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Emenda 103
Angelika Werthmann

Proposta għal direttiva
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-Unjoni Ewropea stipulat għaliha stess 
l-objettiv li żżomm u tiżviluppa żona ta’ 
libertà, sigurtà u ġustizzja msejsa fuq il-
prinċipju ta' rikonoxximent reċiproku ta' 
deċiżjonijiet ġudizzjarji fi kwistjonijiet 
ċivili u kriminali.

(1) L-Unjoni Ewropea stipulat għaliha stess 
l-objettiv li żżomm u tiżviluppa żona ta’ 
libertà, sigurtà u ġustizzja msejsa fuq ir-
rispett għall-istituzzjonijiet demokratiċi 
tad-drittijiet tal-bniedem u l-istat tad-dritt, 
il-prinċipju ta' rikonoxximent reċiproku ta' 
deċiżjonijiet ġudizzjarji fi kwistjonijiet 
ċivili u kriminali.

Or. en

Emenda 104
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal direttiva
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-Unjoni ħadet impenn biex tipproteġi 
l-vittmi ta' delitti u biex tistabbilixxi 
standards minimi u adottat id-Deċiżjoni 
Qafas tal-Kunsill 2001/220/ĠAI tal-
15 ta' Marzu 2001 dwar il-pożizzjoni tal-
vittmi fil-proċeduri kriminali. Skont il-
Progamm ta’ Stokkolma, li ġie adottat mill-
Kunsill Ewropew fil-laqgħa tiegħu tal-10 u 
tal-11 ta’ Diċembru 2009, il-Kummissjoni 
u l-Istati Membri ġew mitluba jeżaminaw 
il-metodi ta’ kif se jiġu mtejba l-
leġiżlazzjoni u l-miżuri prattiċi ta’ appoġġ 
għall-protezzjoni tal-vittmi.

(2) L-Unjoni ħadet impenn biex tipproteġi 
l-vittmi ta' delitti u biex tistabbilixxi 
standards minimi u adottat id-Deċiżjoni 
Qafas tal-Kunsill 2001/220/ĠAI tal-
15 ta' Marzu 2001 dwar il-pożizzjoni tal-
vittmi fil-proċeduri kriminali. Skont il-
Progamm ta’ Stokkolma, li ġie adottat mill-
Kunsill Ewropew fil-laqgħa tiegħu tal-10 u 
tal-11 ta’ Diċembru 2009, il-Kummissjoni 
u l-Istati Membri ġew mitluba jeżaminaw 
il-metodi ta’ kif se jiġu mtejba l-
leġiżlazzjoni u l-miżuri prattiċi ta’ appoġġ 
għall-protezzjoni tal-vittmi, b'attenzjoni, 
appoġġ u rikonoxximent għall-vittmi 
kollha u b'mod partikolari għall-vittmi 
tat-terroriżmu, inklużi bħala prijorità 
Ewropea.
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Or. es

Emenda 105
Angelika Werthmann

Proposta għal direttiva
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-Unjoni ħadet impenn biex tipproteġi 
l-vittmi ta' delitti u biex tistabbilixxi 
standards minimi u adottat id-Deċiżjoni 
Qafas tal-Kunsill 2001/220/ĠAI tal-
15 ta' Marzu 2001 dwar il-pożizzjoni tal-
vittmi fil-proċeduri kriminali. Skont il-
Progamm ta’ Stokkolma, li ġie adottat mill-
Kunsill Ewropew fil-laqgħa tiegħu tal-10 u 
tal-11 ta’ Diċembru 2009, il-Kummissjoni 
u l-Istati Membri ġew mitluba jeżaminaw 
il-metodi ta’ kif se jiġu mtejba l-
leġiżlazzjoni u l-miżuri prattiċi ta’ appoġġ 
għall-protezzjoni tal-vittmi.

(2) L-Unjoni ħadet impenn biex tipproteġi 
l-vittmi ta' delitti u biex tistabbilixxi 
standards minimi u adottat id-Deċiżjoni 
Qafas tal-Kunsill 2001/220/ĠAI tal-
15 ta' Marzu 2001 dwar il-pożizzjoni tal-
vittmi fil-proċeduri kriminali. Skont il-
Progamm ta’ Stokkolma, li ġie adottat mill-
Kunsill Ewropew fil-laqgħa tiegħu tal-10 u 
tal-11 ta’ Diċembru 2009, il-Kummissjoni 
u l-Istati Membri ġew mitluba jeżaminaw 
il-metodi ta’ kif se jiġu mtejba l-
leġiżlazzjoni u l-miżuri prattiċi ta’ appoġġ 
għall-protezzjoni tal-vittmi, u dwar kif 
għandha tissaħħaħ iż-żona ta' libertà, 
sigurtà u ġustizzja b'azzjonijiet iffokati 
fuq l-interessi u l-bżonnijiet taċ-ċittadini.

Or. en

Emenda 106
Roberta Angelilli

Proposta għal direttiva
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Din id-Direttiva tagħmel parti minn 
pakkett leġiżlattiv li għandu l-għan li 
jsaħħaħ id-drittijiet tal-vittmi fl-Unjoni. 
Fl-implimentazzjoni tagħha, l-Istati 
Membri għandhom jikkunsidraw id-
Direttiva 2011/92/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
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13 ta' Diċembru 2011 dwar il-ġlieda 
kontra l-abbuż sesswali u l-isfruttament 
sesswali tat-tfal u l-pedopornografija1.  
______________
1 ĠU L 335, 17.12.11, p.1.

Or. it

Emenda 107
Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Il-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar il-
qerda tal-Vjolenza Kontra n-Nisa fl-
Unjoni Ewropea tat-8 ta' Marzu 2010 
jistiednu lill-Istati Membri jiddedikaw 
riżorsi adegwati għall-prevenzjoni u l-
ġlieda kontra l-vjolenza kontra n-nisa u 
biex jipprovdu għajnuna u protezzjoni 
xierqa lill-vittmi.

Or. en

Emenda 108
Raül Romeva i Rueda

Proposta għal direttiva
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Ir-riżoluzzjoni tal-Parlament 
Ewropew tal-5 ta' April 2011 dwar 
prijoritajiet u punti prinċipali ta' qafas 
politiku ġdid tal-UE rigward il-ġlieda 
kontra l-vjolenza fuq in-nisa1 tipproponi 
strateġija għall-ġlieda dwar il-vjolenza 
kontra n-nisa, il-vjolenza domestika u l-
mutilazzjoni ġenitali femminili bħala bażi 
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għal strumenti leġiżlattivi tad-dritt 
kriminali futuri kontra l-vjolenza abbażi 
tas-sessi, inkluż qafas għall-ġlieda dwar 
il-vjolenza kontra n-nisa (politika, 
prevenzjoni, protezzjoni, prosekuzzjoni, 
proviżjoni u sħubija) li għandu jiġi segwit
minn pjan ta' azzjoni tal-UE.
_____________
1 Testi adottati, P7_TA-PROV(2011)0127.

Or. en

Emenda 109
Iratxe García Pérez

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-kriminalità hija reat kontra s-soċjetà 
kif ukoll ksur tad-drittijiet individwali tal-
vittmi. Fil-fatt, il-vittmi għandhom jiġu 
rikonoxxuti u trattati b’rispett, b’sensibilità 
u bi professjonalità fil-kuntatti kollha 
tagħhom mal-awtoritajiet pubbliċi, mas-
servizzi tal-appoġġ għall-vittmi jew mas-
servizzi ta’ ġustizzja restorattiva billi 
jitqiesu s-sitwazzjoni personali tagħhom u 
l-ħtiġijiet immedjati tagħhom kif ukoll l-
età, is-sess, id-diżabilità u l-livell ta’ 
maturità u b’rispett sħiħ lejn l-integrità 
fiżika, mentali u morali tagħhom. 
Għandhom jiġu protetti minn 
vittimizzazzjoni sekondarja u ripetuta u 
mill-intimidazzjoni, għandhom jirċievu 
appoġġ xieraq biex jiġi ffaċilitat l-irkupru 
tagħhom u għandhom jingħataw aċċess 
suffiċjenti għall-ġustizzja.

(5) Il-kriminalità hija reat kontra s-soċjetà 
kif ukoll ksur tad-drittijiet individwali tal-
vittmi. Fil-fatt, il-vittmi għandhom jiġu 
rikonoxxuti u trattati b’rispett, b’sensibilità 
u bi professjonalità fil-kuntatti kollha 
tagħhom ma' kwalunkwe awtorità
kompetenti, mas-servizzi tal-appoġġ għall-
vittmi jew mas-servizzi ta’ ġustizzja 
restorattiva jew ma' kwalunkwe 
organizzazzjoni rilevanti li jista' jkollha 
kuntatt magħhom billi jitqiesu s-
sitwazzjoni personali tagħhom, id-drittijiet
u l-ħtiġijiet immedjati tagħhom kif ukoll l-
età, is-sess, id-diżabilità u l-livell ta’ 
maturità u b’rispett sħiħ lejn l-integrità 
fiżika, mentali u morali tagħhom. 
Għandhom jiġu protetti minn 
vittimizzazzjoni sekondarja u ripetuta u 
mill-intimidazzjoni, għandhom jirċievu 
appoġġ xieraq biex jiġi ffaċilitat l-irkupru 
tagħhom u għandhom jingħataw aċċess 
effettiv għall-ġustizzja.

Or. es
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Emenda 110
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-kriminalità hija reat kontra s-soċjetà 
kif ukoll ksur tad-drittijiet individwali tal-
vittmi. Fil-fatt, il-vittmi għandhom jiġu 
rikonoxxuti u trattati b’rispett, b’sensibilità 
u bi professjonalità fil-kuntatti kollha 
tagħhom mal-awtoritajiet pubbliċi, mas-
servizzi tal-appoġġ għall-vittmi jew mas-
servizzi ta’ ġustizzja restorattiva billi 
jitqiesu s-sitwazzjoni personali tagħhom u 
l-ħtiġijiet immedjati tagħhom kif ukoll l-
età, is-sess, id-diżabilità u l-livell ta’ 
maturità u b’rispett sħiħ lejn l-integrità 
fiżika, mentali u morali tagħhom. 
Għandhom jiġu protetti minn 
vittimizzazzjoni sekondarja u ripetuta u 
mill-intimidazzjoni, għandhom jirċievu 
appoġġ xieraq biex jiġi ffaċilitat l-irkupru 
tagħhom u għandhom jingħataw aċċess 
suffiċjenti għall-ġustizzja.

(5) Il-kriminalità hija ksur tad-drittijiet 
individwali tal-vittmi. Fil-fatt, il-vittmi 
għandhom jiġu rikonoxxuti u trattati b'mod 
personalizzat, b’rispett, b’sensibilità u bi 
professjonalità fil-kuntatti kollha tagħhom 
mal-awtoritajiet pubbliċi, mas-servizzi tal-
appoġġ għall-vittmi jew mas-servizzi ta’ 
ġustizzja restorattiva billi jitqiesu s-
sitwazzjoni personali tagħhom u l-ħtiġijiet 
immedjati tagħhom kif ukoll l-età, is-sess, 
id-diżabilità u l-livell ta’ maturità u 
b’rispett sħiħ lejn l-integrità fiżika, mentali 
u morali tagħhom. Għandhom jiġu protetti 
minn vittimizzazzjoni sekondarja u ripetuta 
u mill-intimidazzjoni, għandhom jirċievu 
appoġġ xieraq biex jiġi ffaċilitat l-irkupru 
tagħhom u għandhom jingħataw aċċess 
suffiċjenti għall-ġustizzja.

Or. es

Emenda 111
Judith Sargentini
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-kriminalità hija reat kontra s-soċjetà 
kif ukoll ksur tad-drittijiet individwali tal-
vittmi. Fil-fatt, il-vittmi għandhom jiġu 
rikonoxxuti u trattati b’rispett, b’sensibilità 
u bi professjonalità fil-kuntatti kollha 

(5) Il-kriminalità hija reat kontra s-soċjetà 
kif ukoll ksur tad-drittijiet individwali tal-
vittmi. Fil-fatt, il-vittmi għandhom jiġu 
trattati b'rispett sħiħ tad-drittijiet tal-
bniedem tagħhom, rikonoxxuti u trattati 
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tagħhom mal-awtoritajiet pubbliċi, mas-
servizzi tal-appoġġ għall-vittmi jew mas-
servizzi ta’ ġustizzja restorattiva billi 
jitqiesu s-sitwazzjoni personali tagħhom u 
l-ħtiġijiet immedjati tagħhom kif ukoll l-
età, is-sess, id-diżabilità u l-livell ta’ 
maturità u b’rispett sħiħ lejn l-integrità 
fiżika, mentali u morali tagħhom. 
Għandhom jiġu protetti minn 
vittimizzazzjoni sekondarja u ripetuta u 
mill-intimidazzjoni, għandhom jirċievu 
appoġġ xieraq biex jiġi ffaċilitat l-irkupru 
tagħhom u għandhom jingħataw aċċess 
suffiċjenti għall-ġustizzja.

b’rispett, b’sensibilità u bi professjonalità 
fil-kuntatti kollha tagħhom mal-awtoritajiet 
pubbliċi, mas-servizzi tal-appoġġ għall-
vittmi jew mas-servizzi ta’ ġustizzja 
restorattiva billi jitqiesu s-sitwazzjoni 
personali tagħhom u l-ħtiġijiet immedjati 
tagħhom mingħajr l-ebda forma ta'
diskriminazzjoni, abbażi ta' sess, razza, 
kulur tal-ġilda, oriġini etnika jew soċjali, 
fatturi ġenetiċi, lingwa, reliġjon jew 
twemmin, fehma politika jew għal 
kwalunkwe opinjoni oħra, nazzjonalità, 
sħubija ta' minoranza etnika, proprjetà, 
twelid, diżabilità, età, sess, identità u 
espressjoni tal-ġeneru, orjentazzjoni 
sesswali, immigrazzjoni u status ta' 
residenza, stat tas-saħħa (inkluż HIV u 
AIDS)u b’rispett sħiħ lejn l-integrità fiżika, 
mentali u morali tagħhom. Għandhom jiġu 
protetti minn vittimizzazzjoni sekondarja u 
ripetuta u mill-intimidazzjoni, għandhom 
jirċievu appoġġ xieraq biex jiġi ffaċilitat l-
irkupru tagħhom u għandhom jingħataw 
aċċess suffiċjenti għall-ġustizzja.

Or. en

Emenda 112
Sonia Alfano

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-kriminalità hija reat kontra s-soċjetà 
kif ukoll ksur tad-drittijiet individwali tal-
vittmi. Fil-fatt, il-vittmi għandhom jiġu 
rikonoxxuti u trattati b’rispett, b’sensibilità 
u bi professjonalità fil-kuntatti kollha 
tagħhom mal-awtoritajiet pubbliċi, mas-
servizzi tal-appoġġ għall-vittmi jew mas-
servizzi ta’ ġustizzja restorattiva billi 
jitqiesu s-sitwazzjoni personali tagħhom u 
l-ħtiġijiet immedjati tagħhom kif ukoll l-
età, is-sess, id-diżabilità u l-livell ta’ 

(5) Il-kriminalità hija reat kontra d-drittijiet
individwali tal-vittmi kif ukoll vjolazzjoni 
kontra s-soċjetà kollha kemm hi.  Fil-fatt, 
il-vittmi għandhom jiġu rikonoxxuti u 
trattati b’rispett, b’sensibilità u bi 
professjonalità fil-kuntatti kollha tagħhom 
ma' kwalunkwe awtorità kompetenti, mas-
servizzi tal-appoġġ għall-vittmi jew mas-
servizzi ta’ ġustizzja restorattiva billi 
jitqiesu s-sitwazzjoni personali tagħhom u 
l-ħtiġijiet immedjati tagħhom kif ukoll l-
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maturità u b’rispett sħiħ lejn l-integrità 
fiżika, mentali u morali tagħhom. 
Għandhom jiġu protetti minn 
vittimizzazzjoni sekondarja u ripetuta u 
mill-intimidazzjoni, għandhom jirċievu 
appoġġ xieraq biex jiġi ffaċilitat l-irkupru 
tagħhom u għandhom jingħataw aċċess 
suffiċjenti għall-ġustizzja.

età, is-sess, id-diżabilità u l-livell ta’ 
maturità u b’rispett sħiħ lejn l-integrità 
fiżika, mentali u morali tagħhom. 
Għandhom jiġu protetti minn 
vittimizzazzjoni sekondarja u ripetuta u 
mill-intimidazzjoni, għandhom jirċievu 
appoġġ xieraq biex jiġi ffaċilitat l-irkupru 
tagħhom u għandhom jingħataw aċċess 
effettiv u f'waqtu għall-ġustizzja.

Or. it

Emenda 113
Auke Zijlstra

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-kriminalità hija reat kontra s-soċjetà 
kif ukoll ksur tad-drittijiet individwali tal-
vittmi. Fil-fatt, il-vittmi għandhom jiġu 
rikonoxxuti u trattati b’rispett, b’sensibilità 
u bi professjonalità fil-kuntatti kollha 
tagħhom mal-awtoritajiet pubbliċi, mas-
servizzi tal-appoġġ għall-vittmi jew mas-
servizzi ta’ ġustizzja restorattiva billi 
jitqiesu s-sitwazzjoni personali tagħhom u 
l-ħtiġijiet immedjati tagħhom kif ukoll l-
età, is-sess, id-diżabilità u l-livell ta’ 
maturità u b’rispett sħiħ lejn l-integrità 
fiżika, mentali u morali tagħhom. 
Għandhom jiġu protetti minn 
vittimizzazzjoni sekondarja u ripetuta u 
mill-intimidazzjoni, għandhom jirċievu 
appoġġ xieraq biex jiġi ffaċilitat l-irkupru 
tagħhom u għandhom jingħataw aċċess 
suffiċjenti għall-ġustizzja.

(5) Il-kriminalità hija reat kontra d-drittijiet
individwali tal-vittmi kif ukoll vjolazzjoni 
kontra s-soċjetà kollha kemm hi. Fil-fatt, 
il-vittmi għandhom jiġu rikonoxxuti u 
trattati b’rispett, b’sensibilità u bi 
professjonalità fil-kuntatti kollha tagħhom 
mal-awtoritajiet pubbliċi, mas-servizzi tal-
appoġġ għall-vittmi jew mas-servizzi ta’ 
ġustizzja restorattiva billi jitqiesu s-
sitwazzjoni personali tagħhom u l-ħtiġijiet 
immedjati tagħhom kif ukoll l-età, is-sess, 
id-diżabilità u l-livell ta’ maturità u 
b’rispett sħiħ lejn l-integrità fiżika, mentali 
u morali tagħhom. Għandhom jiġu protetti 
minn vittimizzazzjoni sekondarja u ripetuta 
u mill-intimidazzjoni, għandhom jirċievu 
appoġġ xieraq biex jiġi ffaċilitat l-irkupru 
tagħhom u għandhom jingħataw aċċess 
suffiċjenti għall-ġustizzja.

Or. nl

Emenda 114
Raül Romeva i Rueda



AM\894864MT.doc PE483.693v02-00

MT Magħquda fid-diversità MT

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-kriminalità hija reat kontra s-soċjetà 
kif ukoll ksur tad-drittijiet individwali tal-
vittmi. Fil-fatt, il-vittmi għandhom jiġu 
rikonoxxuti u trattati b’rispett, b’sensibilità 
u bi professjonalità fil-kuntatti kollha 
tagħhom mal-awtoritajiet pubbliċi, mas-
servizzi tal-appoġġ għall-vittmi jew mas-
servizzi ta’ ġustizzja restorattiva billi 
jitqiesu s-sitwazzjoni personali tagħhom u 
l-ħtiġijiet immedjati tagħhom kif ukoll l-
età, is-sess, id-diżabilità u l-livell ta’ 
maturità u b’rispett sħiħ lejn l-integrità 
fiżika, mentali u morali tagħhom. 
Għandhom jiġu protetti minn 
vittimizzazzjoni sekondarja u ripetuta u 
mill-intimidazzjoni, għandhom jirċievu 
appoġġ xieraq biex jiġi ffaċilitat l-irkupru 
tagħhom u għandhom jingħataw aċċess 
suffiċjenti għall-ġustizzja.

(5) Il-kriminalità hija reat kontra s-soċjetà 
kif ukoll ksur tad-drittijiet individwali tal-
vittmi. Fil-fatt, il-vittmi għandhom jiġu 
trattati b'rispett sħiħ tad-drittijiet tal-
bniedem tagħhom, rikonoxxuti u trattati 
b’rispett, b’sensibilità u bi professjonalità 
fil-kuntatti kollha tagħhom mal-awtoritajiet 
pubbliċi, mas-servizzi tal-appoġġ għall-
vittmi jew mas-servizzi ta’ ġustizzja 
restorattiva billi jitqiesu s-sitwazzjoni 
personali tagħhom u l-ħtiġijiet immedjati 
tagħhom mingħajr l-ebda forma ta' 
diskriminazzjoni, abbażi ta' sess, razza, 
kulur tal-ġilda, oriġini etnika jew soċjali, 
fatturi ġenetiċi, lingwa, reliġjon jew 
twemmin, fehma politika jew għal 
kwalunkwe opinjoni oħra, nazzjonalità, 
sħubija ta' minoranza etnika, proprjetà, 
twelid, diżabilità, età, sess, identità u 
espressjoni tal-ġeneru, orjentazzjoni 
sesswali, immigrazzjoni u status ta' 
residenza, stat tas-saħħa (inkluż HIV u 
AIDS) u l-livell ta’ maturità u b’rispett sħiħ 
lejn l-integrità fiżika, mentali u morali 
tagħhom. Għandhom jiġu protetti minn 
vittimizzazzjoni sekondarja u ripetuta u 
mill-intimidazzjoni, għandhom jirċievu 
appoġġ xieraq biex jiġi ffaċilitat l-irkupru 
tagħhom u għandhom jingħataw aċċess 
suffiċjenti għall-ġustizzja.

Or. en

Emenda 115
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal direttiva
Premessa 5a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Il-kriminalità, barra minn hekk, hi 
reat kontra s-soċjetà kollha kemm hi u 
kontra l-valuri ta' koeżistenza li fuqhom 
hi mibnija. Dan il-prinċipju joħroġ 
partikolarment ċar meta xi 
organizzazzjonijiet ifittxu li jbiddlu r-
regoli ta' koeżistenza bażiċi b'mezzi mhux 
demokratiċi jew inkella bl-użu tal-
vjolenza biex jippruvaw jistabbilixxu 
sistemi ta' awtorità mhux uffiċjali b'mod 
parallel ma' dawk stabbiliti b'mod 
leġittimu. Dan iseħħ f'każijiet ta' 
terroriżmu jew ta' organizzazzjonijiet 
mafjużi. F'dawn il-każijiet, ifeġġu 
problemi speċifiċi, bħall-intimidazzjoni 
organizzat, li toħloq rekwiżiti speċjali 
f'termini ta' protezzjoni, appoġġ u 
rikonoxximent tal-persuni affettwati.

Or. es

Emenda 116
Ádám Kósa

Proposta għal direttiva
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Fil-25 ta' Ottubru 2011, il-Parlament 
Ewropew adotta riżoluzzjoni dwar il-
mobilità u l-inklużjoni tal-persuni 
b'diżabilità u l-Istrateġija Ewropea dwar 
id-Diżabilità 2010-2020 li tiddikjara li 
bosta persuni b'diżabilità għadhom isofru 
minn diskriminazzjoni fir-rigward tan-
nuqqas ta' rikonoxximent reċiproku 
quddiem il-liġi u l-ġustizzja u jitlob lill-
Istati Membri joffru rimedju għal dawn 
in-nuqqasijiet, inkluż li jiżguraw aċċess 
reali għall-ġustizzja għall-persuni 
b'diżabilità, speċjalment fir-rigward tal-
libertà ta' u l-aċċess għall-
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komunikazzjoni (inkluż il-Braille u l-
lingwa tas-sinjali u forom ta' 
komunikazzjoni alternattivi oħrajn);

Or. hu

Ġustifikazzjoni

Għandha tingħata kjarifika sabiex jiġu ssalvagwardjati u ggarantiti d-drittijiet tal-vittmi; il-
Parlament Ewropew diġà adotta pożizzjoni dwar l-iżgurar tad-drittijiet tal-persuni 
b'diżabilità fir-rigward ta' aċċess għall-ġustizzja.

Emenda 117
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez, Kyriacos 
Triantaphyllides

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet 
fundamentali u tħares il-prinċipji 
rikonoxxuti mill-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. B’mod 
partikolari, tfittex li tippromwovi d-dritt 
għad-dinjità, għall-ħajja, għall-integrità 
fiżika u mentali, għall-ħajja privata u l-
ħajja tal-familja, id-dritt għall-proprjetà u 
d-drittijiet tat-tfal, tal-anzjani u tal-persuni 
b'diżabilità, u d-dritt għal smigħ xieraq.

(7) Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet 
fundamentali u tħares il-prinċipji 
rikonoxxuti mill-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. B’mod 
partikolari, tfittex li tippromwovi d-dritt 
għad-dinjità, għall-ħajja, għall-integrità 
fiżika u mentali, id-dritt għal non-
diskriminazzjoni, id-dritt għar-rispett tal-
ħajja privata u l-ħajja tal-familja, il-
prinċipju ta' ugwaljanza bejn is-sessi, id-
dritt għall-proprjetà u d-drittijiet tat-tfal, 
tal-anzjani u tal-persuni b'diżabilità, u d-
dritt għal smigħ xieraq.

Or. en

Emenda 118
Judith Sargentini

Proposta għal direttiva
Premessa 7
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet 
fundamentali u tħares il-prinċipji 
rikonoxxuti mill-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. B’mod 
partikolari, tfittex li tippromwovi d-dritt 
għad-dinjità, għall-ħajja, għall-integrità 
fiżika u mentali, għall-ħajja privata u l-
ħajja tal-familja, id-dritt għall-proprjetà u 
d-drittijiet tat-tfal, tal-anzjani u tal-persuni 
b'diżabilità, u d-dritt għal smigħ xieraq.

(7) Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet 
fundamentali u tħares il-prinċipji 
rikonoxxuti mill-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. B’mod 
partikolari, tfittex li tippromwovi d-dritt 
għad-dinjità, għall-ħajja, għall-integrità 
fiżika u mentali, għall-ħajja privata u l-
ħajja tal-familja, id-dritt għall-proprjetà u 
d-drittijiet tat-tfal, tal-anzjani u tal-persuni 
b'diżabilità, u d-dritt għal smigħ xieraq.
Din id-Direttiva tapplika mingħajr 
preġudizzju għall-Konvenzjoni tan-NU 
tal-1951 relatata mal-Istatus tar-
Refuġġjati fir-rigward tal-prinċipju ta' 
non-refoulement u d-dritt fundamentali 
tal-vittmi li jfittxu u jgawdu minn asil fejn 
xieraq. 

Or. en

Emenda 119
Sonia Alfano

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet 
fundamentali u tħares il-prinċipji 
rikonoxxuti mill-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. B’mod 
partikolari, tfittex li tippromwovi d-dritt 
għad-dinjità, għall-ħajja, għall-integrità 
fiżika u mentali, għall-ħajja privata u l-
ħajja tal-familja, id-dritt għall-proprjetà u 
d-drittijiet tat-tfal, tal-anzjani u tal-persuni 
b'diżabilità, u d-dritt għal smigħ xieraq.

(7) Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet 
fundamentali u tħares il-prinċipji 
rikonoxxuti mill-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. B’mod 
partikolari, tfittex li tippromwovi d-dritt 
għad-dinjità, għall-ħajja, għall-integrità 
fiżika u mentali, il-libertà u sigurtà, id-
dritt għar-rispett għar-rispett tal-ħajja
privata u l-ħajja tal-familja, id-dritt għal 
non-diskriminazzjoni u d-dritt għall-
proprjetà u d-drittijiet tat-tfal, tal-anzjani u 
tal-persuni b'diżabilità, u d-dritt għal smigħ 
xieraq.

Or. it
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Emenda 120
Angelika Werthmann

Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Din id-Direttiva tistipula regoli minimi. 
L-Istati Membri jistgħu jestendu d-drittijiet 
stipulati f’din id-Direttiva bil-għan li 
jipprovdu livell ogħla ta' protezzjoni.

(8) Din id-Direttiva tistipula regoli minimi. 
L-Istati Membri jistgħu jestendu d-drittijiet 
stipulati f’din id-Direttiva bil-għan li 
jipprovdu livell ogħla ta' protezzjoni. Id-
drittijiet tal-vittmi previsti f'din id-
Direttiva huma mingħajr preġudizzju 
għad-drittijiet tal-awtur ta' ksur. Din id-
Direttiva għandha ukoll tkopri ċ-
ċirkostanza fejn persuna tiġi 
kkundannata li wettqet reat. Din id-
Direttiva tapplika għar-reati kriminali 
mwettqa fl-Unjoni Ewropea u għall-
proċedimenti kriminali li jsiru fl-Unjoni.

Or. en

Emenda 121
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal direttiva
Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Din id-Direttiva tissejjes fuq il-
prinċipju li biex il-vittmi tal-kriminalità 
jirċievu grad adegwat ta' attenzjoni, 
jeħtieġ il-parteċipazzjoni tas-servizzi 
pubbliċi f'kull livell amministrattiv – fil-
livell tal-Unjoni, u fil-livelli nazzjonali, 
reġjonali u lokali. Tappella, għalhekk, li 
jinkiseb għarfien mis-servizzi pubbliċi fil-
passat, li jkun hemm koordinament 
interistituzzjonali u l-parteċipazzjoni tal-
livelli kollha tal-gvern fit-tfassil u fl-
implimentazzjoni ta' programmi ta' 
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appoġġ u fl-eżami tal-implikazzjonijiet 
finanzjarji. Dawn ir-rakkomandazzjonijiet 
huma mmirati għall-kisba ta' tliet 
għanijiet: Jissaħħaħ l-irwol ta' dawn il-
programmi u jiġi ffaċilitat l-aċċess tal-
pubbliku għalihom, ir-restrizzjoni jew it-
tneħħija ta' burokrazija żejda ffaċċjati 
mill-vittmi li jixtiequ jaċċedu għal 
programmi differenti offruti f'livelli 
differenti u jiġi żgurat li din l-għajnuna 
tkun tista' tinżamm. Biex jinkiseb dan 
kollu, għandu jiġi mtejjeb il-prinċipju ta' 
"punt ta' aċċess uniku" jew ta' "punt 
uniku ta' servizz", u għandhom jittieħdu 
passi fid-direzzjoni ta' identità 
korporattiva Ewropea biex jiġi identifikat 
servizz ta' dan it-tip. Il-ġestjoni ta' dawn 
il-punti ta' aċċess għandha tiġi stabbilità 
fil-livell amministrattiv l-iktar qrib għall-
pubbliku ġenerali jew fil-livell l-iktar 
konsistenti mal-leġiżlazzjoni nazzjonali fl-
Istat Membru kkonċernat. Għandu jiġi 
ffavorit ukoll l-użu intensiv tal-ICT biex 
tingħata prijorità lill-inklużjoni ta' dawn 
il-programmi fis-sistemi ta' e-
management.

Or. es

Emenda 122
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta għal direttiva
Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Din id-Direttiva għandha tiġi 
interpretata u applikata b'mod li jkun 
kompatibbli mad-drittijiet ta' persuni 
oħrajn, inkluż dawk taħt suspett jew 
akkużati li wettqu reat. Il-livell ta' 
protezzjoni għoli għall-vittmi tar-reati ma 
għandux jippreġudika d-drittijiet tad-
difiża, minquxa fl-Artikolu 48 tal-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
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Ewropea. Il-miżuri stipulati f'din id-
Direttiva għall-protezzjoni tal-vittmi 
għandhom jiġu interpretati b'mod strett u 
bi qbil mal-prinċipju tad-dritt għal proċess 
ġust kif stipulat fil-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u kif 
interpretat mill-każistika tal-Qorti 
Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem.

Or. en

Emenda 123
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Antonyia Parvanova

Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Persuna għandha titqies li hija vittma 
irrispettivament minn jekk l-awtur jiġix 
identifikat, maqbud, imressaq il-qorti jew 
jekk jinstabx ħati u irrispettivament mir-
relazzjoni ta' familja bejn l-awtur u l-
vittma. B’riżultat tad-delitt anki l-membri 
tal-familja tal-vittmi jsofru d-danni, b’mod 
partikolari l-familja ta’ vittma li tkun tilfet 
ħajjitha, li jkollha interess leġittimu fil-
proċeduri kriminali. Għalhekk, vittmi 
indiretti bħal dawn għandhom 
jibbenefikaw ukoll mill-protezzjoni 
permezz ta' din id-Direttiva. Il-vittmi 
jeħtieġu appoġġ u għajnuna xierqa anki 
qabel jirrappurtaw id-delitt. Dan l-appoġġ 
jaf ikun kruċjali kemm biex il-vittma 
tirkupra kif ukoll fi kwalunkwe deċiżjoni li 
finalment twassalha biex tirrapporta d-
delitt.

(9) Persuna għandha titqies li hija vittma 
irrispettivament minn jekk l-awtur jiġix 
identifikat, maqbud, imressaq il-qorti jew 
jekk jinstabx ħati u irrispettivament mir-
relazzjoni ta' familja bejn l-awtur u l-
vittma. B’riżultat tad-delitt anki l-membri 
tal-familja tal-vittmi jsofru d-danni, b’mod 
partikolari l-familja ta’ vittma li tkun tilfet 
ħajjitha, li jkollha interess leġittimu fil-
proċeduri kriminali. Għalhekk, vittmi 
indiretti bħal dawn għandhom 
jibbenefikaw ukoll mill-protezzjoni 
permezz ta' din id-Direttiva. Il-vittmi 
jeħtieġu appoġġ u għajnuna xierqa anki 
qabel jirrappurtaw id-delitt. Dan l-appoġġ 
jaf ikun kruċjali kemm biex il-vittma 
tirkupra kif ukoll fi kwalunkwe deċiżjoni li 
finalment twassalha biex tirrapporta d-
delitt. Miżuri li jirrigwardaq dan it-tip ta' 
appoġġ u għajnuna għandhom ikunu 
speċifiċi għall-ġeneru fejn xieraq u 
għandhom ikunu aċċessibbli għall-vittmi 
b'diżabilità.

Or. en
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Emenda 124
Roberta Angelilli

Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Persuna għandha titqies li hija vittma 
irrispettivament minn jekk l-awtur jiġix 
identifikat, maqbud, imressaq il-qorti jew 
jekk jinstabx ħati u irrispettivament mir-
relazzjoni ta' familja bejn l-awtur u l-
vittma. B’riżultat tad-delitt anki l-membri 
tal-familja tal-vittmi jsofru d-danni, b’mod 
partikolari l-familja ta’ vittma li tkun tilfet 
ħajjitha, li jkollha interess leġittimu fil-
proċeduri kriminali. Għalhekk, vittmi 
indiretti bħal dawn għandhom 
jibbenefikaw ukoll mill-protezzjoni 
permezz ta' din id-Direttiva. Il-vittmi 
jeħtieġu appoġġ u għajnuna xierqa anki 
qabel jirrappurtaw id-delitt. Dan l-appoġġ 
jaf ikun kruċjali kemm biex il-vittma 
tirkupra kif ukoll fi kwalunkwe deċiżjoni li 
finalment twassalha biex tirrapporta d-
delitt.

(9) Persuna għandha titqies li hija vittma 
irrispettivament minn jekk l-awtur jiġix 
identifikat, maqbud, imressaq il-qorti jew 
jekk jinstabx ħati u irrispettivament mir-
relazzjoni ta' familja bejn l-awtur u l-
vittma. B’riżultat tad-delitt anki l-membri 
tal-familja tal-vittmi jsofru d-danni, b’mod 
partikolari l-familja ta’ vittma li tkun tilfet 
ħajjitha, li jkollha interess leġittimu fil-
proċeduri kriminali. Għalhekk, vittmi 
indiretti bħal dawn għandhom 
jibbenefikaw ukoll mill-protezzjoni 
permezz ta' din id-Direttiva. Il-vittmi 
jeħtieġu appoġġ u għajnuna xierqa anki 
qabel jirrappurtaw id-delitt. Dan l-appoġġ 
hu kruċjali kemm biex il-vittma tirkupra 
kif ukoll fi kwalunkwe deċiżjoni li 
finalment twassalha biex tirrapporta d-
delitt. Kwalunkwe miżura rigward dan it-
tip ta' appoġġ u għajnuna għandha tkun 
speċifika għall-ġeneru u tikkunsidra l-età 
tal-vittma. 

Or. it

Emenda 125
Angelika Werthmann

Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Persuna għandha titqies li hija vittma 
irrispettivament minn jekk l-awtur jiġix 
identifikat, maqbud, imressaq il-qorti jew 
jekk jinstabx ħati u irrispettivament mir-
relazzjoni ta' familja bejn l-awtur u l-

(9) Persuna għandha titqies li hija vittma 
irrispettivament minn jekk awtur ta' ksur 
jew reat jiġix identifikat, maqbud, imressaq 
il-qorti jew jekk jinstabx ħati u 
irrispettivament mir-relazzjoni ta' familja 
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vittma. B’riżultat tad-delitt anki l-membri 
tal-familja tal-vittmi jsofru d-danni, b’mod 
partikolari l-familja ta’ vittma li tkun tilfet 
ħajjitha, li jkollha interess leġittimu fil-
proċeduri kriminali. Għalhekk, vittmi 
indiretti bħal dawn għandhom 
jibbenefikaw ukoll mill-protezzjoni 
permezz ta' din id-Direttiva. Il-vittmi 
jeħtieġu appoġġ u għajnuna xierqa anki 
qabel jirrappurtaw id-delitt. Dan l-appoġġ 
jaf ikun kruċjali kemm biex il-vittma 
tirkupra kif ukoll fi kwalunkwe deċiżjoni li 
finalment twassalha biex tirrapporta d-
delitt.

bejn l-awtur ta' reat u l-vittma. B’riżultat 
tad-delitt anki l-membri tal-familja tal-
vittmi jsofru d-danni, b’mod partikolari l-
familja ta’ vittma li tkun tilfet ħajjitha, li 
jkollha interess leġittimu fil-proċeduri 
kriminali. Għalhekk, vittmi indiretti bħal 
dawn għandhom jibbenefikaw ukoll mill-
protezzjoni permezz ta' din id-Direttiva. Il-
vittmi jeħtieġu appoġġ u għajnuna xierqa 
anki qabel jirrappurtaw id-delitt. Dan l-
appoġġ jaf ikun kruċjali kemm biex il-
vittma tirkupra kif ukoll fi kwalunkwe 
deċiżjoni li finalment twassalha biex 
tirrapporta d-delitt. Meta l-vittma tkun tifel 
jew tifla, id-detentur tar-responsabbiltà ta' 
ġenitur għandu jkun intitolat jeżerċita d-
drittijiet previsti minn din id-Direttiva 
f'isem it-tifel jew tifla.

Or. en

Emenda 126
Judith Sargentini

Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Persuna għandha titqies li hija vittma 
irrispettivament minn jekk l-awtur jiġix 
identifikat, maqbud, imressaq il-qorti jew 
jekk jinstabx ħati u irrispettivament mir-
relazzjoni ta' familja bejn l-awtur u l-
vittma. B’riżultat tad-delitt anki l-membri 
tal-familja tal-vittmi jsofru d-danni, b’mod 
partikolari l-familja ta’ vittma li tkun tilfet 
ħajjitha, li jkollha interess leġittimu fil-
proċeduri kriminali. Għalhekk, vittmi 
indiretti bħal dawn għandhom 
jibbenefikaw ukoll mill-protezzjoni 
permezz ta' din id-Direttiva. Il-vittmi 
jeħtieġu appoġġ u għajnuna xierqa anki 
qabel jirrappurtaw id-delitt. Dan l-appoġġ 
jaf ikun kruċjali kemm biex il-vittma 
tirkupra kif ukoll fi kwalunkwe deċiżjoni li 

(9) Persuna għandha titqies li hija vittma 
irrispettivament minn jekk l-awtur jiġix 
identifikat, maqbud, imressaq il-qorti jew 
jekk jinstabx ħati u irrispettivament mir-
relazzjoni ta' familja bejn l-awtur u l-
vittma. B’riżultat tad-delitt anki l-membri 
tal-familja tal-vittmi jsofru d-danni, b’mod 
partikolari l-familja ta’ vittma li tkun tilfet 
ħajjitha, li jkollha interess leġittimu fil-
proċeduri kriminali. Għalhekk, vittmi 
indiretti bħal dawn għandhom 
jibbenefikaw ukoll mill-protezzjoni 
permezz ta' din id-Direttiva. Il-vittmi 
jeħtieġu appoġġ u għajnuna xierqa anki 
qabel jirrappurtaw id-delitt. Dan l-appoġġ 
jaf ikun kruċjali kemm biex il-vittma 
tirkupra kif ukoll fi kwalunkwe deċiżjoni li 
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finalment twassalha biex tirrapporta d-
delitt.

finalment twassalha biex tirrapporta d-
delitt. Miżuri li jirrigwardaq dan it-tip ta' 
appoġġ u għajnuna għandhom ikunu 
speċifiċi għall-ġeneru fejn xieraq u 
għandhom ikunu aċċessibbli għall-vittmi 
b'diżabilità.

Or. en

Emenda 127
Anna Hedh

Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Persuna għandha titqies li hija vittma 
irrispettivament minn jekk l-awtur jiġix 
identifikat, maqbud, imressaq il-qorti jew 
jekk jinstabx ħati u irrispettivament mir-
relazzjoni ta' familja bejn l-awtur u l-
vittma. B’riżultat tad-delitt anki l-membri 
tal-familja tal-vittmi jsofru d-danni, b’mod 
partikolari l-familja ta’ vittma li tkun tilfet 
ħajjitha, li jkollha interess leġittimu fil-
proċeduri kriminali. Għalhekk, vittmi 
indiretti bħal dawn għandhom 
jibbenefikaw ukoll mill-protezzjoni 
permezz ta' din id-Direttiva. Il-vittmi 
jeħtieġu appoġġ u għajnuna xierqa anki 
qabel jirrappurtaw id-delitt. Dan l-appoġġ 
jaf ikun kruċjali kemm biex il-vittma 
tirkupra kif ukoll fi kwalunkwe deċiżjoni li 
finalment twassalha biex tirrapporta d-
delitt.

(9) Persuna għandha titqies li hija vittma 
irrispettivament minn jekk l-awtur jiġix 
identifikat, maqbud, imressaq il-qorti jew 
jekk jinstabx ħati u irrispettivament mir-
relazzjoni ta' familja bejn l-awtur u l-
vittma. B’riżultat tad-delitt anki l-membri 
tal-familja tal-vittmi jsofru d-danni, b’mod 
partikolari l-familja ta’ vittma li tkun tilfet 
ħajjitha, li jkollha interess leġittimu fil-
proċeduri kriminali. Tfalli jixhdu vjolenza 
domestika jistgħu ukoll juru reazzjonijiet 
psikoloġiċi simili bħal tfal li kien soġġetti 
għal abbuż reali. Għalhekk, vittmi indiretti 
bħal dawn għandhom jibbenefikaw ukoll 
mill-protezzjoni, l-appoġġ u d-dritt għal 
kumpens permezz ta' din id-Direttiva. Il-
vittmi jeħtieġu appoġġ u għajnuna xierqa 
anki qabel jirrappurtaw id-delitt. Dan l-
appoġġ jaf ikun kruċjali kemm biex il-
vittma tirkupra kif ukoll fi kwalunkwe 
deċiżjoni li finalment twassalha biex 
tirrapporta d-delitt.

Or. en

Emenda 128
Axel Voss
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Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Persuna għandha titqies li hija vittma 
irrispettivament minn jekk l-awtur jiġix 
identifikat, maqbud, imressaq il-qorti jew 
jekk jinstabx ħati u irrispettivament mir-
relazzjoni ta' familja bejn l-awtur u l-
vittma. B’riżultat tad-delitt anki l-membri 
tal-familja tal-vittmi jsofru d-danni, b’mod 
partikolari l-familja ta’ vittma li tkun tilfet 
ħajjitha, li jkollha interess leġittimu fil-
proċeduri kriminali. Għalhekk, vittmi 
indiretti bħal dawn għandhom 
jibbenefikaw ukoll mill-protezzjoni 
permezz ta' din id-Direttiva. Il-vittmi 
jeħtieġu appoġġ u għajnuna xierqa anki 
qabel jirrappurtaw id-delitt. Dan l-appoġġ 
jaf ikun kruċjali kemm biex il-vittma 
tirkupra kif ukoll fi kwalunkwe deċiżjoni li 
finalment twassalha biex tirrapporta d-
delitt.

(9) Persuna għandha titqies li hija vittma 
irrispettivament minn jekk l-awtur jiġix 
identifikat, maqbud, imressaq il-qorti jew 
jekk jinstabx ħati u irrispettivament mir-
relazzjoni ta' familja bejn l-awtur u l-
vittma. B’riżultat tad-delitt anki l-membri 
tal-familja tal-vittmi jsofru d-danni, b’mod 
partikolari l-familja ta’ vittma li tkun tilfet 
ħajjitha, li jkollha interess leġittimu fil-
proċeduri kriminali. Għalhekk, vittmi 
indiretti bħal dawn għandhom 
jibbenefikaw ukoll mill-protezzjoni 
permezz ta' din id-Direttiva. Il-vittmi 
jeħtieġu appoġġ u għajnuna xierqa 
irrispettivament jekk huma jirrapportawx 
id-delitt jew le.  Dan l-appoġġ jaf ikun 
kruċjali kemm biex il-vittma tirkupra kif 
ukoll fi kwalunkwe deċiżjoni li finalment 
twassalha biex tirrapporta d-delitt.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-emenda għandha biss l-iskop li tiċċara u tibdilx it-tifsira tal-proposta tal-Kummissjoni. L-
emenda sempliċement tiċċara li l-vittmi jeħtieġu appoġġ u għajnuna qabel ma jirrapportaw 
reat, iżda din l-għajnuna għandha tingħata ukoll jekk ma jiddeċidux li jirrapportaw ir-reat.

Emenda 129
Sonia Alfano

Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Persuna għandha titqies li hija vittma 
irrispettivament minn jekk l-awtur jiġix 
identifikat, maqbud, imressaq il-qorti jew 
jekk jinstabx ħati u irrispettivament mir-

(9) Persuna għandha titqies li hija vittma 
irrispettivament minn jekk l-awtur jiġix 
identifikat, maqbud, imressaq il-qorti jew 
jekk jinstabx ħati u irrispettivament mir-
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relazzjoni ta' familja bejn l-awtur u l-
vittma. B’riżultat tad-delitt anki l-membri 
tal-familja tal-vittmi jsofru d-danni, b’mod 
partikolari l-familja ta’ vittma li tkun tilfet 
ħajjitha, li jkollha interess leġittimu fil-
proċeduri kriminali. Għalhekk, vittmi 
indiretti bħal dawn għandhom 
jibbenefikaw ukoll mill-protezzjoni 
permezz ta' din id-Direttiva. Il-vittmi 
jeħtieġu appoġġ u għajnuna xierqa anki 
qabel jirrappurtaw id-delitt. Dan l-appoġġ 
jaf ikun kruċjali kemm biex il-vittma 
tirkupra kif ukoll fi kwalunkwe deċiżjoni li 
finalment twassalha biex tirrapporta d-
delitt.

relazzjoni ta' familja bejn l-awtur u l-
vittma. B’riżultat tad-delitt anki l-membri 
tal-familja tal-vittmi jsofru d-danni, b’mod 
partikolari l-familja ta’ vittma li tkun tilfet 
ħajjitha, li jkollha interess leġittimu fil-
proċeduri kriminali u fil-miżuri ta' rimedju 
u ta' kumpens rilevanti kollha. Għalhekk, 
vittmi indiretti bħal dawn għandhom 
jibbenefikaw ukoll mill-protezzjoni 
permezz ta' din id-Direttiva. Il-vittmi 
jeħtieġu appoġġ u għajnuna xierqa anki 
qabel jirrappurtaw id-delitt. Dan l-appoġġ 
jaf ikun kruċjali kemm biex il-vittma 
tirkupra kif ukoll fi kwalunkwe deċiżjoni li 
finalment twassalha biex tirrapporta d-
delitt. Kull miżura li tikkonċerna dan it-tip 
ta' appoġġ u għajnuna għandhom ikunu 
speċifiċi għall-ġeneru fejn xieraq.

Or. it

Emenda 130
Rolandas Paksas

Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Persuna għandha titqies li hija vittma 
irrispettivament minn jekk l-awtur jiġix 
identifikat, maqbud, imressaq il-qorti jew 
jekk jinstabx ħati u irrispettivament mir-
relazzjoni ta' familja bejn l-awtur u l-
vittma. B’riżultat tad-delitt anki l-membri 
tal-familja tal-vittmi jsofru d-danni, b’mod 
partikolari l-familja ta’ vittma li tkun tilfet 
ħajjitha, li jkollha interess leġittimu fil-
proċeduri kriminali. Għalhekk, vittmi 
indiretti bħal dawn għandhom 
jibbenefikaw ukoll mill-protezzjoni 
permezz ta' din id-Direttiva. Il-vittmi 
jeħtieġu appoġġ u għajnuna xierqa anki 
qabel jirrappurtaw id-delitt. Dan l-appoġġ 
jaf ikun kruċjali kemm biex il-vittma 
tirkupra kif ukoll fi kwalunkwe deċiżjoni li 

(9) Persuna għandha titqies li hija vittma 
irrispettivament minn jekk l-awtur jiġix 
identifikat, maqbud, imressaq il-qorti jew 
jekk jinstabx ħati u irrispettivament mir-
relazzjoni ta' familja bejn l-awtur u l-
vittma. B’riżultat tad-delitt anki l-membri 
tal-familja tal-vittmi jsofru d-danni, b’mod 
partikolari l-familja ta’ vittma li tkun tilfet 
ħajjitha, li jkollha interess leġittimu fil-
proċeduri kriminali, l-istess jiġri għal 
vittmi li jibqgħu ħajjin jew li huma 
midruba b'mod serju u li jeħtieġu appoġġ 
konsiderevoli, lill-membri tal-familja jew 
persuni ta' appoġġ oħrajn.  Għalhekk, 
vittmi indiretti bħal dawn għandhom 
jibbenefikaw ukoll mill-protezzjoni 
permezz ta' din id-Direttiva. Il-vittmi 



AM\894864MT.doc PE483.693v02-00

MT Magħquda fid-diversità MT

finalment twassalha biex tirrapporta d-
delitt.

jeħtieġu appoġġ u għajnuna xierqa anki 
qabel jirrappurtaw id-delitt. Dan l-appoġġ 
jaf ikun kruċjali kemm biex il-vittma 
tirkupra kif ukoll fi kwalunkwe deċiżjoni li 
finalment twassalha biex tirrapporta d-
delitt.

Or. lt

Emenda 131
Sonia Alfano

Proposta għal direttiva
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Il-vittimizzazzjoni li sseħħ mhux biss 
bħala konsegwenza diretta ta' att 
kriminali iżda permezz tar-reazzjoni jew l-
inerzja tal-istituzzjonijiet u individwi fir-
rispett tal-vittmi, li hi magħrufa ukoll 
bħala "vittimizzazzjoni sekondarja", 
għandha tiġi evitata permezz ta' servizzi 
għall-vittmi li juru approċċ rilevanti 
għall-utenti tagħhom. Dawn is-servizzi 
għandhom jirrikonoxxu d-dinamiżmi tal-
ġeneru, impatt u konsegwenzi ta' forom 
speċifiċi ta' vjolenza, filwaqt li joperaw 
f'qafas ta' ugwaljanza bejn is-sessi u ta' 
drittijiet tal-bniedem.

Or. it

Emenda 132
Anna Záborská

Proposta għal direttiva
Premessa 9b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9b) Il-kunċett ta' "membri tal-familja" 
hu definit mil-liġijiet nazzjonali tal-Istati 
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Membri u ma għandhomx jiġu regolati 
minn din id-Direttiva.

Or. en

Emenda 133
Ádám Kósa

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Meta tiġi pprovduta l-informazzjoni, 
għandu jingħata biżżejjed dettall biex jiġi 
żgurat li l-vittmi jkunu trattati b'rispett u 
biex dawn ikunu jistgħu jieħdu 
deċiżjonijiet infurmati dwar il-
parteċipazzjoni tagħhom fil-proċeduri u 
dwar kif għandhom jeżerċitaw id-drittijiet 
tagħhom. F’dan ir-rigward, l-informazzjoni 
li tippermetti lill-vittma li tkun aġġornata 
dwar l-istat attwali ta' kwalunkwe 
proċeduri u tal-progress tagħhom hija 
partikolarment importanti. Dan huwa 
rilevanti bl-istess mod fir-rigward tal-
informazzjoni li tippermetti lill-vittma li 
tiddeċiedi dwar jekk għandhiex tressaq 
talba għal reviżjoni ta’ deċiżjoni li permezz 
tagħha l-awtur ma jkunx se jiġi mixli.

(10) Meta tiġi pprovduta l-informazzjoni, 
għandu jingħata biżżejjed dettall biex jiġi 
żgurat li l-vittmi jkunu trattati b'rispett u 
biex dawn ikunu jistgħu jieħdu 
deċiżjonijiet infurmati dwar il-
parteċipazzjoni tagħhom fil-proċeduri u 
dwar kif għandhom jeżerċitaw id-drittijiet 
tagħhom. F’dan ir-rigward, l-informazzjoni 
mogħtija b'mod xieraq u li jinftiehem, li 
tippermetti lill-vittma li tkun aġġornata 
dwar l-istat attwali ta' kwalunkwe 
proċeduri u tal-progress tagħhom hija 
partikolarment importanti. Dan huwa 
rilevanti bl-istess mod fir-rigward tal-
informazzjoni li tippermetti lill-vittma li 
tiddeċiedi dwar jekk għandhiex tressaq 
talba għal reviżjoni ta’ deċiżjoni li permezz 
tagħha l-awtur ma jkunx se jiġi mixli.

Or. hu

Ġustifikazzjoni

Għandha tingħata kjarifika sabiex jiġu ssalvagwardjati u ggarantiti d-drittijiet tal-vittmi;

Emenda 134
Angelika Werthmann

Proposta għal direttiva
Premessa 11
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) L-informazzjoni u l-pariri mogħtija 
mill-awtoritajiet pubbliċi, mis-servizzi ta’ 
appoġġ għall-vittmi u mis-servizzi tal-
ġustizzja restorattiva għandha tingħata 
kemm jista’ jkun b’diversi mezzi li 
jinftiehmu mill-vittma. Għandu jiġi żgurat 
ukoll li l-vittma tista' tinftiehem waqt il-
proċeduri. F’dan ir-rigward, għandhom 
jitqiesu l-għarfien tal-vittma tal-lingwa 
użata biex tingħata l-informazzjoni, l-età 
tagħha, il-maturità tagħha, il-kapaċitajiet 
intellettwali u emottivi tagħha, il-livell ta’ 
litteriżmu u kwalunkwe indeboliment 
mentali jew fiżiku bħal dawk marbuta mal-
vista jew mas-smigħ. Bl-istess mod, waqt 
il-proċeduri kriminali għandhom jitqiesu 
wkoll il-limitazzjonijiet fil-kapaċitajiet tal-
vittma li tikkomunika l-informazzjoni.

(11) L-informazzjoni u l-pariri mogħtija 
mill-awtoritajiet pubbliċi, mis-servizzi ta’ 
appoġġ għall-vittmi u mis-servizzi tal-
ġustizzja restorattiva għandha tingħata 
kemm jista’ jkun b’diversi mezzi li 
jinftiehmu mill-vittma. Din l-
informazzjoni u l-parir għandhom 
jingħataw b'lingwaġġ sempliċi u 
aċċessibbli. Għandu jiġi żgurat ukoll li l-
vittma tista' tinftiehem waqt il-proċeduri. 
F’dan ir-rigward, għandhom jitqiesu l-
għarfien tal-vittma tal-lingwa użata biex 
tingħata l-informazzjoni, l-età tagħha, il-
maturità tagħha, il-kapaċitajiet intellettwali 
u emottivi tagħha, il-livell ta’ litteriżmu u 
kwalunkwe indeboliment mentali jew 
fiżiku bħal dawk marbuta mal-vista jew 
mas-smigħ. Bl-istess mod, waqt il-
proċeduri kriminali għandhom jitqiesu 
wkoll il-limitazzjonijiet fil-kapaċitajiet tal-
vittma li tikkomunika l-informazzjoni. Il-
vittmi għandu jkollhom id-dritt li 
jirrapportaw r-reat f'lingwaġġ li 
jinftiehem minnhom.

Or. en

Emenda 135
Ádám Kósa

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) L-informazzjoni u l-pariri mogħtija 
mill-awtoritajiet pubbliċi, mis-servizzi ta’ 
appoġġ għall-vittmi u mis-servizzi tal-
ġustizzja restorattiva għandha tingħata 
kemm jista’ jkun b’diversi mezzi li 
jinftiehmu mill-vittma. Għandu jiġi żgurat 
ukoll li l-vittma tista' tinftiehem waqt il-
proċeduri. F’dan ir-rigward, għandhom 

(11) L-informazzjoni u l-pariri mogħtija 
mill-awtoritajiet pubbliċi, mis-servizzi ta’ 
appoġġ għall-vittmi u mis-servizzi tal-
ġustizzja restorattiva għandha tingħata 
kemm jista’ jkun b’diversi mezzi li 
jinftiehmu mill-vittma. Għandu jiġi żgurat 
ukoll li l-vittma tista' tinftiehem waqt il-
proċeduri. B'mod partikolari, għandhom 
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jitqiesu l-għarfien tal-vittma tal-lingwa 
użata biex tingħata l-informazzjoni, l-età 
tagħha, il-maturità tagħha, il-kapaċitajiet 
intellettwali u emottivi tagħha, il-livell ta’ 
litteriżmu u kwalunkwe indeboliment 
mentali jew fiżiku bħal dawk marbuta mal-
vista jew mas-smigħ. Bl-istess mod, waqt 
il-proċeduri kriminali għandhom jitqiesu 
wkoll il-limitazzjonijiet fil-kapaċitajiet tal-
vittma li tikkomunika l-informazzjoni.

jitqiesu l-fatturi li ġejjin: F’dan ir-rigward, 
għandhom jitqiesu l-għarfien tal-vittma tal-
lingwa użata biex tingħata l-informazzjoni, 
l-età tagħha, il-maturità tagħha, il-
kapaċitajiet intellettwali u emottivi tagħha, 
il-livell ta’ litteriżmu u kwalunkwe 
indeboliment mentali, fiżiku jew sensorjali
bħal dawk marbuta mal-vista jew mas-
smigħ. Bl-istess mod, waqt il-proċeduri 
kriminali għandhom jitqiesu wkoll il-
limitazzjonijiet fil-kapaċitajiet tal-vittma li 
tikkomunika l-informazzjoni.

Or. hu

Ġustifikazzjoni

Il-kategoriji kienu jeħtieġu kjarifika.

Emenda 136
Auke Zijlstra

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) L-informazzjoni u l-pariri mogħtija 
mill-awtoritajiet pubbliċi, mis-servizzi ta’ 
appoġġ għall-vittmi u mis-servizzi tal-
ġustizzja restorattiva għandha tingħata 
kemm jista’ jkun b’diversi mezzi li 
jinftiehmu mill-vittma. Għandu jiġi żgurat 
ukoll li l-vittma tista' tinftiehem waqt il-
proċeduri. F’dan ir-rigward, għandhom
jitqiesu l-għarfien tal-vittma tal-lingwa 
użata biex tingħata l-informazzjoni, l-età 
tagħha, il-maturità tagħha, il-kapaċitajiet 
intellettwali u emottivi tagħha, il-livell ta’ 
litteriżmu u kwalunkwe indeboliment 
mentali jew fiżiku bħal dawk marbuta mal-
vista jew mas-smigħ. Bl-istess mod, waqt 
il-proċeduri kriminali għandhom jitqiesu 
wkoll il-limitazzjonijiet fil-kapaċitajiet tal-
vittma li tikkomunika l-informazzjoni.

(11) L-informazzjoni u l-pariri mogħtija 
mill-awtoritajiet pubbliċi, mis-servizzi ta’ 
appoġġ għall-vittmi u mis-servizzi tal-
ġustizzja restorattiva għandha tingħata 
kemm jista’ jkun b’diversi mezzi li 
jinftiehmu mill-vittma. Għandu jiġi żgurat 
ukoll li l-vittma tista' tinftiehem waqt il-
proċeduri. F’dan ir-rigward, jistgħu
jitqiesu l-għarfien tal-vittma tal-lingwa 
użata biex tingħata l-informazzjoni, l-età 
tagħha, il-maturità tagħha, il-kapaċitajiet 
intellettwali u emottivi tagħha, il-livell ta’ 
litteriżmu u kwalunkwe indeboliment 
mentali jew fiżiku bħal dawk marbuta mal-
vista jew mas-smigħ. Bl-istess mod, waqt 
il-proċeduri kriminali jistgħu jitqiesu wkoll 
il-limitazzjonijiet fil-kapaċitajiet tal-vittma 
li tikkomunika l-informazzjoni.
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Or. nl

Emenda 137
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Ma tistax issir ġustizzja b’mod effettiv 
sakemm il-vittma ma tkunx tista’ tispjega 
tajjeb iċ-ċirkostanzi tad-delitt li tkun 
ġarrbet u tipprovdi l-provi tagħha lill-
awtoritajiet kompetenti b’mod li 
jinftiehem. Huwa daqstant importanti li jiġi 
żgurat li l-vittmi jiġu trattati b'rispett u li 
jkollhom il-possibilità li jeżerċitaw id-
drittijiet tagħhom. Għaldaqstant, is-servizzi 
ta' interpretu bla ħlas għandhom dejjem 
ikunu disponibbli waqt l-interrogazzjoni 
tal-vittma u fis-seduti tal-qorti li 
tipparteċipa fihom il-vittma. Fir-rigward ta’ 
aspetti oħrajn tal-proċeduri kriminali, il-
ħtieġa għall-interpretar u t-traduzzjoni 
tista’ tvarja skont il-kwistjonijiet speċifiċi, 
l-istatus tal-vittma u l-involviment tagħha 
fil-proċeduri u kwalunkwe drittijiet 
speċifiċi li jista’ jkollha. Fil-fatt, jeħtieġ li 
s-servizzi ta’ interpretar u ta' traduzzjoni 
għal dawn il-każijiet l-oħrajn. jiġu 
pprovduti biss sa fejn ikun neċessarju biex 
il-vittmi jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom.

(12) Ma tistax issir ġustizzja b’mod effettiv 
sakemm il-vittma ma tkunx tista’ tispjega 
tajjeb iċ-ċirkostanzi tad-delitt li tkun 
ġarrbet u tipprovdi l-provi tagħha lill-
awtoritajiet kompetenti b’mod li 
jinftiehem. Huwa daqstant importanti li jiġi 
żgurat li l-vittmi jiġu trattati b'rispett u li 
jkollhom il-possibilità li jeżerċitaw id-
drittijiet tagħhom. Għaldaqstant, is-servizzi 
ta' interpretu bla ħlas għandhom dejjem 
ikunu disponibbli waqt l-interrogazzjoni 
tal-vittma u fis-seduti tal-qorti li 
tipparteċipa fihom il-vittma. Din tirreferi 
kemm għall-interpretazzjoni għal 
raġunijiet lingwistiċi u l-interpretazzjoni 
minħabba problemi ta' komunikazzjoni 
kaġun tal-possibilità ta' disabilità li tkun 
sofriet il-vittma. Fir-rigward ta’ aspetti 
oħrajn tal-proċeduri kriminali, il-ħtieġa 
għall-interpretar u t-traduzzjoni tista’ tvarja 
skont il-kwistjonijiet speċifiċi, l-istatus tal-
vittma u l-involviment tagħha fil-proċeduri 
u kwalunkwe drittijiet speċifiċi li jista’ 
jkollha. Fil-fatt, jeħtieġ li s-servizzi ta’ 
interpretar u ta' traduzzjoni għal dawn il-
każijiet l-oħrajn. jiġu pprovduti biss sa fejn 
ikun neċessarju biex il-vittmi jeżerċitaw id-
drittijiet tagħhom.

Or. es

Emenda 138
Izaskun Bilbao Barandica



AM\894864MT.doc PE483.693v02-00

MT Magħquda fid-diversità MT

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Ma tistax issir ġustizzja b’mod effettiv 
sakemm il-vittma ma tkunx tista’ tispjega 
tajjeb iċ-ċirkostanzi tad-delitt li tkun 
ġarrbet u tipprovdi l-provi tagħha lill-
awtoritajiet kompetenti b’mod li 
jinftiehem. Huwa daqstant importanti li jiġi 
żgurat li l-vittmi jiġu trattati b'rispett u li 
jkollhom il-possibilità li jeżerċitaw id-
drittijiet tagħhom. Għaldaqstant, is-servizzi 
ta' interpretu bla ħlas għandhom dejjem 
ikunu disponibbli waqt l-interrogazzjoni 
tal-vittma u fis-seduti tal-qorti li 
tipparteċipa fihom il-vittma. Fir-rigward ta’ 
aspetti oħrajn tal-proċeduri kriminali, il-
ħtieġa għall-interpretar u t-traduzzjoni 
tista’ tvarja skont il-kwistjonijiet speċifiċi, 
l-istatus tal-vittma u l-involviment tagħha 
fil-proċeduri u kwalunkwe drittijiet 
speċifiċi li jista’ jkollha. Fil-fatt, jeħtieġ li 
s-servizzi ta’ interpretar u ta' traduzzjoni 
għal dawn il-każijiet l-oħrajn. jiġu 
pprovduti biss sa fejn ikun neċessarju biex 
il-vittmi jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom.

(12) Ma tistax issir ġustizzja b’mod effettiv 
sakemm il-vittma ma tkunx tista’ tispjega 
tajjeb iċ-ċirkostanzi tad-delitt li tkun 
ġarrbet u tipprovdi l-provi tagħha lill-
awtoritajiet kompetenti b’mod li 
jinftiehem. Huwa daqstant importanti li jiġi 
żgurat li l-vittmi jiġu trattati b'rispett u li 
jkollhom il-possibilità li jeżerċitaw id-
drittijiet tagħhom. Għaldaqstant, is-servizzi 
ta' interpretu bla ħlas, fil-lingwa magħżula 
mill-vittma, għandhom dejjem ikunu 
disponibbli waqt l-interrogazzjoni tal-
vittma u fis-seduti tal-qorti li tipparteċipa 
fihom il-vittma. Fir-rigward ta’ aspetti 
oħrajn tal-proċeduri kriminali, il-ħtieġa 
għall-interpretar u t-traduzzjoni tista’ tvarja 
skont il-kwistjonijiet speċifiċi, l-istatus tal-
vittma u l-involviment tagħha fil-proċeduri 
u kwalunkwe drittijiet speċifiċi li jista’ 
jkollha. Fil-fatt, jeħtieġ li s-servizzi ta’ 
interpretar u ta' traduzzjoni għal dawn il-
każijiet l-oħrajn. jiġu pprovduti biss sa fejn 
ikun neċessarju biex il-vittmi jeżerċitaw id-
drittijiet tagħhom.

Or. es

Emenda 139
Judith Sargentini

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Ma tistax issir ġustizzja b’mod effettiv 
sakemm il-vittma ma tkunx tista’ tispjega 
tajjeb iċ-ċirkostanzi tad-delitt li tkun 
ġarrbet u tipprovdi l-provi tagħha lill-
awtoritajiet kompetenti b’mod li 
jinftiehem. Huwa daqstant importanti li jiġi 

(12) Ma tistax issir ġustizzja b’mod effettiv 
sakemm il-vittma ma tkunx tista’ tispjega 
tajjeb iċ-ċirkostanzi tad-delitt li tkun 
ġarrbet u tipprovdi l-provi tagħha lill-
awtoritajiet kompetenti b’mod li 
jinftiehem. Huwa daqstant importanti li jiġi 
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żgurat li l-vittmi jiġu trattati b'rispett u li 
jkollhom il-possibilità li jeżerċitaw id-
drittijiet tagħhom. Għaldaqstant, is-servizzi 
ta' interpretu bla ħlas għandhom dejjem 
ikunu disponibbli waqt l-interrogazzjoni 
tal-vittma u fis-seduti tal-qorti li 
tipparteċipa fihom il-vittma. Fir-rigward ta’ 
aspetti oħrajn tal-proċeduri kriminali, il-
ħtieġa għall-interpretar u t-traduzzjoni 
tista’ tvarja skont il-kwistjonijiet speċifiċi, 
l-istatus tal-vittma u l-involviment tagħha 
fil-proċeduri u kwalunkwe drittijiet 
speċifiċi li jista’ jkollha. Fil-fatt, jeħtieġ li 
s-servizzi ta’ interpretar u ta' traduzzjoni 
għal dawn il-każijiet l-oħrajn. jiġu 
pprovduti biss sa fejn ikun neċessarju biex 
il-vittmi jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom.

żgurat li l-vittmi jiġu trattati b'rispett u li 
jkollhom il-possibilità li jeżerċitaw id-
drittijiet tagħhom. Għaldaqstant, is-servizzi 
ta' interpretu bla ħlas, inkluż l-
interpretazzjoni bil-lingwa tas-sinjali,
għandhom dejjem ikunu disponibbli waqt 
l-interrogazzjoni tal-vittma u fis-seduti tal-
qorti li tipparteċipa fihom il-vittma. Fir-
rigward ta’ aspetti oħrajn tal-proċeduri 
kriminali, il-ħtieġa għall-interpretar u t-
traduzzjoni tista’ tvarja skont il-
kwistjonijiet speċifiċi, l-istatus tal-vittma u 
l-involviment tagħha fil-proċeduri u 
kwalunkwe drittijiet speċifiċi li jista’ 
jkollha. Fil-fatt, jeħtieġ li s-servizzi ta’ 
interpretar u ta' traduzzjoni għal dawn il-
każijiet l-oħrajn. jiġu pprovduti biss sa fejn 
ikun neċessarju biex il-vittmi jeżerċitaw id-
drittijiet tagħhom.

Or. en

Emenda 140
Ádám Kósa

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Ma tistax issir ġustizzja b’mod effettiv 
sakemm il-vittma ma tkunx tista’ tispjega 
tajjeb iċ-ċirkostanzi tad-delitt li tkun 
ġarrbet u tipprovdi l-provi tagħha lill-
awtoritajiet kompetenti b’mod li 
jinftiehem. Huwa daqstant importanti li jiġi 
żgurat li l-vittmi jiġu trattati b'rispett u li 
jkollhom il-possibilità li jeżerċitaw id-
drittijiet tagħhom. Għaldaqstant, is-servizzi 
ta' interpretu bla ħlas għandhom dejjem 
ikunu disponibbli waqt l-interrogazzjoni 
tal-vittma u fis-seduti tal-qorti li 
tipparteċipa fihom il-vittma. Fir-rigward ta’ 
aspetti oħrajn tal-proċeduri kriminali, il-
ħtieġa għall-interpretar u t-traduzzjoni 
tista’ tvarja skont il-kwistjonijiet speċifiċi, 

(12) Ma tistax issir ġustizzja b’mod effettiv 
sakemm il-vittma ma tkunx tista’ tispjega 
tajjeb iċ-ċirkostanzi tad-delitt li tkun 
ġarrbet u tipprovdi l-provi tagħha lill-
awtoritajiet kompetenti b’mod li 
jinftiehem. Huwa daqstant importanti li jiġi 
żgurat li l-vittmi jiġu trattati b'rispett u li 
jkollhom il-possibilità li jeżerċitaw id-
drittijiet tagħhom. Għaldaqstant, is-servizzi 
ta' interpretu bla ħlas għandhom dejjem 
ikunu disponibbli waqt l-interrogazzjoni 
tal-vittma u fis-seduti tal-qorti li 
tipparteċipa fihom il-vittma. Fir-rigward ta’ 
aspetti oħrajn tal-proċeduri kriminali, il-
ħtieġa għall-interpretar u t-traduzzjoni 
tista’ tvarja skont il-kwistjonijiet speċifiċi, 
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l-istatus tal-vittma u l-involviment tagħha 
fil-proċeduri u kwalunkwe drittijiet 
speċifiċi li jista’ jkollha. Fil-fatt, jeħtieġ li 
s-servizzi ta’ interpretar u ta' traduzzjoni 
għal dawn il-każijiet l-oħrajn jiġu 
pprovduti biss sa fejn ikun neċessarju biex 
il-vittmi jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom.

l-istatus tal-vittma u l-involviment tagħha 
fil-proċeduri u kwalunkwe drittijiet 
speċifiċi li jista’ jkollha. Fil-fatt, jeħtieġ li 
s-servizzi ta’ interpretar u ta' traduzzjoni 
għal dawn il-każijiet l-oħrajn għandhom 
jiġu pprovduti sa fejn ikun neċessarju biex 
il-vittmi jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom. L-
interpretazzjoni – inkluż l-interpretazzjoni 
fil-lingwaġġ tas-sinjali – u t-traduzzjoni 
skont din id-Direttiva għandha tiġi 
pprovduta f'waħda mil-lingwi mitkellma u 
mifhuma mill-vittmi (u pprovduta fi 
kwalunkwe forma magħżula minnhom) 
sabiex huma jkunu jistgħu jeżerċitaw bis-
sħiħ id-drittijiet tagħhom.

Or. hu

Ġustifikazzjoni

Persuni bi problemi ta' smigħ huma partikolarment vulnerabbli fil-qasam tal-komunikazzjoni. 
Jeżistu soluzzjonijiet – u dawn qed isiru dejjem aktar disponibbli u profiċjenti – li jagħmlu 
possibbli l-aċċesibilità għall-info-komunikazzjoni għal persuni bi problemi ta' smigħ, billi 
jiżguraw aċċess mingħajr ostakoli għall-ġustizzja, li għadhom limitati.

Emenda 141
Auke Zijlstra

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Ma tistax issir ġustizzja b’mod effettiv 
sakemm il-vittma ma tkunx tista’ tispjega 
tajjeb iċ-ċirkostanzi tad-delitt li tkun 
ġarrbet u tipprovdi l-provi tagħha lill-
awtoritajiet kompetenti b’mod li 
jinftiehem. Huwa daqstant importanti li jiġi 
żgurat li l-vittmi jiġu trattati b'rispett u li 
jkollhom il-possibilità li jeżerċitaw id-
drittijiet tagħhom. Għaldaqstant, is-servizzi 
ta' interpretu bla ħlas għandhom dejjem 
ikunu disponibbli waqt l-interrogazzjoni 
tal-vittma u fis-seduti tal-qorti li 
tipparteċipa fihom il-vittma. Fir-rigward ta’ 

(12) (Ma taffettwax il-verżjoni Maltija)
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aspetti oħrajn tal-proċeduri kriminali, il-
ħtieġa għall-interpretar u t-traduzzjoni 
tista’ tvarja skont il-kwistjonijiet speċifiċi, 
l-istatus tal-vittma u l-involviment tagħha 
fil-proċeduri u kwalunkwe drittijiet 
speċifiċi li jista’ jkollha. Fil-fatt, jeħtieġ li 
s-servizzi ta’ interpretar u ta' traduzzjoni 
għal dawn il-każijiet l-oħrajn. jiġu 
pprovduti biss sa fejn ikun neċessarju biex 
il-vittmi jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha ssir fil-verżjoni Olandiża tat-test. Din tirrappreżenta tiswija 
lingwistika: In-nom "slachtoffer" (vittma) hu newtrali. Għaldaqstant, għandu jintuża pronom 
newtrali b'referenza għaliha fit-test. Ovvjament, din ma jbiddilx il-fatt li l-vittmi jistgħu jkunu 
rġiel jew nisa.

Emenda 142
Emine Bozkurt

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Ma tistax issir ġustizzja b’mod effettiv 
sakemm il-vittma ma tkunx tista’ tispjega 
tajjeb iċ-ċirkostanzi tad-delitt li tkun 
ġarrbet u tipprovdi l-provi tagħha lill-
awtoritajiet kompetenti b’mod li 
jinftiehem. Huwa daqstant importanti li jiġi 
żgurat li l-vittmi jiġu trattati b'rispett u li 
jkollhom il-possibilità li jeżerċitaw id-
drittijiet tagħhom. Għaldaqstant, is-servizzi 
ta' interpretu bla ħlas għandhom dejjem 
ikunu disponibbli waqt l-interrogazzjoni 
tal-vittma u fis-seduti tal-qorti li 
tipparteċipa fihom il-vittma. Fir-rigward ta’ 
aspetti oħrajn tal-proċeduri kriminali, il-
ħtieġa għall-interpretar u t-traduzzjoni 
tista’ tvarja skont il-kwistjonijiet speċifiċi, 
l-istatus tal-vittma u l-involviment tagħha 
fil-proċeduri u kwalunkwe drittijiet 

(12) Ma tistax issir ġustizzja b’mod effettiv 
sakemm il-vittma ma tkunx tista’ tispjega 
tajjeb iċ-ċirkostanzi tad-delitt li tkun 
ġarrbet u tipprovdi l-provi tagħha lill-
awtoritajiet kompetenti b’mod li 
jinftiehem. Huwa daqstant importanti li jiġi 
żgurat li l-vittmi jiġu trattati b'rispett u li 
jkollhom il-possibilità li jeżerċitaw id-
drittijiet tagħhom irrispettivament min-
nazzjonalità tagħhom. Għaldaqstant, is-
servizzi ta' interpretu bla ħlas għandhom 
dejjem ikunu disponibbli waqt l-
interrogazzjoni tal-vittma u fis-seduti tal-
qorti li tipparteċipa fihom il-vittma. Fir-
rigward ta’ aspetti oħrajn tal-proċeduri 
kriminali, il-ħtieġa għall-interpretar u t-
traduzzjoni tista’ tvarja skont il-
kwistjonijiet speċifiċi, l-istatus tal-vittma u 
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speċifiċi li jista’ jkollha. Fil-fatt, jeħtieġ li 
s-servizzi ta’ interpretar u ta' traduzzjoni 
għal dawn il-każijiet l-oħrajn. jiġu 
pprovduti biss sa fejn ikun neċessarju biex 
il-vittmi jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom.

l-involviment tagħha fil-proċeduri u 
kwalunkwe drittijiet speċifiċi li jista’ 
jkollha. Fil-fatt, jeħtieġ li s-servizzi ta’ 
interpretar u ta' traduzzjoni għal dawn il-
każijiet l-oħrajn. jiġu pprovduti biss sa fejn 
ikun neċessarju biex il-vittmi jeżerċitaw id-
drittijiet tagħhom.

Or. en

Emenda 143
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) L-appoġġ, kemm jekk ipprovdut minn 
organizzazzjoni governattiva jew minn 
organizzazzjoni mhux governattiva, 
għandu jkun disponibbli mill-mument li fih 
jitwettaq id-delitt kif ukoll matul il-
proċeduri kriminali kollha u wara li 
jintemmu l-proċeduri, skont il-ħtiġijiet tal-
vittma. L-appoġġ għandu jingħata b’mezzi 
varji, mingħajr formalitajiet żejda u 
b’distribuzzjoni ġeografika suffiċjenti, li 
jippermettu li l-vittmi kollha jkollhom l-
opportunità ta' aċċess għal dawn is-
servizzi. Jista’ jkun li ċerti gruppi ta’ 
vittmi, bħall-vittmi ta’ vjolenza sesswali, 
ta’ delitti minħabba l-ġeneru, minħabba l-
mibegħda lejn ir-razza jew ta' delitti oħra 
ta’ preġudizzju jew il-vittmi tat-terroriżmu, 
ikunu jeħtieġu servizzi ta’ appoġġ 
speċjalizzat minħabba l-karatteristiċi 
partikolari tad-delitt li jkun sar fil-konfront 
tagħhom.

(13) L-appoġġ, kemm jekk ipprovdut minn 
organizzazzjoni governattiva jew minn 
organizzazzjoni mhux governattiva, 
għandu jkun disponibbli mill-mument li fih 
jitwettaq id-delitt kif ukoll matul il-
proċeduri kriminali kollha u wara li 
jintemmu l-proċeduri, skont il-ħtiġijiet tal-
vittma. L-appoġġ għandu jingħata b’mezzi 
varji, mingħajr formalitajiet żejda u 
b’distribuzzjoni ġeografika suffiċjenti, li 
jippermettu li l-vittmi kollha jkollhom l-
opportunità ta' aċċess għal dawn is-
servizzi. Jista’ jkun li ċerti gruppi ta’ 
vittmi, bħall-vittmi ta’ vjolenza sesswali, 
ta’ delitti minħabba l-ġeneru, minħabba l-
mibegħda lejn ir-razza jew ta' delitti oħra 
ta’ preġudizzju jew il-vittmi tat-terroriżmu, 
jew tal-kriminalità organizzata ikunu 
jeħtieġu servizzi ta’ appoġġ speċjalizzat 
minħabba l-karatteristiċi partikolari tad-
delitt li jkun sar fil-konfront tagħhom.

Or. es

Emenda 144
Judith Sargentini
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f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) L-appoġġ, kemm jekk ipprovdut minn 
organizzazzjoni governattiva jew minn 
organizzazzjoni mhux governattiva, 
għandu jkun disponibbli mill-mument li fih 
jitwettaq id-delitt kif ukoll matul il-
proċeduri kriminali kollha u wara li 
jintemmu l-proċeduri, skont il-ħtiġijiet tal-
vittma. L-appoġġ għandu jingħata b’mezzi 
varji, mingħajr formalitajiet żejda u 
b’distribuzzjoni ġeografika suffiċjenti, li 
jippermettu li l-vittmi kollha jkollhom l-
opportunità ta' aċċess għal dawn is-
servizzi. Jista’ jkun li ċerti gruppi ta’ 
vittmi, bħall-vittmi ta’ vjolenza sesswali, 
ta’ delitti minħabba l-ġeneru, minħabba l-
mibegħda lejn ir-razza jew ta' delitti oħra 
ta’ preġudizzju jew il-vittmi tat-
terroriżmu, ikunu jeħtieġu servizzi ta’ 
appoġġ speċjalizzat minħabba l-
karatteristiċi partikolari tad-delitt li jkun 
sar fil-konfront tagħhom.

(13) L-appoġġ, kemm jekk ipprovdut minn 
organizzazzjoni governattiva jew minn 
organizzazzjoni mhux governattiva, 
għandu jkun disponibbli mill-mument li fih 
jitwettaq id-delitt kif ukoll matul il-
proċeduri kriminali kollha u wara li 
jintemmu l-proċeduri, skont il-ħtiġijiet tal-
vittma. L-appoġġ għandu jingħata b’mezzi 
varji, mingħajr formalitajiet żejda u 
b’distribuzzjoni ġeografika suffiċjenti, li 
jippermettu li l-vittmi kollha jkollhom l-
opportunità ta' aċċess għal dawn is-
servizzi. It-tfal u ċerti gruppi ta’ vittmi, 
bħall-vittmi ta’ vjolenza sesswali, ta’ delitti 
minħabba l-ġeneru, minħabba l-mibegħda 
lejn ir-razza jew ta' delitti oħra ta’ 
preġudizzju jew il-vittmi ta' 
vittimizzazzjoni tal-massa, ikunu jeħtieġu 
servizzi ta’ appoġġ speċjalizzat minħabba 
l-karatteristiċi partikolari tad-delitt li jkun 
sar fil-konfront tagħhom.

Or. en

Emenda 145
Raül Romeva i Rueda

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) L-appoġġ, kemm jekk ipprovdut minn 
organizzazzjoni governattiva jew minn 
organizzazzjoni mhux governattiva, 
għandu jkun disponibbli mill-mument li fih 
jitwettaq id-delitt kif ukoll matul il-
proċeduri kriminali kollha u wara li 
jintemmu l-proċeduri, skont il-ħtiġijiet tal-

(13) L-appoġġ, kemm jekk ipprovdut minn 
organizzazzjoni governattiva jew minn 
organizzazzjoni mhux governattiva, 
għandu jkun disponibbli mill-mument li fih 
jitwettaq id-delitt kif ukoll matul il-
proċeduri kriminali kollha u wara li 
jintemmu l-proċeduri, skont il-ħtiġijiet tal-
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vittma. L-appoġġ għandu jingħata b’mezzi 
varji, mingħajr formalitajiet żejda u 
b’distribuzzjoni ġeografika suffiċjenti, li 
jippermettu li l-vittmi kollha jkollhom l-
opportunità ta' aċċess għal dawn is-
servizzi. Jista’ jkun li ċerti gruppi ta’ 
vittmi, bħall-vittmi ta’ vjolenza sesswali, 
ta’ delitti minħabba l-ġeneru, minħabba l-
mibegħda lejn ir-razza jew ta' delitti oħra 
ta’ preġudizzju jew il-vittmi tat-terroriżmu, 
ikunu jeħtieġu servizzi ta’ appoġġ 
speċjalizzat minħabba l-karatteristiċi 
partikolari tad-delitt li jkun sar fil-konfront 
tagħhom.

vittma. L-appoġġ għandu jingħata b’mezzi 
varji, mingħajr formalitajiet żejda u 
b’distribuzzjoni ġeografika suffiċjenti, li 
jippermettu li l-vittmi kollha jkollhom l-
opportunità ta' aċċess għal dawn is-
servizzi. It-tfal u ċerti gruppi ta’ vittmi, 
bħall-vittmi ta’ vjolenza sesswali, ta’ delitti 
minħabba l-ġeneru, minħabba l-mibegħda 
lejn ir-razza, tortura, krudeltà, trattament 
inuman jew degradanti, vjolenza 
kriminali ta' drittijiet tal-bniedem minn 
aġenti statali jew ta' delitti oħra ta’ 
preġudizzju jew il-vittmi ta' 
vittimizzazzjoni tal-massa, ikunu jeħtieġu 
servizzi ta’ appoġġ speċjalizzat minħabba 
l-karatteristiċi partikolari tad-delitt li jkun 
sar fil-konfront tagħhom. L-Istati Membri 
għandhom jipprovdu r-riżorsi meħtieġa 
għall-appoġġ, l-assistenza u l-protezzjoni 
tal-vittmi.

Or. en

Emenda 146
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) L-appoġġ, kemm jekk ipprovdut minn 
organizzazzjoni governattiva jew minn 
organizzazzjoni mhux governattiva, 
għandu jkun disponibbli mill-mument li fih 
jitwettaq id-delitt kif ukoll matul il-
proċeduri kriminali kollha u wara li 
jintemmu l-proċeduri, skont il-ħtiġijiet tal-
vittma. L-appoġġ għandu jingħata b’mezzi 
varji, mingħajr formalitajiet żejda u 
b’distribuzzjoni ġeografika suffiċjenti, li 
jippermettu li l-vittmi kollha jkollhom l-
opportunità ta' aċċess għal dawn is-
servizzi. Jista’ jkun li ċerti gruppi ta’ 
vittmi, bħall-vittmi ta’ vjolenza sesswali, 
ta’ delitti minħabba l-ġeneru, minħabba l-

(13) L-appoġġ, kemm jekk ipprovdut minn 
organizzazzjoni governattiva jew minn 
organizzazzjoni mhux governattiva, 
għandu jkun disponibbli mill-mument li fih 
jitwettaq id-delitt kif ukoll matul il-
proċeduri kriminali kollha u wara li 
jintemmu l-proċeduri, skont il-ħtiġijiet tal-
vittma. L-appoġġ għandu jingħata b’mezzi 
varji, mingħajr formalitajiet żejda u 
b’distribuzzjoni ġeografika suffiċjenti, li 
jippermettu li l-vittmi kollha jkollhom l-
opportunità ta' aċċess għal dawn is-
servizzi. Jista’ jkun li ċerti gruppi ta’ 
vittmi, bħall-vittmi ta’ vjolenza sesswali, 
ta’ delitti minħabba l-ġeneru, minħabba l-
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mibegħda lejn ir-razza jew ta' delitti oħra 
ta’ preġudizzju jew il-vittmi tat-terroriżmu, 
ikunu jeħtieġu servizzi ta’ appoġġ 
speċjalizzat minħabba l-karatteristiċi 
partikolari tad-delitt li jkun sar fil-konfront 
tagħhom.

mibegħda lejn ir-razza jew ta' delitti oħra 
ta’ preġudizzju jew reati mmotivati minn 
diskriminazzjoni jew il-vittmi tat-
terroriżmu, jew vittmi ta' tortura jew ta' 
trattament jew kastig krudil, inuman jew 
degradanti ieħor, ikunu jeħtieġu servizzi 
ta’ appoġġ speċjalizzat minħabba l-
karatteristiċi partikolari tad-delitt li jkun 
sar fil-konfront tagħhom.

Or. en

Emenda 147
Licia Ronzulli

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) L-appoġġ, kemm jekk ipprovdut minn 
organizzazzjoni governattiva jew minn 
organizzazzjoni mhux governattiva, 
għandu jkun disponibbli mill-mument li fih 
jitwettaq id-delitt kif ukoll matul il-
proċeduri kriminali kollha u wara li 
jintemmu l-proċeduri, skont il-ħtiġijiet tal-
vittma. L-appoġġ għandu jingħata b’mezzi 
varji, mingħajr formalitajiet żejda u 
b’distribuzzjoni ġeografika suffiċjenti, li 
jippermettu li l-vittmi kollha jkollhom l-
opportunità ta' aċċess għal dawn is-
servizzi. Jista’ jkun li ċerti gruppi ta’ 
vittmi, bħall-vittmi ta’ vjolenza sesswali, 
ta’ delitti minħabba l-ġeneru, minħabba l-
mibegħda lejn ir-razza jew ta' delitti oħra 
ta’ preġudizzju jew il-vittmi tat-terroriżmu, 
ikunu jeħtieġu servizzi ta’ appoġġ 
speċjalizzat minħabba l-karatteristiċi 
partikolari tad-delitt li jkun sar fil-konfront 
tagħhom.

(13) L-appoġġ, kemm jekk ipprovdut minn 
organizzazzjoni governattiva jew minn 
organizzazzjoni mhux governattiva li hija 
reġistrata u sorveljata skont il-liġi 
nazzjonali, għandu jkun disponibbli mill-
mument li fih jitwettaq id-delitt kif ukoll 
matul il-proċeduri kriminali kollha u wara 
li jintemmu l-proċeduri, skont il-ħtiġijiet 
tal-vittma. L-appoġġ għandu jingħata 
b’mezzi varji, mingħajr formalitajiet żejda 
u b’distribuzzjoni ġeografika suffiċjenti, li 
jippermettu li l-vittmi kollha jkollhom l-
opportunità ta' aċċess għal dawn is-
servizzi. Jista’ jkun li ċerti gruppi ta’ 
vittmi, bħall-vittmi ta’ vjolenza sesswali, 
ta’ delitti minħabba l-ġeneru, minħabba l-
mibegħda lejn ir-razza jew ta' delitti oħra 
ta’ preġudizzju jew il-vittmi tat-terroriżmu, 
ikunu jeħtieġu servizzi ta’ appoġġ 
speċjalizzat minħabba l-karatteristiċi 
partikolari tad-delitt li jkun sar fil-konfront 
tagħhom.

Or. it
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Emenda 148
Sonia Alfano

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) L-appoġġ, kemm jekk ipprovdut minn 
organizzazzjoni governattiva jew minn 
organizzazzjoni mhux governattiva, 
għandu jkun disponibbli mill-mument li fih 
jitwettaq id-delitt kif ukoll matul il-
proċeduri kriminali kollha u wara li 
jintemmu l-proċeduri, skont il-ħtiġijiet tal-
vittma. L-appoġġ għandu jingħata b’mezzi 
varji, mingħajr formalitajiet żejda u
b’distribuzzjoni ġeografika suffiċjenti, li 
jippermettu li l-vittmi kollha jkollhom l-
opportunità ta' aċċess għal dawn is-
servizzi. Jista’ jkun li ċerti gruppi ta’ 
vittmi, bħall-vittmi ta’ vjolenza sesswali, 
ta’ delitti minħabba l-ġeneru, minħabba l-
mibegħda lejn ir-razza jew ta' delitti oħra 
ta’ preġudizzju jew il-vittmi tat-terroriżmu, 
ikunu jeħtieġu servizzi ta’ appoġġ 
speċjalizzat minħabba l-karatteristiċi 
partikolari tad-delitt li jkun sar fil-konfront 
tagħhom.

(13) L-appoġġ, kemm jekk ipprovdut minn 
organizzazzjoni governattiva identifikata 
b'mod xieraq jew minn organizzazzjoni 
mhux governattiva, għandu jkun 
disponibbli mill-mument li fih jitwettaq id-
delitt kif ukoll matul il-proċeduri kriminali 
kollha u wara li jintemmu l-proċeduri, 
skont il-ħtiġijiet tal-vittma. L-appoġġ 
għandu jingħata b’mezzi varji, mingħajr 
formalitajiet żejda u b’distribuzzjoni 
ġeografika adegwata, li jippermettu li l-
vittmi kollha jkollhom l-opportunità ta' 
aċċess għal dawn is-servizzi. Jista’ jkun li 
ċerti gruppi ta’ vittmi, bħall-vittmi ta’ 
vjolenza sesswali, ta’ delitti minħabba l-
ġeneru, minħabba l-mibegħda lejn ir-razza 
jew ta' delitti oħra ta’ preġudizzju jew il-
vittmi tat-terroriżmu jew ta' kriminalità 
organizzata, ikunu jeħtieġu servizzi ta’ 
appoġġ speċjalizzat minħabba l-
karatteristiċi partikolari tad-delitt li jkun 
sar fil-konfront tagħhom. L-Istati Membri 
għandhom jipprovdu r-riżorsi meħtieġa 
għall-appoġġ, għajnuna u l-protezzjoni 
tal-vittmi u li l-qligħ miksub fil-kuntest ta' 
forom differenti ta' kriminalità komuni, 
organizzata jew marbuta mat-terroriżmu 
għandhom jitwarrbu għal dan il-għan, 
bħala kwestjoni ta' prijorità.

Or. it

Emenda 149
Kinga Göncz

Proposta għal direttiva
Premessa 13
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) L-appoġġ, kemm jekk ipprovdut minn 
organizzazzjoni governattiva jew minn 
organizzazzjoni mhux governattiva, 
għandu jkun disponibbli mill-mument li fih 
jitwettaq id-delitt kif ukoll matul il-
proċeduri kriminali kollha u wara li 
jintemmu l-proċeduri, skont il-ħtiġijiet tal-
vittma. L-appoġġ għandu jingħata b’mezzi 
varji, mingħajr formalitajiet żejda u 
b’distribuzzjoni ġeografika suffiċjenti, li 
jippermettu li l-vittmi kollha jkollhom l-
opportunità ta' aċċess għal dawn is-
servizzi. Jista’ jkun li ċerti gruppi ta’ 
vittmi, bħall-vittmi ta’ vjolenza sesswali, 
ta’ delitti minħabba l-ġeneru, minħabba l-
mibegħda lejn ir-razza jew ta' delitti oħra 
ta’ preġudizzju jew il-vittmi tat-terroriżmu, 
ikunu jeħtieġu servizzi ta’ appoġġ 
speċjalizzat minħabba l-karatteristiċi 
partikolari tad-delitt li jkun sar fil-konfront 
tagħhom.

(13) L-appoġġ, kemm jekk ipprovdut minn 
organizzazzjoni governattiva jew minn 
organizzazzjoni mhux governattiva, 
għandu jkun disponibbli mill-mument li fih 
jitwettaq id-delitt kif ukoll matul il-
proċeduri kriminali kollha u wara li 
jintemmu l-proċeduri, skont il-ħtiġijiet tal-
vittma. L-appoġġ għandu jingħata b’mezzi 
varji, mingħajr formalitajiet żejda u 
b’distribuzzjoni ġeografika suffiċjenti, li 
jippermettu li l-vittmi kollha jkollhom l-
opportunità ta' aċċess għal dawn is-
servizzi. Jista’ jkun li ċerti gruppi ta’ 
vittmi, bħall-vittmi ta’ vjolenza sesswali, 
ta’ delitti minħabba l-ġeneru, minħabba 
kliem ta' mibegħda jew delitti ta' 
mibegħda lejn ir-razza jew il-vittmi tat-
terroriżmu, ikunu jeħtieġu servizzi ta’ 
appoġġ speċjalizzat minħabba l-
karatteristiċi partikolari tad-delitt li jkun 
sar fil-konfront tagħhom.

Or. en

Emenda 150
Anna Záborská

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) L-appoġġ, kemm jekk ipprovdut minn 
organizzazzjoni governattiva jew minn 
organizzazzjoni mhux governattiva,
għandu jkun disponibbli mill-mument li fih 
jitwettaq id-delitt kif ukoll matul il-
proċeduri kriminali kollha u wara li 
jintemmu l-proċeduri, skont il-ħtiġijiet tal-
vittma. L-appoġġ għandu jingħata b’mezzi 
varji, mingħajr formalitajiet żejda u 
b’distribuzzjoni ġeografika suffiċjenti, li 
jippermettu li l-vittmi kollha jkollhom l-

(13) L-appoġġ għandu jkun disponibbli 
mill-mument li fih jitwettaq ir-reat kif 
ukoll matul il-proċedimenti kriminali 
kollha u wara li jintemmu l-proċedimenti, 
skont il-ħtiġijiet tal-vittma u d-drittijiet 
skont din id-Direttiva. L-appoġġ għandu 
jingħata b’mezzi varji, mingħajr 
formalitajiet żejda u b’distribuzzjoni 
ġeografika suffiċjenti, li jippermettu li l-
vittmi kollha jkollhom l-opportunità ta' 
aċċess għal dawn is-servizzi. Jista’ jkun li 
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opportunità ta' aċċess għal dawn is-
servizzi. Jista’ jkun li ċerti gruppi ta’ 
vittmi, bħall-vittmi ta’ vjolenza sesswali, 
ta’ delitti minħabba l-ġeneru, minħabba l-
mibegħda lejn ir-razza jew ta' delitti oħra 
ta’ preġudizzju jew il-vittmi tat-terroriżmu, 
ikunu jeħtieġu servizzi ta’ appoġġ 
speċjalizzat minħabba l-karatteristiċi 
partikolari tad-delitt li jkun sar fil-konfront 
tagħhom.

ċerti gruppi ta’ vittmi, bħall-vittmi ta’ 
vjolenza sesswali, ta’ delitti minħabba 
razza jew mibegħda jew il-vittmi tat-
terroriżmu, ikunu jeħtieġu servizzi ta’ 
appoġġ speċjalizzat minħabba l-
karatteristiċi partikolari tad-delitt li jkun 
sar fil-konfront tagħhom.

Or. en

Emenda 151
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez, Kyriacos 
Triantaphyllides

Proposta għal direttiva
Premessa 13a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) B'reazzjoni għall-bżonnijiet speċifiċi 
tan-nisa vittmi ta' vjolenza bbażata fuq il-
ġeneru, jenħtieġu strutturi ta' appoġġ 
speċifiċi. Dawn l-istrutturi għandhom 
jissejsu fuq l-esperjenza u l-għarfien 
espert tal-moviment ta' kenn għan-nisa, u 
għandhom isaħħu l-kapaċità tagħhom li 
jiżviluppaw aktar l-attivitajiet ta' appoġġ 
għall-vittmi.

Or. en

Emenda 152
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez, Kyriacos 
Triantaphyllides

Proposta għal direttiva
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Minkejja li l-għoti ta’ appoġġ (14) Minkejja li l-għoti ta’ appoġġ 
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m’għandux jiddependi fuq il-fatt li l-vittma 
tagħmel kwerela ma' awtorità kompetenti, 
bħall-pulizija, dawn l-awtoritajiet spiss 
ikunu fl-aħjar pożizzjoni biex jinfurmaw il-
vittmi dwar il-possibilità ta’ appoġġ. 
Għalhekk, l-Istati Membri huma mħeġġa 
biex jistabbilixxu kundizzjonijiet xierqa li 
jippermettu li l-vittmi jiġu rreferiti għas-
servizzi ta’ appoġġ għall-vittmi, anki billi 
jkun żgurat li jiġu rrispettati r-rekwiżiti tal-
protezzjoni tad-dejta.

m’għandux jiddependi fuq il-fatt li l-vittma 
tagħmel kwerela ma' awtorità kompetenti, 
bħall-pulizija, dawn l-awtoritajiet spiss 
ikunu fl-aħjar pożizzjoni biex jinfurmaw il-
vittmi dwar il-possibilità ta’ appoġġ. 
Għalhekk, l-Istati Membri huma mħeġġa 
biex jistabbilixxu kundizzjonijiet xierqa li 
jippermettu li l-vittmi jiġu rreferiti għas-
servizzi ta’ appoġġ għall-vittmi, anki billi 
jkun żgurat li jiġu rrispettati r-rekwiżiti tal-
protezzjoni tad-dejta. F'każijiet ta' delitti 
speċifiċi, bħall-vjolenza bbażata fuq il-
ġeneru, għandha ssir referenza diretta 
għal servizzi speċjalizzati ta' appoġġ 
għall-vittmi sabiex jevitaw it-tensjoni 
kkawżata minn referenzi ripetuti.

Or. en

Emenda 153
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta għal direttiva
Premessa 14a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) Persuni li jsofru minn diżabilità 
fiżika u mentali kaġun ta' delitt 
għandhom jirċievu trattament mediku u 
kura adegwata għas-sitwazzjoni speċjali 
tagħhom.

Or. es

Emenda 154
Roberta Angelilli

Proposta għal direttiva
Premessa 15a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) F'każijiet fejn ir-reati li jwasslu 
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għall-protezzjoni tal-vittmi jitwettqu bi 
skop ta' gwadann finanzjarju, l-Istati 
Membri huma mistiedna biex 
jikkunsidraw l-provviżjoni tal-possibilità li 
jimponu pieni finanzjarji fuq dawk li 
jwettqu reat.

Or. it

Emenda 155
Iratxe García Pérez

Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Is-servizzi ta' ġustizzja restorattiva, li 
jinkludu pereżempju l-medjazzjoni bejn il-
vittma u l-ħati il-konferenzi fi grupp tal-
familja u l-gruppi ta’ konsulenti li 
jissuġġerixxu lill-imħallfin l-aħjar piena 
("sentencing circles"), jistgħu jkunu ta’ 
benefiċċju kbir għall-vittma imma 
jkollhom bżonn ta' salvagwardji biex tiġi 
evitata vittimizzazzjoni ulterjuri. 
Għaldaqstant, dawn is-servizzi għandhom 
primarjament iqisu l-interessi u l-ħtiġijiet 
tal-vittma, it-tiswija tad-danni li tkun 
ġarrbet il-vittma u l-prevenzjoni ta’ iktar 
danni. Meta każ jintbagħat għall-proċess 
restorattiv u jinbeda dan il-proċess, iridu 
jitqiesu fatturi bħall-iżbilanċ fil-poteri, l-
età, il-maturità jew il-kapaċità intellettwali 
tal-vittma li jistgħu jillimitaw jew inaqqsu 
l-kapaċità tal-vittma li tagħmel għażla 
infurmata jew li jistgħu jtellfu lill-vittma 
milli jkollha riżultat pożittiv. Filwaqt li, 
sakemm ma jiġix miftiehem mod ieħor 
bejn il-partijiet, il-proċedimenti privati 
ġeneralment għandhom ikunu 
kunfidenzjali, jista’ jagħti l-każ li ċerti 
fatturi bħal theddid li jsir matul il-proċess 
għandhom ikunu żvelati fl-interess 
pubbliku.

(16) Is-servizzi ta' ġustizzja restorattiva, li 
jinkludu pereżempju l-medjazzjoni bejn il-
vittma u l-ħati il-konferenzi fi grupp tal-
familja u l-gruppi ta’ konsulenti li 
jissuġġerixxu lill-imħallfin l-aħjar piena 
("sentencing circles"), jistgħu jkunu ta’ 
benefiċċju kbir għall-vittma imma 
jkollhom bżonn ta' salvagwardji biex tiġi 
evitata vittimizzazzjoni ulterjuri. 
Għaldaqstant, dawn is-servizzi għandhom 
primarjament iqisu l-interessi u l-ħtiġijiet 
tal-vittma, it-tiswija tad-danni li tkun 
ġarrbet il-vittma u l-prevenzjoni ta’ iktar 
danni. Meta każ jintbagħat għall-proċess 
restorattiv u jinbeda dan il-proċess, iridu 
jitqiesu fatturi bħat-tip, in-natura u l-
gravità tad-delitt, il-grad ta' trawma 
sussegwenti, l-iżbilanċ fil-poteri, l-età, il-
maturità jew il-kapaċità intellettwali tal-
vittma li jistgħu jillimitaw jew inaqqsu l-
kapaċità tal-vittma li tagħmel għażla 
infurmata jew li jistgħu jtellfu lill-vittma 
milli jkollha riżultat pożittiv. Filwaqt li, 
sakemm ma jiġix miftiehem mod ieħor 
bejn il-partijiet, il-proċedimenti privati 
ġeneralment għandhom ikunu 
kunfidenzjali, jista’ jagħti l-każ li ċerti 
fatturi bħal theddid jew kull forma oħra ta' 
vjolenza li jsir matul il-proċess għandhom 
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ikunu żvelati fl-interess pubbliku.

Or. es

Emenda 156
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Is-servizzi ta' ġustizzja restorattiva, li 
jinkludu pereżempju l-medjazzjoni bejn il-
vittma u l-ħati il-konferenzi fi grupp tal-
familja u l-gruppi ta’ konsulenti li 
jissuġġerixxu lill-imħallfin l-aħjar piena 
("sentencing circles"), jistgħu jkunu ta’ 
benefiċċju kbir għall-vittma imma 
jkollhom bżonn ta' salvagwardji biex tiġi 
evitata vittimizzazzjoni ulterjuri. 
Għaldaqstant, dawn is-servizzi għandhom 
primarjament iqisu l-interessi u l-ħtiġijiet 
tal-vittma, it-tiswija tad-danni li tkun 
ġarrbet il-vittma u l-prevenzjoni ta’ iktar 
danni. Meta każ jintbagħat għall-proċess 
restorattiv u jinbeda dan il-proċess, iridu 
jitqiesu fatturi bħall-iżbilanċ fil-poteri, l-
età, il-maturità jew il-kapaċità intellettwali 
tal-vittma li jistgħu jillimitaw jew inaqqsu 
l-kapaċità tal-vittma li tagħmel għażla 
infurmata jew li jistgħu jtellfu lill-vittma 
milli jkollha riżultat pożittiv. Filwaqt li, 
sakemm ma jiġix miftiehem mod ieħor 
bejn il-partijiet, il-proċedimenti privati 
ġeneralment għandhom ikunu 
kunfidenzjali, jista’ jagħti l-każ li ċerti 
fatturi bħal theddid li jsir matul il-proċess 
għandhom ikunu żvelati fl-interess 
pubbliku.

(16) Is-servizzi ta' ġustizzja restorattiva, li 
jinkludu pereżempju l-medjazzjoni bejn il-
vittma u l-ħati il-konferenzi fi grupp tal-
familja u l-gruppi ta’ konsulenti li 
jissuġġerixxu lill-imħallfin l-aħjar piena 
("sentencing circles"), jistgħu jkunu ta’ 
benefiċċju kbir għall-vittma imma 
jkollhom bżonn ta' salvagwardji biex tiġi 
evitata vittimizzazzjoni ulterjuri. 
Għaldaqstant, dawn is-servizzi għandhom 
primarjament iqisu l-interessi u l-ħtiġijiet 
tal-vittma, it-tiswija tad-danni li tkun 
ġarrbet il-vittma u l-prevenzjoni ta’ iktar 
danni. Meta każ jintbagħat għall-proċess 
restorattiv u jinbeda dan il-proċess, iridu 
jitqiesu fatturi bħall-iżbilanċ fil-poteri, l-
età, il-maturità jew il-kapaċità intellettwali 
tal-vittma li jistgħu jillimitaw jew inaqqsu 
l-kapaċità tal-vittma li tagħmel għażla 
infurmata jew li jistgħu jtellfu lill-vittma 
milli jkollha riżultat pożittiv. Filwaqt li, 
sakemm ma jiġix miftiehem mod ieħor 
bejn il-partijiet, il-proċedimenti privati 
ġeneralment għandhom ikunu 
kunfidenzjali, jista’ jagħti l-każ li ċerti 
fatturi bħal theddid li jsir matul il-proċess 
għandhom ikunu żvelati fl-interess 
pubbliku. F'kull każ kwalunkwe pass ta' 
dan it-tip jeħtieġ il-permess espliċitu tal-
vittmi kkonċernati.

Or. es
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Emenda 157
Claude Moraes

Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Is-servizzi ta' ġustizzja restorattiva, li 
jinkludu pereżempju l-medjazzjoni bejn il-
vittma u l-ħati il-konferenzi fi grupp tal-
familja u l-gruppi ta’ konsulenti li 
jissuġġerixxu lill-imħallfin l-aħjar piena 
("sentencing circles"), jistgħu jkunu ta’ 
benefiċċju kbir għall-vittma imma 
jkollhom bżonn ta' salvagwardji biex tiġi 
evitata vittimizzazzjoni ulterjuri.
Għaldaqstant, dawn is-servizzi għandhom 
primarjament iqisu l-interessi u l-ħtiġijiet 
tal-vittma, it-tiswija tad-danni li tkun 
ġarrbet il-vittma u l-prevenzjoni ta’ iktar 
danni. Meta każ jintbagħat għall-proċess 
restorattiv u jinbeda dan il-proċess, iridu 
jitqiesu fatturi bħall-iżbilanċ fil-poteri, l-
età, il-maturità jew il-kapaċità intellettwali 
tal-vittma li jistgħu jillimitaw jew inaqqsu 
l-kapaċità tal-vittma li tagħmel għażla 
infurmata jew li jistgħu jtellfu lill-vittma 
milli jkollha riżultat pożittiv. Filwaqt li, 
sakemm ma jiġix miftiehem mod ieħor 
bejn il-partijiet, il-proċedimenti privati 
ġeneralment għandhom ikunu 
kunfidenzjali, jista’ jagħti l-każ li ċerti 
fatturi bħal theddid li jsir matul il-proċess 
għandhom ikunu żvelati fl-interess 
pubbliku.

(16) Is-servizzi ta' ġustizzja restorattiva, li 
jinkludu pereżempju l-medjazzjoni bejn il-
vittma u l-ħati il-konferenzi fi grupp tal-
familja u l-gruppi ta’ konsulenti li 
jissuġġerixxu lill-imħallfin l-aħjar piena 
("sentencing circles"), jistgħu jkunu ta’ 
benefiċċju kbir għall-vittma.Sabiex 
jipprevjenu vittimizzazzjoni ulterjuri dawn 
is-servizzi għandhom jitwettqu b'mod 
kompetenti u għandhom primarjament 
iqisu l-interessi u l-ħtiġijiet tal-vittma, it-
tiswija tad-danni li tkun ġarrbet il-vittma u 
l-prevenzjoni ta’ iktar danni. Meta każ 
jintbagħat għall-proċess restorattiv u 
jinbeda dan il-proċess, iridu jitqiesu fatturi 
bħall-iżbilanċ fil-poteri, l-età, il-maturità 
jew il-kapaċità intellettwali tal-vittma li 
jistgħu jillimitaw jew inaqqsu l-kapaċità 
tal-vittma li tagħmel għażla infurmata jew 
li jistgħu jtellfu lill-vittma milli jkollha 
riżultat pożittiv. Filwaqt li, sakemm ma 
jiġix miftiehem mod ieħor bejn il-partijiet, 
il-proċedimenti privati ġeneralment 
għandhom ikunu kunfidenzjali, jista’ jagħti 
l-każ li ċerti fatturi bħal theddid li jsir 
matul il-proċess għandhom ikunu żvelati 
fl-interess pubbliku.

Or. en

Emenda 158
Raül Romeva i Rueda

Proposta għal direttiva
Premessa 16
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Is-servizzi ta' ġustizzja restorattiva, li 
jinkludu pereżempju l-medjazzjoni bejn il-
vittma u l-ħati il-konferenzi fi grupp tal-
familja u l-gruppi ta’ konsulenti li 
jissuġġerixxu lill-imħallfin l-aħjar piena 
("sentencing circles"), jistgħu jkunu ta’ 
benefiċċju kbir għall-vittma imma 
jkollhom bżonn ta' salvagwardji biex tiġi 
evitata vittimizzazzjoni ulterjuri.
Għaldaqstant, dawn is-servizzi għandhom 
primarjament iqisu l-interessi u l-ħtiġijiet 
tal-vittma, it-tiswija tad-danni li tkun 
ġarrbet il-vittma u l-prevenzjoni ta’ iktar 
danni. Meta każ jintbagħat għall-proċess 
restorattiv u jinbeda dan il-proċess, iridu 
jitqiesu fatturi bħall-iżbilanċ fil-poteri, l-
età, il-maturità jew il-kapaċità intellettwali 
tal-vittma li jistgħu jillimitaw jew inaqqsu 
l-kapaċità tal-vittma li tagħmel għażla 
infurmata jew li jistgħu jtellfu lill-vittma 
milli jkollha riżultat pożittiv. Filwaqt li, 
sakemm ma jiġix miftiehem mod ieħor 
bejn il-partijiet, il-proċedimenti privati 
ġeneralment għandhom ikunu 
kunfidenzjali, jista’ jagħti l-każ li ċerti 
fatturi bħal theddid li jsir matul il-proċess 
għandhom ikunu żvelati fl-interess 
pubbliku.

(16) Is-servizzi ta' ġustizzja restorattiva, li 
jinkludu pereżempju l-medjazzjoni bejn il-
vittma u l-awtur ta' ksur, il-konferenzi fi 
grupp tal-familja u l-gruppi ta’ konsulenti 
li jissuġġerixxu lill-imħallfin l-aħjar piena 
("sentencing circles"), jistgħu jkunu ta’ 
benefiċċju kbir għall-vittma. Biex tiġi 
evitata vittimizzazzjoni sekondarja dawn 
is-servizzi għandhom jitwettqu b'mod 
kompetenti u għandhom primarjament 
iqisu l-interessi u l-ħtiġijiet tal-vittma, it-
tiswija tad-danni li tkun ġarrbet il-vittma u 
l-prevenzjoni ta’ iktar danni. Meta każ 
jintbagħat għall-proċess restorattiv u 
jinbeda dan il-proċess, iridu jitqiesu fatturi 
bħall-iżbilanċ fil-poteri, l-età, il-maturità 
jew il-kapaċità intellettwali tal-vittma li 
jistgħu jillimitaw jew inaqqsu l-kapaċità 
tal-vittma li tagħmel għażla infurmata jew 
li jistgħu jtellfu lill-vittma milli jkollha 
riżultat pożittiv. Filwaqt li, sakemm ma 
jiġix miftiehem mod ieħor bejn il-partijiet, 
il-proċedimenti privati ġeneralment 
għandhom ikunu kunfidenzjali, jista’ jagħti 
l-każ li ċerti fatturi bħal theddid li jsir 
matul il-proċess għandhom ikunu żvelati 
fl-interess pubbliku. B'kunsiderazzjoni tal-
benefiċċji potenzjali tal-ġustizzja 
ristorattiva, il-vittmi għandu jkollha l-
possibilità li tiksb vantaġġ ta' servizzi bħal 
dawn sa fejn hu l-iktar possibbli.

Or. en

Emenda 159
Antonyia Parvanova

Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Is-servizzi ta' ġustizzja restorattiva, li (16) Is-servizzi ta' ġustizzja restorattiva, li 
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jinkludu pereżempju l-medjazzjoni bejn il-
vittma u l-ħati il-konferenzi fi grupp tal-
familja u l-gruppi ta’ konsulenti li 
jissuġġerixxu lill-imħallfin l-aħjar piena 
("sentencing circles"), jistgħu jkunu ta’ 
benefiċċju kbir għall-vittma imma 
jkollhom bżonn ta' salvagwardji biex tiġi 
evitata vittimizzazzjoni ulterjuri.
Għaldaqstant, dawn is-servizzi għandhom 
primarjament iqisu l-interessi u l-ħtiġijiet 
tal-vittma, it-tiswija tad-danni li tkun 
ġarrbet il-vittma u l-prevenzjoni ta’ iktar 
danni. Meta każ jintbagħat għall-proċess 
restorattiv u jinbeda dan il-proċess, iridu 
jitqiesu fatturi bħall-iżbilanċ fil-poteri, l-
età, il-maturità jew il-kapaċità intellettwali 
tal-vittma li jistgħu jillimitaw jew inaqqsu 
l-kapaċità tal-vittma li tagħmel għażla 
infurmata jew li jistgħu jtellfu lill-vittma 
milli jkollha riżultat pożittiv. Filwaqt li, 
sakemm ma jiġix miftiehem mod ieħor 
bejn il-partijiet, il-proċedimenti privati 
ġeneralment għandhom ikunu 
kunfidenzjali, jista’ jagħti l-każ li ċerti 
fatturi bħal theddid li jsir matul il-proċess 
għandhom ikunu żvelati fl-interess 
pubbliku.

jinkludu pereżempju l-medjazzjoni bejn il-
vittma u l-awtur ta' ksur, il-konferenzi fi 
grupp tal-familja u l-gruppi ta’ konsulenti 
li jissuġġerixxu lill-imħallfin l-aħjar piena 
("sentencing circles"), jistgħu jkunu ta’ 
benefiċċju kbir għall-vittma. Biex tiġi 
evitata vittimizzazzjoni sekondarja dawn 
is-servizzi għandhom jitwettqu b'mod 
kompetenti u għandhom primarjament 
iqisu l-interessi u l-ħtiġijiet tal-vittma, it-
tiswija tad-danni li tkun ġarrbet il-vittma u 
l-prevenzjoni ta’ iktar danni. Meta każ 
jintbagħat għall-proċess restorattiv u 
jinbeda dan il-proċess, iridu jitqiesu fatturi 
bħall-iżbilanċ fil-poteri, l-età, il-maturità 
jew il-kapaċità intellettwali tal-vittma li 
jistgħu jillimitaw jew inaqqsu l-kapaċità 
tal-vittma li tagħmel għażla infurmata jew 
li jistgħu jtellfu lill-vittma milli jkollha 
riżultat pożittiv. Filwaqt li, sakemm ma 
jiġix miftiehem mod ieħor bejn il-partijiet, 
il-proċedimenti privati ġeneralment 
għandhom ikunu kunfidenzjali, jista’ jagħti 
l-każ li ċerti fatturi bħal theddid li jsir 
matul il-proċess għandhom ikunu żvelati 
fl-interess pubbliku. B'kunsiderazzjoni tal-
benefiċċji potenzjali tal-ġustizzja 
ristorattiva, il-vittmi għandu jkollha l-
possibilità li tiksb vantaġġ ta' servizzi bħal 
dawn sa fejn hu l-iktar possibbli.

Or. en

Emenda 160
Sonia Alfano

Proposta għal direttiva
Premessa 16a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Biex ikun żgurat li l-vittmi u d-
drittijiet tagħhom huma protetti bis-sħiħ, 
individwi li huma rikonoxxuti bħala 
responsabbli għal delitt għandu jkunu 
jistgħu jaċċedu għal benefiċċji li jistgħu 
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jkunu stipulati skont il-liġi proċedurali u 
sostantiva tagħhom stess (patteġġament, 
ċirkostanzi estenwanti, benefiċċji ta' ħabs, 
eċċ.) biss meta – sakemm ikunu ntlaħqu 
r-rekwiżiti kollha – ikunu kkumpensaw il-
ħsara li jkunu għamlu lill-vittmi u lill-
membri tal-familja tagħhom.   

Or. it

Emenda 161
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal direttiva
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Waqt il-proċeduri kriminali uħud mill-
vittmi jkunu partikolarment vulnerabbli 
għall-vittimizzazzjoni sekondarja u 
ripetuta u għall-intimidazzjoni min-naħa 
tal-imputati jew tal-kompliċi tiegħu. 
Vulnerabilità ta’ dan it-tip ġeneralment 
tista’ tiġi identifikata mill-karatteristiċi 
personali tal-vittma u mit-tip jew min-
natura tad-delitt. Fuq il-bażi ta’ dan, ħafna 
drabi xi vittmi bħat-tfal, il-persuni 
b’diżabilità, il-vittmi tal-vjolenza sesswali 
u l-vittmi tat-traffikar tal-bnedmin ikunu 
vulnerabbli li jiġu vittimizzati iktar u jkunu 
jeħtieġu miżuri speċjali ta' protezzjoni. L-
aċċess għall-miżuri ta’ protezzjoni għandu 
jkun limitat biss f’ċirkostanzi eċċezzjonali, 
bħall-ibbilanċjar tad-drittijiet fundamentali 
tal-imputat jew tal-persuna suspettata, jew 
meta l-vittma tkun tixtieq hekk. Din id-
Direttiva ma tittrattax l-istess kwistjonijiet 
tal-każijiet ta’ vittmi tat-traffikar tal-
bnedmin u ta’ vittmi tfal ta’ abbużi 
sesswali, ta' sfruttamenti sesswali u ta’ 
pedopornografija, jekk diġà jkun hemm 
dispożizzjonijiet speċifiċi u iktar dettaljati 
dwarhom inklużi fi strumenti separati 
adottati jew li qegħdin jiġu negozjati.

(17) Waqt il-proċedimenti kriminali wħud 
mill-vittmi jkunu partikolarment 
vulnerabbli għall-vittimizzazzjoni 
sekondarja u jistgħu faċilment jkunu 
soġġetti għal intimidazzjoni min-naħa tal-
awtur ta' ksur jew tal-kompliċi tiegħu. 
Vulnerabilità ta’ dan it-tip ġeneralment 
tista’ tiġi identifikata mill-karatteristiċi 
personali tal-vittma u mit-tip jew min-
natura tad-delitt. Fuq il-bażi ta’ dan, ħafna 
drabi xi vittmi bħat-tfal, il-persuni 
b’diżabilità, il-vittmi tal-vjolenza sesswali 
u l-vittmi tal-kriminalità organizzata, 
pereżempju minn terroristi, 
organizzazzjonijiet tal-mafja u traffikanti 
tad-droga u l-vittmi tat-traffikar tal-
bnedmin ikunu vulnerabbli li jiġu 
vittimizzati iktar u jkunu jeħtieġu miżuri 
speċjali ta' protezzjoni. L-aċċess għall-
miżuri ta’ protezzjoni għandu jkun limitat 
biss f’ċirkostanzi eċċezzjonali, bħall-
ibbilanċjar tad-drittijiet fundamentali tal-
imputat jew tal-persuna suspettata, jew 
meta l-vittma tkun tixtieq hekk. Din id-
Direttiva ma tittrattax l-istess kwistjonijiet 
tal-każijiet ta’ vittmi tat-traffikar tal-
bnedmin u ta’ vittmi tfal ta’ abbużi 
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sesswali, ta' sfruttamenti sesswali u ta’ 
pedopornografija, jekk diġà jkun hemm 
dispożizzjonijiet speċifiċi u iktar dettaljati 
dwarhom inklużi fi strumenti separati 
adottati jew li qegħdin jiġu negozjati.

Or. es

Emenda 162
Judith Sargentini
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Waqt il-proċeduri kriminali uħud mill-
vittmi jkunu partikolarment vulnerabbli 
għall-vittimizzazzjoni sekondarja u ripetuta 
u għall-intimidazzjoni min-naħa tal-
imputati jew tal-kompliċi tiegħu. 
Vulnerabilità ta’ dan it-tip ġeneralment 
tista’ tiġi identifikata mill-karatteristiċi 
personali tal-vittma u mit-tip jew min-
natura tad-delitt. Fuq il-bażi ta’ dan, ħafna 
drabi xi vittmi bħat-tfal, il-persuni 
b’diżabilità, il-vittmi tal-vjolenza sesswali 
u l-vittmi tat-traffikar tal-bnedmin ikunu 
vulnerabbli li jiġu vittimizzati iktar u jkunu 
jeħtieġu miżuri speċjali ta' protezzjoni. L-
aċċess għall-miżuri ta’ protezzjoni għandu 
jkun limitat biss f’ċirkostanzi eċċezzjonali, 
bħall-ibbilanċjar tad-drittijiet fundamentali 
tal-imputat jew tal-persuna suspettata, jew 
meta l-vittma tkun tixtieq hekk. Din id-
Direttiva ma tittrattax l-istess kwistjonijiet 
tal-każijiet ta’ vittmi tat-traffikar tal-
bnedmin u ta’ vittmi tfal ta’ abbużi 
sesswali, ta' sfruttamenti sesswali u ta’ 
pedopornografija, jekk diġà jkun hemm 
dispożizzjonijiet speċifiċi u iktar dettaljati 
dwarhom inklużi fi strumenti separati 
adottati jew li qegħdin jiġu negozjati.

(17) Waqt il-proċeduri kriminali uħud mill-
vittmi jkunu partikolarment vulnerabbli 
għall-vittimizzazzjoni sekondarja u ripetuta 
u għall-intimidazzjoni min-naħa tal-
imputati jew tal-kompliċi tiegħu. 
Vulnerabilità ta’ dan it-tip ġeneralment 
tista’ tiġi identifikata mill-karatteristiċi 
personali tal-vittma u mit-tip jew min-
natura tad-delitt. Fuq il-bażi ta’ dan, ħafna 
drabi xi vittmi bħat-tfal, il-vittmi tal-
vjolenza sesswali u l-vittmi tat-traffikar tal-
bnedmin, migranti u refuġjati, u b'mod 
partikolari nisa migranti u refuġjati li l-
istatus legali tagħhom jista' jkun li 
jiddependi fuq dak ta' min wettaq ir-reat, 
dawk li qegħdin ifittxu asil, tfal spustati,
persuni bla stat, individwi leżbjani, 
omosesswali, bisesswali u transġeneru 
(LGBT) u vittmi li jeħtieġu jagħtu xhieda
jkunu vulnerabbli li jiġu vittimizzati iktar u 
jkunu jeħtieġu miżuri speċjali ta' 
protezzjoni. L-aċċess għall-miżuri ta’ 
protezzjoni għandu jkun limitat biss 
f’ċirkostanzi eċċezzjonali, bħall-ibbilanċjar 
tad-drittijiet fundamentali tal-imputat jew 
tal-persuna suspettata, jew meta l-vittma 
tkun tixtieq hekk. Din id-Direttiva ma 
tittrattax l-istess kwistjonijiet tal-każijiet 
ta’ vittmi tat-traffikar tal-bnedmin u ta’ 
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vittmi tfal ta’ abbużi sesswali, ta' 
sfruttamenti sesswali u ta’ 
pedopornografija, jekk diġà jkun hemm 
dispożizzjonijiet speċifiċi u iktar dettaljati 
dwarhom inklużi fi strumenti separati 
adottati jew li qegħdin jiġu negozjati.

Or. en

Emenda 163
Ádám Kósa

Proposta għal direttiva
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Waqt il-proċeduri kriminali uħud mill-
vittmi jkunu partikolarment vulnerabbli 
għall-vittimizzazzjoni sekondarja u ripetuta 
u għall-intimidazzjoni min-naħa tal-
imputati jew tal-kompliċi tiegħu. 
Vulnerabilità ta’ dan it-tip ġeneralment 
tista’ tiġi identifikata mill-karatteristiċi 
personali tal-vittma u mit-tip jew min-
natura tad-delitt. Fuq il-bażi ta’ dan, ħafna 
drabi xi vittmi bħat-tfal, il-persuni 
b’diżabilità, il-vittmi tal-vjolenza sesswali 
u l-vittmi tat-traffikar tal-bnedmin ikunu 
vulnerabbli li jiġu vittimizzati iktar u jkunu 
jeħtieġu miżuri speċjali ta' protezzjoni. L-
aċċess għall-miżuri ta’ protezzjoni għandu 
jkun limitat biss f’ċirkostanzi eċċezzjonali, 
bħall-ibbilanċjar tad-drittijiet fundamentali 
tal-imputat jew tal-persuna suspettata, jew 
meta l-vittma tkun tixtieq hekk. Din id-
Direttiva ma tittrattax l-istess kwistjonijiet 
tal-każijiet ta’ vittmi tat-traffikar tal-
bnedmin u ta’ vittmi tfal ta’ abbużi 
sesswali, ta' sfruttamenti sesswali u ta’ 
pedopornografija, jekk diġà jkun hemm 
dispożizzjonijiet speċifiċi u iktar dettaljati 
dwarhom inklużi fi strumenti separati 
adottati jew li qegħdin jiġu negozjati.

(17) Waqt il-proċeduri kriminali uħud mill-
vittmi jkunu partikolarment vulnerabbli 
għall-vittimizzazzjoni sekondarja u ripetuta 
u għall-intimidazzjoni min-naħa tal-
imputati jew tal-kompliċi tiegħu. 
Vulnerabilità ta’ dan it-tip ġeneralment 
tista’ tiġi identifikata mill-karatteristiċi 
personali tal-vittma u mit-tip jew min-
natura tad-delitt. Fuq il-bażi ta’ dan, ħafna 
drabi xi vittmi bħat-tfal, il-persuni 
b’diżabilità, il-vittmi tal-vjolenza sesswali 
u l-vittmi tat-traffikar organi umani jkunu 
vulnerabbli li jiġu vittimizzati iktar u jkunu 
jeħtieġu miżuri speċjali ta' protezzjoni. L-
aċċess għall-miżuri ta’ protezzjoni għandu 
jkun limitat biss f’ċirkostanzi eċċezzjonali, 
bħall-ibbilanċjar tad-drittijiet fundamentali 
tal-imputat jew tal-persuna suspettata, jew 
meta l-vittma tkun tixtieq hekk. Din id-
Direttiva ma tittrattax l-istess kwistjonijiet 
tal-każijiet ta’ vittmi tat-traffikar tal-
bnedmin u ta' organi umaniu ta’ vittmi ta’ 
abbużi sesswali, ta' sfruttamenti sesswali 
ta' tfal u ta' persuni mentalment diżabbli 
u ta’ pornografija bil-parteċipazzjoni taż-
żewġ gruppi, jekk diġà jkun hemm 
dispożizzjonijiet speċifiċi u iktar dettaljati 
dwarhom inklużi fi strumenti separati 
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adottati jew li qegħdin jiġu negozjati.

Or. hu

Ġustifikazzjoni

Jenħtieġ li l-persuni b'diżabilità jingħataw l-istess protezzjoni mogħtija lit-tfal u li għandhom 
l-istess livell ta' għarfien bħat-tfal (jew xejn affattu), jiġifieri persuni b'diżabilità (li ukoll 
ibatu l-faqar), u li jiffurmaw wieħed mill-gruppi li jisfaw vittmi ta' traffikar illegali ta' organi.

Emenda 164
Nathalie Griesbeck

Proposta għal direttiva
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Waqt il-proċeduri kriminali uħud mill-
vittmi jkunu partikolarment vulnerabbli 
għall-vittimizzazzjoni sekondarja u ripetuta 
u għall-intimidazzjoni min-naħa tal-
imputati jew tal-kompliċi tiegħu. 
Vulnerabilità ta’ dan it-tip ġeneralment 
tista’ tiġi identifikata mill-karatteristiċi 
personali tal-vittma u mit-tip jew min-
natura tad-delitt. Fuq il-bażi ta’ dan, ħafna 
drabi xi vittmi bħat-tfal, il-persuni 
b’diżabilità, il-vittmi tal-vjolenza sesswali 
u l-vittmi tat-traffikar tal-bnedmin ikunu 
vulnerabbli li jiġu vittimizzati iktar u jkunu 
jeħtieġu miżuri speċjali ta' protezzjoni. L-
aċċess għall-miżuri ta’ protezzjoni għandu 
jkun limitat biss f’ċirkostanzi eċċezzjonali, 
bħall-ibbilanċjar tad-drittijiet fundamentali 
tal-imputat jew tal-persuna suspettata, jew 
meta l-vittma tkun tixtieq hekk. Din id-
Direttiva ma tittrattax l-istess kwistjonijiet 
tal-każijiet ta’ vittmi tat-traffikar tal-
bnedmin u ta’ vittmi tfal ta’ abbużi 
sesswali, ta' sfruttamenti sesswali u ta’ 
pedopornografija, jekk diġà jkun hemm 
dispożizzjonijiet speċifiċi u iktar dettaljati 
dwarhom inklużi fi strumenti separati 
adottati jew li qegħdin jiġu negozjati.

(17) Waqt il-proċeduri kriminali uħud mill-
vittmi jkunu partikolarment vulnerabbli 
għall-vittimizzazzjoni sekondarja u ripetuta 
u għall-intimidazzjoni min-naħa tal-
imputati jew tal-kompliċi tiegħu. 
Vulnerabilità ta’ dan it-tip ġeneralment 
tista’ tiġi identifikata mill-karatteristiċi 
personali tal-vittma u mit-tip jew min-
natura tad-delitt. Fuq il-bażi ta’ dan, ħafna 
drabi xi vittmi bħat-tfal, il-persuni 
b’diżabilità, persuni li qegħdin ifittxu l-
asil, il-vittmi tal-vjolenza sesswali, il-
vittmi tat-traffikar tal-bnedmin, il-vittmi 
tat-tortura u l-vittmi ta' trattament 
inuman jew degradanti  ikunu vulnerabbli 
li jiġu vittimizzati iktar u jkunu jeħtieġu 
miżuri speċjali ta' protezzjoni. L-aċċess 
għall-miżuri ta’ protezzjoni għandu jkun 
limitat biss f’ċirkostanzi eċċezzjonali, 
bħall-ibbilanċjar tad-drittijiet fundamentali 
tal-imputat jew tal-persuna suspettata, jew 
meta l-vittma tkun tixtieq hekk. Din id-
Direttiva ma tittrattax l-istess kwistjonijiet 
tal-każijiet ta’ vittmi tat-traffikar tal-
bnedmin u ta’ vittmi tfal ta’ abbużi 
sesswali, ta' sfruttamenti sesswali u ta’ 
pedopornografija, jekk diġà jkun hemm 
dispożizzjonijiet speċifiċi u iktar dettaljati 
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dwarhom inklużi fi strumenti separati 
adottati jew li qegħdin jiġu negozjati.

Or. fr

</AmendB>

Emenda 165
Auke Zijlstra

Proposta għal direttiva
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Waqt il-proċeduri kriminali uħud mill-
vittmi jkunu partikolarment vulnerabbli 
għall-vittimizzazzjoni sekondarja u ripetuta 
u għall-intimidazzjoni min-naħa tal-
imputati jew tal-kompliċi tiegħu. 
Vulnerabilità ta’ dan it-tip ġeneralment 
tista’ tiġi identifikata mill-karatteristiċi 
personali tal-vittma u mit-tip jew min-
natura tad-delitt. Fuq il-bażi ta’ dan, ħafna 
drabi xi vittmi bħat-tfal, il-persuni 
b’diżabilità, il-vittmi tal-vjolenza sesswali 
u l-vittmi tat-traffikar tal-bnedmin ikunu 
vulnerabbli li jiġu vittimizzati iktar u jkunu 
jeħtieġu miżuri speċjali ta' protezzjoni. L-
aċċess għall-miżuri ta’ protezzjoni 
għandu jkun limitat biss f’ċirkostanzi 
eċċezzjonali, bħall-ibbilanċjar tad-
drittijiet fundamentali tal-imputat jew tal-
persuna suspettata, jew meta l-vittma tkun 
tixtieq hekk. Din id-Direttiva ma tittrattax 
l-istess kwistjonijiet tal-każijiet ta’ vittmi 
tat-traffikar tal-bnedmin u ta’ vittmi tfal ta’ 
abbużi sesswali, ta' sfruttamenti sesswali u 
ta’ pedopornografija, jekk diġà jkun hemm 
dispożizzjonijiet speċifiċi u iktar dettaljati 
dwarhom inklużi fi strumenti separati 
adottati jew li qegħdin jiġu negozjati.

(17) Waqt il-proċeduri kriminali uħud mill-
vittmi jkunu partikolarment vulnerabbli 
għall-vittimizzazzjoni sekondarja u ripetuta 
u għall-intimidazzjoni min-naħa tal-
imputati jew tal-kompliċi tiegħu. 
Vulnerabilità ta’ dan it-tip ġeneralment 
tista’ tiġi identifikata mill-karatteristiċi 
personali tal-vittma u mit-tip jew min-
natura tad-delitt. Fuq il-bażi ta’ dan, ħafna 
drabi xi vittmi bħat-tfal, il-persuni 
b’diżabilità, il-vittmi tal-vjolenza sesswali 
u l-vittmi tat-traffikar tal-bnedmin ikunu 
vulnerabbli li jiġu vittimizzati iktar u jkunu 
jeħtieġu miżuri speċjali ta' protezzjoni. Din 
id-Direttiva ma tittrattax l-istess 
kwistjonijiet tal-każijiet ta’ vittmi tat-
traffikar tal-bnedmin u ta’ vittmi tfal ta’ 
abbużi sesswali, ta' sfruttamenti sesswali u 
ta’ pedopornografija, jekk diġà jkun hemm 
dispożizzjonijiet speċifiċi u iktar dettaljati 
dwarhom inklużi fi strumenti separati 
adottati jew li qegħdin jiġu negozjati.

Or. nl
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Emenda 166
Silvia Costa

Proposta għal direttiva
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Waqt il-proċeduri kriminali uħud mill-
vittmi jkunu partikolarment vulnerabbli 
għall-vittimizzazzjoni sekondarja u ripetuta 
u għall-intimidazzjoni min-naħa tal-
imputati jew tal-kompliċi tiegħu. 
Vulnerabilità ta’ dan it-tip ġeneralment 
tista’ tiġi identifikata mill-karatteristiċi 
personali tal-vittma u mit-tip jew min-
natura tad-delitt. Fuq il-bażi ta’ dan, ħafna 
drabi xi vittmi bħat-tfal, il-persuni 
b’diżabilità, il-vittmi tal-vjolenza sesswali 
u l-vittmi tat-traffikar tal-bnedmin ikunu 
vulnerabbli li jiġu vittimizzati iktar u jkunu 
jeħtieġu miżuri speċjali ta' protezzjoni. L-
aċċess għall-miżuri ta’ protezzjoni għandu 
jkun limitat biss f’ċirkostanzi eċċezzjonali, 
bħall-ibbilanċjar tad-drittijiet fundamentali 
tal-imputat jew tal-persuna suspettata, jew 
meta l-vittma tkun tixtieq hekk. Din id-
Direttiva ma tittrattax l-istess kwistjonijiet 
tal-każijiet ta’ vittmi tat-traffikar tal-
bnedmin u ta’ vittmi tfal ta’ abbużi 
sesswali, ta' sfruttamenti sesswali u ta’ 
pedopornografija, jekk diġà jkun hemm 
dispożizzjonijiet speċifiċi u iktar dettaljati 
dwarhom inklużi fi strumenti separati 
adottati jew li qegħdin jiġu negozjati.

(17) Waqt il-proċeduri kriminali uħud mill-
vittmi jkunu partikolarment vulnerabbli 
għall-vittimizzazzjoni sekondarja u ripetuta 
u għall-intimidazzjoni min-naħa tal-
imputati jew tal-kompliċi tiegħu. 
Vulnerabilità ta’ dan it-tip ġeneralment 
tista’ tiġi identifikata mill-karatteristiċi 
personali tal-vittma u mit-tip jew min-
natura tad-delitt. Fuq il-bażi ta’ dan, ħafna 
drabi xi vittmi bħat-tfal, il-persuni 
b’diżabilità, il-vittmi tal-vjolenza sesswali 
u l-vittmi tat-traffikar tal-bnedmin ikunu 
vulnerabbli li jiġu vittimizzati iktar u jkunu 
jeħtieġu miżuri speċjali ta' protezzjoni. L-
aċċess għall-miżuri ta’ protezzjoni għandu 
jkun limitat biss f’ċirkostanzi eċċezzjonali, 
bħall-ibbilanċjar tad-drittijiet fundamentali 
tal-imputat jew tal-persuna suspettata, jew 
meta l-vittma tkun tixtieq hekk. Barra 
mill-miżuri disponibbli għall-vittmi 
kollha, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-miżuri speċifiċi ta’ 
assistenza, appoġġ u protezzjoni jkunu 
disponibbli għall-vittmi li jkunu tfal. 
Dawk il-miżuri għandhom jingħata fl-
aħjar itneressi tat-tfal u a tenur tal-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti tal-
1989 dwar il-Jeddijiet tat-Tfal. Din id-
Direttiva ma tittrattax l-istess kwistjonijiet 
tal-każijiet ta’ vittmi tat-traffikar tal-
bnedmin u ta’ vittmi tfal ta’ abbużi 
sesswali, ta' sfruttamenti sesswali u ta’ 
pedopornografija, jekk diġà jkun hemm 
dispożizzjonijiet speċifiċi u iktar dettaljati 
dwarhom inklużi fi strumenti separati 
adottati jew li qegħdin jiġu negozjati.

Or. en
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Emenda 167
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez, Kyriacos 
Triantaphyllides

Proposta għal direttiva
Premessa 17a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) Il-vjolenza sessista tirreferi għal 
vjolenza kontra l-persuna minħabba l-
ġeneru tagħha. Hi tip ta' vjolenza li 
taffettwa lin-nisa b'mod sproporzjonat u li 
jista' jkollha rabta, iżda mhijiex limitata 
biss għall-każijiet ta' vjolenza 
f'relazzjonijiet mill-qrib, vjolenza sesswali 
(inkluż attakki sesswali u abbuż sesswali), 
traffikar sesswali u skjavitù, vjolenza 
f'relazzjoni intima u prattiki oħrajn ta' 
ħsara bħal żwiġijiet furzati u l-
mutilazzjoni ġenitali femminili. Attakki 
homofobiċi u transfobiċi ukoll ġew 
definiti bħala forma ta' vjolenza sessista. 
Ir-riċerka turi li bejn wieħed u ieħor, 
waħda minn kull ħamsa sa kwart tan-nisa 
kollha fl-Ewropa esperjenzaw atti ta' 
vjolenza fiżika għallinqas darba tul il-
ħajja adulta tagħhom, u aktar minn 
waħda minn kull għaxra sofriet vjolenza 
sesswali li tinvolvi l-użu tal-forza; 
għalhekk hu importanti li kwalunkwe 
forma ta' vjolenza sessista tkun 
kriminalizzata u li l-vittmi jingħataw 
miżuri speċifiċi ta' prevenzjoni u 
protezzjoni, kif ukoll rimedji.
Il-vittmi nisa tal-vjolenza sessista, u 
wliedhom, ukoll jeħtieġu attenzjoni u 
protezzjoni speċjali minħabba f’riskju 
għoli ta’ vittimizzazzjoni mtennija f’dan 
it-tip ta’ reat u minħabba fit-trawma gravi 
kkawżata minn tali reati billi jsiru minn 
persuna li l-vittma għandha tkun tista’ 
tafdaha u wkoll għax il-vittmi ma jistgħux 
iserrħu fuq is-sostenn tas-sieħeb ħalli 
tkun megħluba t-trawma.
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Or. en

Emenda 168
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta għal direttiva
Premessa 17a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) Il-jedd għat-tifkira għandu jkun 
rikonoxxut għall-vittmi tat-terroriżmu, u 
aspett vitali tiegħu se jkun it-tifsir politiku 
tal-vittmi tat-terroriżmu; dan it-tifsir 
politiku jsib l-espressjoni tiegħu fid-difiża 
ta' kulma t-terroriżmu jittanta jeqred ħalli 
jimponi l-pjan totalitarju esklussiv tiegħu, 
jiġifieri l-libertajiet imnaqqxin fl-Istati 
demokratiċi ggvernati mill-istat ta' dritt.

Or. es

Emenda 169
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Antonyia Parvanova

Proposta għal direttiva
Premessa 17a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) Il-vittmi kollha għandha 
tingħatalhom akkomodazzjoni raġonevoli 
fejn ikun meħtieġ f’każ partikolari, li 
jfisser modifika neċessarja u xieraq u 
aġġustamenti li ma jimponux piż 
sproporzjonat jew mhux dovut ħalli lill-
vittmi b’diżabilità tkunilhom żgurata r-
realizzazzjoni ta’ jeddijiethom skont din 
id-Direttiva fuq bażi ugwali mal-vittmi l-
oħrajn.  L-akkomodazzjoni raġonevoli 
tista’ tinkludi, imma ma tkunx limitata 
għall-għoti ta’ assistenza bil-
komunikazzjoni, inkluż permezz ta’ 
interpretu kwalifikat tal-lingwa tas-sinjali, 
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biex tkun żgurata aċċessibilità fiżika 
għall-bini u għall-informazzjoni diretta 
marbuta mal-każ tagħhom, inkluż tagħrif 
f’lingwaġġ li jista’ jinftiehem faċilment, u 
modifika għall-format tas-smigħ ħalli 
jkunu aġevolati l-vittmi b’diżabilità.

Or. en

Emenda 170
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal direttiva
Premessa 17a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) Din id-Direttiva lanqas ma 
tindirizza b’mod speċifiku l-kwestjoni tal-
vittmi tat-terroriżmu u tal-
organizzazzjonijiet mafjużi, li għandhom 
struttura speċifika f’xi Stati Membri. 
Taqsimiet speċifiċi li jkopri din il-
problema partikolari jistgħu jiġu inklużi 
fl-istatistika prodotta mid-dejta mogħtija 
mill-Istati Membri fuq it-tħaddim tas-
servizzi ta' sostenn għall-vittmi. Ladarba 
l-firxa ta’ din il-problema speċifika ssir 
magħrufa u kull ħtieġa ġdida tiġi 
identifikata, titfassal Karta tal-UE b’fokus 
fuq il-għarfien ta' jeddijiet il-vittmi tar-
reati ta’ dan it-tip. Dan id-dokument se 
jkun imsejjes fuq ħames punti prinċipali:
It-twaqqif ta’ definizzjoni tal-UE tal-vittmi 
tal-kriminalità organizzata u dik tat-
terroristi b’rapport strutturat fuq l-
ispeċifiċitajiet involuti.
Il-għarfien tat-tbatija, l-għoti ta’ 
protezzjoni u l-aċċettazzjoni li dawk li 
mietu jew weġġgħu huma vittmi bħalma 
huma l-membri tal-familji tagħhom, dawk 
mheddin jew intimidati, u l-libertà 
tagħhom, li hi wkoll il-libertà tagħna.
It-tiswija tal-ħsara, b'miżuri sostanzjali u 
deċiżivi, il-promozzjoni tat-tifkira u l-
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iżgurar li l-ħaqq isir.
L-għoti ta’ wiċċ uman lid-dibattiti dwar il-
vittmi ta’ dawn l-organizzazzjonijiet billi 
dawn huma nies individwali li qed ibatu u 
li fihom ħada sura l-attakk fuq il-valuri 
komuni u t-taqbida kontra l-perpetraturi 
ta’ dawn ir-reati.
Id-depolitiċizzazzjoni tad-dibattitu dwar il-
vittmi. Din hi kwestjoni ta’ prinċipji: it-
totalitarji u l-fanatiċi joqtlu. Il-perverżjoni 
tal-valuri bażiċi tal-umanità toqtol. Il-
vjolenza titnissel minn dan, mhux mill-
iskambju liberu tal-ideat demokratiċi.

Or. es

Emenda 171
Sonia Alfano

Proposta għal direttiva
Premessa 17 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17 bis) Il-vittmi innoċenti tat-terroriżmu 
u tal-kriminalità organizzata huma 
partikolarment vulnerabbli minħabba fin-
natura speċjali tar-reat. Ibatu 
intimidazzjonijiet, imġibiet ostili u theddid 
ta’ ritorsjoni min-naħa tal-membri tal-
komunitajiet assoċjati mal-awturi tar-reat. 
Hu għalhekk opportun li lil dawn il-vittmi 
tingħatalhom għajnuna speċifika u l-
għarfien min-naħa tas-soċjetà u li 
għandhom ikunu protetti minn kull 
intimidazzjoni, odju u biża’. Il-
Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom 
jivvalutaw l-adozzjoni ta’ leġiżlazzjoni 
speċifika fuq il-vittmi tat-terroriżmu u tal-
kriminalità organizzata ħalli jkun 
rikonoxxut il-karattru pubbliku tagħha u 
jipprevedu dispożizzjonijiet aktar 
iddettaljati li jkunu jiggarantixxu tutela u 
sostenn adegwati, il-għarfien, fost il-
jeddijiet l-oħrajn, tal-assistenza ta' 
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emerġenza fit-terminu t-twil, tar-
riparazzjoni integrali, tal-protezzjoni tal-
ħajja privata u tal-ħajja tal-familja, tat-
tutela tad-dinjità u tas-sikurezza, kif ukoll 
tal-jedd għall-għarfien tal-verità u tal-
jedd għat-tifkira. F’dan is-sens, l-
aċċertament tal-verità f’sede proċesswali 
f’temp raġonevoli għandu jkun prijorità.

Or. it

Emenda 172
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Proposta għal direttiva
Premessa 17a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) Il-vjolenza sessista tirreferi għal 
vjolenza kontra l-persuna minħabba l-
ġeneru tagħha, l-identità sesswali jew l-
espressjoni sesswali. Hi tip ta' vjolenza li 
taffettwa lin-nisa b'mod sproporzjonat u li 
jista' jkollha rabta, iżda mhijiex limitata 
biss għall-każijiet ta' vjolenza 
f'relazzjonijiet mill-qrib, vjolenza sesswali 
(inkluż attakki sesswali u abbuż sesswali), 
traffikar sesswali u skjavitù, vjolenza 
f'relazzjoni intima u prattiki oħrajn ta' 
ħsara bħal żwiġijiet furzati u l-
mutilazzjoni ġenitali femminili. Attakki 
homofobiċi u transfobiċi ukoll ġew 
definiti bħala forma ta' vjolenza sessista. 
Ir-riċerka turi li bejn wieħed u ieħor, 
waħda minn kull ħamsa sa kwart tan-nisa 
kollha fl-Ewropa esperjenzaw atti ta' 
vjolenza fiżika għallinqas darba tul il-
ħajja adulta tagħhom, u aktar minn 
waħda minn kull għaxra sofriet vjolenza 
sesswali li tinvolvi l-użu tal-forza; F'dan 
il-perspettiva, huwa kruċjali li kwalunkwe 
forma ta' vjolenza sessista tkun 
kriminalizzata u li l-vittmi jingħataw 
miżuri speċifiċi ta' prevenzjoni, 
protezzjoni, u miżuri għal rimedji.
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Or. en

Emenda 173
Sonia Alfano

Proposta għal direttiva
Premessa 17b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17b) Il-vittmi innoċenti tat-terroriżmu u 
tal-kriminalità organizzata għandhom 
jingħataw sostenn speċifiku minħabba fil-
fatt li l-vjolazzjoni ta’ jedd individwali 
f’kuntest bħal dan hija wkoll vjolazzjoni 
tal-jeddijiet tas-soċjetà kollha kemm hi. 
B'konsegwenza, jedd b’natura individwali 
għandu jkun protett b’mod speċifiku billi 
jolqot il-jeddijiet kollettivi. Kull 
provvediment ta’ rimedju u ta’ kumpens 
meħud mill-awtoritajiet pubbliċi, b’mod 
partikolari dawk li għandhom x’jaqsmu 
mal-kumpens, għandhom ikunu 
aċċessibbli biss għall-vittmi innoċenti tat-
terroriżmu u tal-kriminalità organizzata u 
l-familji tagħhom.   

Or. it

Emenda 174
Iratxe García Pérez

Proposta għal direttiva
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Lil hinn minn dawn il-kategoriji 
kwalunkwe persuna tista’ tkun vulnerabbli, 
dejjem fuq il-bażi tal-karatteristiċi 
personali u tad-delitt. Dawn il-
vulnerabilitajiet jistgħu jiġu identifikati 
b’mod effettiv biss permezz ta’ 
valutazzjonijiet individwali, imwettqa mill-

(18) Lil hinn minn dawn il-kategoriji 
kwalunkwe persuna tista’ tkun vulnerabbli
u f’riskju akbar ta’ vittimizzazzjoni 
sekondarja u mtennija min-naħa tal-istess 
perpetratur, ngħidu aħna n-nisa li huma 
vittmi ta’ vjolenza sessista. Dawn il-
vulnerabilitajiet jistgħu jiġu identifikati 



AM\894864MT.doc PE483.693v02-00

MT Magħquda fid-diversità MT

iktar fis possibbli minn min ikun 
f'pożizzjoni li jagħmel rakkomandazzjoni 
dwar il-miżuri ta' protezzjoni. Il-
valutazzjoni għandha tqis b’mod 
partikolari l-età, is-sess u l-identità tal-
ġeneru, l-etniċità, ir-razza, ir-reliġjon, l-
orjentazzjoni sesswali, il-qagħda tas-saħħa, 
id-diżabilità, id-diffikultajiet ta' 
komunikazzjoni, ir-relazzjoni mal-persuna 
suspettata jew akkużata jew id-dipendenza 
fuqha, xi esperjenzi preċedenti ta' 
kriminalità, it-tip jew in-natura tad-delitt, 
bħall-kriminalità organizzata, it-terroriżmu 
jew id-delitti ta’ preġudizzju u jekk il-
vittma tkunx persuna barranija jew le. Il-
vittmi tat-terroriżmu jkunu jeħtieġu 
attenzjoni partikolari fi kwalunkwe 
valutazzjoni minħabba n-natura varja ta’ 
dawn l-atti li jvarjaw minn atti ta’ 
terroriżmu tal-massa sa terroriżmu mmirat 
lejn l-individwi.

b’mod effettiv biss permezz ta’ 
valutazzjonijiet individwali, imwettqa mill-
iktar fis possibbli minn min ikun 
f'pożizzjoni li jagħmel rakkomandazzjoni 
dwar il-miżuri ta' protezzjoni. Il-
valutazzjoni għandha tqis b’mod 
partikolari l-età, is-sess u l-identità tal-
ġeneru, l-etniċità, ir-razza, ir-reliġjon, l-
orjentazzjoni sesswali, il-qagħda tas-saħħa, 
id-diżabilità, id-diffikultajiet ta' 
komunikazzjoni, ir-relazzjoni mal-persuna 
suspettata jew akkużata jew id-dipendenza 
fuqha, xi esperjenzi preċedenti ta' 
kriminalità, it-tip jew in-natura tad-delitt, 
bħall-kriminalità organizzata, it-terroriżmu 
jew id-delitti ta’ preġudizzju, ir-riżultati 
tar-reat u t-trawma sofferta mill-vittma, u 
jekk il-vittma tkunx persuna barranija jew 
le. Il-vittmi tat-terroriżmu jkunu jeħtieġu 
attenzjoni partikolari fi kwalunkwe 
valutazzjoni minħabba n-natura varja ta’ 
dawn l-atti li jvarjaw minn atti ta’ 
terroriżmu tal-massa sa terroriżmu mmirat 
lejn l-individwi. In-nisa li huma vittmi ta’ 
vjolenza sessista u wliedhom ukoll 
jeħtieġu attenzjoni speċjali u protezzjoni 
immedjata billi hemm riskju kbir ta’ 
vittimizzazzjoni mtennija flimkien ma' 
trawma akbar billi r-reat ikun sar minn xi 
ħadd li l-vittma suppost kienet tafdah.

Or. es

Emenda 175
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal direttiva
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Lil hinn minn dawn il-kategoriji 
kwalunkwe persuna tista’ tkun vulnerabbli, 
dejjem fuq il-bażi tal-karatteristiċi 
personali u tad-delitt. Dawn il-
vulnerabilitajiet jistgħu jiġu identifikati 

(18) Lil hinn minn dawn il-kategoriji 
kwalunkwe persuna tista’ tkun vulnerabbli, 
dejjem fuq il-bażi tal-karatteristiċi 
personali u tad-delitt. Dawn il-
vulnerabilitajiet jistgħu jiġu identifikati 
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b’mod effettiv biss permezz ta’ 
valutazzjonijiet individwali, imwettqa mill-
iktar fis possibbli minn min ikun 
f'pożizzjoni li jagħmel rakkomandazzjoni 
dwar il-miżuri ta' protezzjoni. Il-
valutazzjoni għandha tqis b’mod 
partikolari l-età, is-sess u l-identità tal-
ġeneru, l-etniċità, ir-razza, ir-reliġjon, l-
orjentazzjoni sesswali, il-qagħda tas-saħħa, 
id-diżabilità, id-diffikultajiet ta' 
komunikazzjoni, ir-relazzjoni mal-persuna 
suspettata jew akkużata jew id-dipendenza 
fuqha, xi esperjenzi preċedenti ta' 
kriminalità, it-tip jew in-natura tad-delitt, 
bħall-kriminalità organizzata, it-terroriżmu 
jew id-delitti ta’ preġudizzju u jekk il-
vittma tkunx persuna barranija jew le. Il-
vittmi tat-terroriżmu jkunu jeħtieġu 
attenzjoni partikolari fi kwalunkwe 
valutazzjoni minħabba n-natura varja ta’ 
dawn l-atti li jvarjaw minn atti ta’ 
terroriżmu tal-massa sa terroriżmu mmirat 
lejn l-individwi.

b’mod effettiv biss permezz ta’ 
valutazzjonijiet individwali, imwettqa mill-
iktar fis possibbli minn min ikun 
f'pożizzjoni li jagħmel rakkomandazzjoni 
dwar il-miżuri ta' protezzjoni. Il-
valutazzjoni għandha tqis b’mod 
partikolari l-età, is-sess u l-identità tal-
ġeneru, l-etniċità, ir-razza, ir-reliġjon, l-
orjentazzjoni sesswali, il-qagħda tas-saħħa, 
id-diżabilità, id-diffikultajiet ta' 
komunikazzjoni, ir-relazzjoni mal-persuna 
suspettata jew akkużata jew id-dipendenza 
fuqha, xi esperjenzi preċedenti ta' 
kriminalità, it-tip jew in-natura tad-delitt, 
bħall-kriminalità organizzata, it-terroriżmu 
jew id-delitti ta’ preġudizzju u jekk il-
vittma tkunx persuna barranija jew le. Il-
vittmi tat-terroriżmu jkunu jeħtieġu 
attenzjoni partikolari fi kwalunkwe 
valutazzjoni minħabba n-natura varja ta’ 
dawn l-atti li jvarjaw minn atti ta’ 
terroriżmu tal-massa sa terroriżmu mmirat 
lejn l-individwi. Jeħtieġ tingħata 
attenzjoni speċjali għall-‘intimidazzjoni 
organizzata’ li fiha jidħlu fil-komplessità 
sħiħa tagħhom l-organizzazzjonijiet 
kriminali u l-gruppi soċjali li 
jappoġġjawhom fl-intimidazzjoni diretta 
kkoordinata ta’ individwi speċifiċi u, 
permezz tagħhom, tas-soċjetà kollha 
kemm hi. Jintimidaw u jqiegħdu pressjoni 
fuq nies li, minħabba fl-attivitajiet, 
ħsibijiet, attitudni jew pożizzjoni tagħhom 
fit-tessut soċjali u professjonali jistgħu 
jkunu l-miri ta' attakki serji, inkluża l-
assassinazzjoni.

Or. es

Emenda 176
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta għal direttiva
Premessa 18
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Lil hinn minn dawn il-kategoriji 
kwalunkwe persuna tista’ tkun vulnerabbli, 
dejjem fuq il-bażi tal-karatteristiċi 
personali u tad-delitt. Dawn il-
vulnerabilitajiet jistgħu jiġu identifikati 
b’mod effettiv biss permezz ta’ 
valutazzjonijiet individwali, imwettqa mill-
iktar fis possibbli minn min ikun 
f'pożizzjoni li jagħmel rakkomandazzjoni 
dwar il-miżuri ta' protezzjoni. Il-
valutazzjoni għandha tqis b’mod 
partikolari l-età, is-sess u l-identità tal-
ġeneru, l-etniċità, ir-razza, ir-reliġjon, l-
orjentazzjoni sesswali, il-qagħda tas-saħħa, 
id-diżabilità, id-diffikultajiet ta' 
komunikazzjoni, ir-relazzjoni mal-persuna 
suspettata jew akkużata jew id-dipendenza 
fuqha, xi esperjenzi preċedenti ta' 
kriminalità, it-tip jew in-natura tad-delitt, 
bħall-kriminalità organizzata, it-terroriżmu 
jew id-delitti ta’ preġudizzju u jekk il-
vittma tkunx persuna barranija jew le. Il-
vittmi tat-terroriżmu jkunu jeħtieġu 
attenzjoni partikolari fi kwalunkwe 
valutazzjoni minħabba n-natura varja ta’ 
dawn l-atti li jvarjaw minn atti ta’ 
terroriżmu tal-massa sa terroriżmu mmirat 
lejn l-individwi.

(18) Lil hinn minn dawn il-kategoriji 
kwalunkwe persuna tista’ tkun vulnerabbli, 
dejjem fuq il-bażi tal-karatteristiċi 
personali u tad-delitt. Dawn il-
vulnerabilitajiet jistgħu jiġu identifikati 
b’mod effettiv biss permezz ta’ 
valutazzjonijiet individwali, imwettqa mill-
iktar fis possibbli minn min ikun 
f'pożizzjoni li jagħmel rakkomandazzjoni 
dwar il-miżuri ta' protezzjoni. Il-
valutazzjoni għandha tqis b’mod 
partikolari inter alia l-età, is-sess u l-
identità tal-ġeneru, l-etniċità, ir-razza, ir-
reliġjon, l-orjentazzjoni sesswali, il-qagħda 
tas-saħħa, id-diżabilità, id-diffikultajiet ta' 
komunikazzjoni, ir-relazzjoni mal-persuna 
suspettata jew akkużata jew id-dipendenza 
fuqha, xi esperjenzi preċedenti ta' 
kriminalità, it-tip jew in-natura tad-delitt, 
bħall-kriminalità organizzata, it-terroriżmu 
jew id-delitti ta’ preġudizzju, jekk il-vittma 
tkunx persuna barranija jew le u jekk il-
vittmi hix migrant, fittiex l-ażil jew 
benefiċjarju tal-protezzjoni 
internazzjonali, b’mod partikolari mara li 
l-istatus ġuridiku tagħha jista’ jiddependi 
minn dak tal-allegat perpetratur. Il-vittmi 
tat-terroriżmu jkunu jeħtieġu attenzjoni 
partikolari fi kwalunkwe valutazzjoni 
minħabba n-natura varja ta’ dawn l-atti li 
jvarjaw minn atti ta’ terroriżmu tal-massa 
sa terroriżmu mmirat lejn l-individwi.

Or. en

Emenda 177
Judith Sargentini

Proposta għal direttiva
Premessa 18
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Lil hinn minn dawn il-kategoriji 
kwalunkwe persuna tista’ tkun vulnerabbli, 
dejjem fuq il-bażi tal-karatteristiċi 
personali u tad-delitt. Dawn il-
vulnerabilitajiet jistgħu jiġu identifikati 
b’mod effettiv biss permezz ta’ 
valutazzjonijiet individwali, imwettqa mill-
iktar fis possibbli minn min ikun 
f'pożizzjoni li jagħmel rakkomandazzjoni 
dwar il-miżuri ta' protezzjoni. Il-
valutazzjoni għandha tqis b’mod 
partikolari l-età, is-sess u l-identità tal-
ġeneru, l-etniċità, ir-razza, ir-reliġjon, l-
orjentazzjoni sesswali, il-qagħda tas-saħħa, 
id-diżabilità, id-diffikultajiet ta' 
komunikazzjoni, ir-relazzjoni mal-persuna 
suspettata jew akkużata jew id-dipendenza 
fuqha, xi esperjenzi preċedenti ta' 
kriminalità, it-tip jew in-natura tad-delitt, 
bħall-kriminalità organizzata, it-terroriżmu 
jew id-delitti ta’ preġudizzju u jekk il-
vittma tkunx persuna barranija jew le. Il-
vittmi tat-terroriżmu jkunu jeħtieġu 
attenzjoni partikolari fi kwalunkwe 
valutazzjoni minħabba n-natura varja ta’ 
dawn l-atti li jvarjaw minn atti ta’ 
terroriżmu tal-massa sa terroriżmu 
mmirat lejn l-individwi.

(18) Lil hinn minn dawn il-kategoriji 
kwalunkwe persuna tista’ tkun vulnerabbli, 
dejjem fuq il-bażi tal-karatteristiċi 
personali u tad-delitt. Dawn il-
vulnerabilitajiet jistgħu jiġu identifikati 
b’mod effettiv biss permezz ta’ 
valutazzjonijiet individwali, imwettqa mill-
iktar fis possibbli minn min ikun 
f'pożizzjoni li jagħmel rakkomandazzjoni 
dwar il-miżuri ta' protezzjoni. Il-
valutazzjoni għandha tqis b’mod 
partikolari l-età, is-sess u l-identità tal-
ġeneru, l-etniċità, ir-razza, ir-reliġjon, l-
orjentazzjoni sesswali, il-qagħda tas-saħħa, 
id-diżabilità, id-diffikultajiet ta' 
komunikazzjoni, ir-relazzjoni mal-persuna 
suspettata jew akkużata jew id-dipendenza 
fuqha, xi esperjenzi preċedenti ta' 
kriminalità, it-tip jew in-natura tad-delitt, 
bħall-kriminalità organizzata, id-delitti ta’ 
preġudizzju u jekk il-vittma tkunx persuna 
barranija jew le.

Or. en

Emenda 178
Raül Romeva i Rueda

Proposta għal direttiva
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Lil hinn minn dawn il-kategoriji 
kwalunkwe persuna tista’ tkun vulnerabbli, 
dejjem fuq il-bażi tal-karatteristiċi 
personali u tad-delitt. Dawn il-

(18) Lil hinn minn dawn il-kategoriji 
kwalunkwe persuna tista’ tkun vulnerabbli 
u jista' jkollha ħtiġijiet speċifiċi. Dawn il-
vulnerabilitajiet jistgħu jiġu identifikati 
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vulnerabilitajiet jistgħu jiġu identifikati 
b’mod effettiv biss permezz ta’ 
valutazzjonijiet individwali, imwettqa mill-
iktar fis possibbli minn min ikun 
f'pożizzjoni li jagħmel rakkomandazzjoni 
dwar il-miżuri ta' protezzjoni. Il-
valutazzjoni għandha tqis b’mod 
partikolari l-età, is-sess u l-identità tal-
ġeneru, l-etniċità, ir-razza, ir-reliġjon, l-
orjentazzjoni sesswali, il-qagħda tas-saħħa, 
id-diżabilità, id-diffikultajiet ta' 
komunikazzjoni, ir-relazzjoni mal-persuna 
suspettata jew akkużata jew id-dipendenza 
fuqha, xi esperjenzi preċedenti ta' 
kriminalità, it-tip jew in-natura tad-delitt, 
bħall-kriminalità organizzata, it-terroriżmu
jew id-delitti ta’ preġudizzju u jekk il-
vittma tkunx persuna barranija jew le. Il-
vittmi tat-terroriżmu jkunu jeħtieġu 
attenzjoni partikolari fi kwalunkwe 
valutazzjoni minħabba n-natura varja ta’ 
dawn l-atti li jvarjaw minn atti ta’ 
terroriżmu tal-massa sa terroriżmu 
mmirat lejn l-individwi.

b’mod effettiv biss permezz ta’ 
valutazzjonijiet individwali, imwettqa mill-
iktar fis possibbli minn min ikun 
f'pożizzjoni li jagħmel rakkomandazzjoni 
dwar il-miżuri ta' protezzjoni. Il-
valutazzjoni għandha tqis b’mod 
partikolari l-età, is-sess u l-identità tal-
ġeneru, u l-espressjoni tal-ġeneru, l-
etniċità, ir-razza, ir-reliġjon, l-orjentazzjoni 
sesswali, il-qagħda tas-saħħa, id-diżabilità, 
status ġuridiku, id-diffikultajiet ta' 
komunikazzjoni, ir-relazzjoni mal-persuna 
suspettata jew akkużata jew id-dipendenza 
fuqha, xi esperjenzi preċedenti ta' 
kriminalità, it-tip jew in-natura tad-delitt, 
bħall-kriminalità organizzata, it-tortura 
jew trattament diżuman jew degradanti, 
il-vjolazzjoni tal-jeddijiet tal-bniedem 
minn aġenti statali  jew id-delitti ta’ 
preġudizzju u jekk il-vittma tkunx persuna 
barranija jew le. 

Or. en

Emenda 179
Sonia Alfano

Proposta għal direttiva
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Lil hinn minn dawn il-kategoriji 
kwalunkwe persuna tista’ tkun vulnerabbli, 
dejjem fuq il-bażi tal-karatteristiċi 
personali u tad-delitt. Dawn il-
vulnerabilitajiet jistgħu jiġu identifikati 
b’mod effettiv biss permezz ta’ 
valutazzjonijiet individwali, imwettqa mill-
iktar fis possibbli minn min ikun 
f'pożizzjoni li jagħmel rakkomandazzjoni 
dwar il-miżuri ta' protezzjoni. Il-
valutazzjoni għandha tqis b’mod 

(18) Lil hinn minn dawn il-kategoriji 
kwalunkwe persuna tista’ tkun vulnerabbli 
u jista' jkollha ħtiġijiet speċifiċi. Dawn il-
vulnerabilitajiet jistgħu jiġu identifikati 
b’mod effettiv biss permezz ta’ 
valutazzjonijiet individwali, imwettqa mill-
iktar fis possibbli minn min ikun 
f'pożizzjoni li jagħmel rakkomandazzjoni 
dwar il-miżuri ta' protezzjoni. l-età, is-sess 
u l-identità tal-ġeneru, l-etniċità, ir-razza, 
ir-reliġjon, l-orjentazzjoni sesswali, il-
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partikolari l-età, is-sess u l-identità tal-
ġeneru, l-etniċità, ir-razza, ir-reliġjon, l-
orjentazzjoni sesswali, il-qagħda tas-saħħa, 
id-diżabilità, id-diffikultajiet ta' 
komunikazzjoni, ir-relazzjoni mal-persuna 
suspettata jew akkużata jew id-dipendenza 
fuqha, xi esperjenzi preċedenti ta' 
kriminalità, it-tip jew in-natura tad-delitt, 
bħall-kriminalità organizzata, it-terroriżmu 
jew id-delitti ta’ preġudizzju u jekk il-
vittma tkunx persuna barranija jew le. Il-
vittmi tat-terroriżmu jeħtieġu attenzjoni 
partikolari fi kwalunkwe valutazzjoni 
minħabba n-natura varja ta’ dawn l-atti li 
jvarjaw minn atti ta’ terroriżmu tal-massa 
sa terroriżmu mmirat lejn l-individwi.

qagħda tas-saħħa, id-diżabilità, id-
diffikultajiet ta' komunikazzjoni, ir-
relazzjoni mal-persuna suspettata jew 
akkużata jew id-dipendenza fuqha, xi 
esperjenzi preċedenti ta’ kriminalità u t-tip 
jew in-natura tad-delitt bħad-delitti ta’ 
preġudizzju, il-kriminalità organizzata jew 
it-terroriżmu. Il-vittmi tat-terroriżmu jkunu 
jeħtieġu attenzjoni partikolari fi 
kwalunkwe valutazzjoni minħabba n-
natura varja ta’ dawn l-atti li jvarjaw minn 
atti ta’ terroriżmu tal-massa sa terroriżmu 
mmirat lejn l-individwi jew lejn il-vittmi 
tal-kriminalità organizzata, l-aktar il-
kriminalità ta’ tip mafjuż.

Or. it

Emenda 180
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Proposta għal direttiva
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Lil hinn minn dawn il-kategoriji 
kwalunkwe persuna tista’ tkun vulnerabbli, 
dejjem fuq il-bażi tal-karatteristiċi 
personali u tad-delitt. Dawn il-
vulnerabilitajiet jistgħu jiġu identifikati 
b’mod effettiv biss permezz ta’ 
valutazzjonijiet individwali, imwettqa mill-
iktar fis possibbli minn min ikun 
f'pożizzjoni li jagħmel rakkomandazzjoni 
dwar il-miżuri ta' protezzjoni. Il-
valutazzjoni għandha tqis b’mod 
partikolari l-età, is-sess u l-identità tal-
ġeneru, l-etniċità, ir-razza, ir-reliġjon, l-
orjentazzjoni sesswali, il-qagħda tas-saħħa, 
id-diżabilità, id-diffikultajiet ta' 
komunikazzjoni, ir-relazzjoni mal-persuna 
suspettata jew akkużata jew id-dipendenza 
fuqha, xi esperjenzi preċedenti ta' 
kriminalità, it-tip jew in-natura tad-delitt, 

(18) Lil hinn minn dawn il-kategoriji 
kwalunkwe persuna tista’ tkun vulnerabbli 
u jista' jkollha ħtiġijiet speċifiċi. Dawn il-
vulnerabilitajiet jistgħu jiġu identifikati 
b’mod effettiv biss permezz ta’ 
valutazzjonijiet individwali, imwettqa mill-
iktar fis possibbli minn min ikun 
f'pożizzjoni li jagħmel rakkomandazzjoni 
dwar il-miżuri ta' protezzjoni. Il-
valutazzjoni għandha tqis b’mod 
partikolari l-età, is-sess u l-identità tal-
ġeneru, u l-espressjoni tal-ġeneru, l-
etniċità, ir-razza, ir-reliġjon, l-orjentazzjoni 
sesswali, il-qagħda tas-saħħa, id-diżabilità, 
id-diffikultajiet ta' komunikazzjoni, ir-
relazzjoni mal-persuna suspettata jew 
akkużata jew id-dipendenza fuqha, xi 
esperjenzi preċedenti ta' kriminalità, it-tip 
jew in-natura tad-delitt, bħall-kriminalità 
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bħall-kriminalità organizzata, it-terroriżmu 
jew id-delitti ta’ preġudizzju u jekk il-
vittma tkunx persuna barranija jew le. Il-
vittmi tat-terroriżmu jkunu jeħtieġu 
attenzjoni partikolari fi kwalunkwe 
valutazzjoni minħabba n-natura varja ta’ 
dawn l-atti li jvarjaw minn atti ta’ 
terroriżmu tal-massa sa terroriżmu mmirat
lejn l-individwi.

organizzata, it-terroriżmu jew id-delitti ta’ 
preġudizzju u jekk il-vittma tkunx persuna 
barranija jew le. Il-vittmi tat-terroriżmu 
jkunu jeħtieġu attenzjoni partikolari fi 
kwalunkwe valutazzjoni minħabba n-
natura varja ta’ dawn l-atti li jvarjaw minn 
atti ta’ terroriżmu tal-massa sa terroriżmu 
mmirat lejn l-individwi.

Or. en

Emenda 181
Auke Zijlstra

Proposta għal direttiva
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Lil hinn minn dawn il-kategoriji 
kwalunkwe persuna tista’ tkun vulnerabbli, 
dejjem fuq il-bażi tal-karatteristiċi 
personali u tad-delitt. Dawn il-
vulnerabilitajiet jistgħu jiġu identifikati 
b’mod effettiv biss permezz ta’ 
valutazzjonijiet individwali, imwettqa mill-
iktar fis possibbli minn min ikun 
f'pożizzjoni li jagħmel rakkomandazzjoni 
dwar il-miżuri ta' protezzjoni. Il-
valutazzjoni għandha tqis b’mod 
partikolari l-età, is-sess u l-identità tal-
ġeneru, l-etniċità, ir-razza, ir-reliġjon, l-
orjentazzjoni sesswali, il-qagħda tas-saħħa, 
id-diżabilità, id-diffikultajiet ta' 
komunikazzjoni, ir-relazzjoni mal-persuna 
suspettata jew akkużata jew id-dipendenza 
fuqha, xi esperjenzi preċedenti ta' 
kriminalità, it-tip jew in-natura tad-delitt, 
bħall-kriminalità organizzata, it-terroriżmu 
jew id-delitti ta’ preġudizzju u jekk il-
vittma tkunx persuna barranija jew le.

(18) Lil hinn minn dawn il-kategoriji 
kwalunkwe persuna tista’ tkun vulnerabbli, 
dejjem fuq il-bażi tal-karatteristiċi 
personali u tad-delitt. Dawn il-
vulnerabilitajiet jistgħu jiġu identifikati 
b’mod effettiv biss permezz ta’ 
valutazzjonijiet individwali, imwettqa mill-
iktar fis possibbli minn min ikun 
f'pożizzjoni li jagħmel rakkomandazzjoni 
dwar il-miżuri ta' protezzjoni. Il-
valutazzjoni tista’ tqis l-età, is-sess u l-
identità tal-ġeneru, l-orjentazzjoni sesswali, 
il-qagħda tas-saħħa, id-diżabilità, id-
diffikultajiet ta' komunikazzjoni, ir-
relazzjoni mal-persuna suspettata jew 
akkużata jew id-dipendenza fuqha, xi 
esperjenzi preċedenti ta' kriminalità, it-tip 
jew in-natura tad-delitt, bħall-kriminalità 
organizzata, it-terroriżmu jew id-delitti ta’ 
preġudizzju u jekk il-vittma tkunx persuna 
barranija jew le.

Or. nl
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Emenda 182
Anna Záborská

Proposta għal direttiva
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Lil hinn minn dawn il-kategoriji 
kwalunkwe persuna tista’ tkun vulnerabbli, 
dejjem fuq il-bażi tal-karatteristiċi 
personali u tad-delitt. Dawn il-
vulnerabilitajiet jistgħu jiġu identifikati 
b’mod effettiv biss permezz ta’ 
valutazzjonijiet individwali, imwettqa mill-
iktar fis possibbli minn min ikun 
f'pożizzjoni li jagħmel rakkomandazzjoni 
dwar il-miżuri ta' protezzjoni. Il-
valutazzjoni għandha tqis b’mod 
partikolari l-età, is-sess u l-identità tal-
ġeneru, l-etniċità, ir-razza, ir-reliġjon, l-
orjentazzjoni sesswali, il-qagħda tas-saħħa, 
id-diżabilità, id-diffikultajiet ta' 
komunikazzjoni, ir-relazzjoni mal-persuna 
suspettata jew akkużata jew id-dipendenza 
fuqha, xi esperjenzi preċedenti ta' 
kriminalità, it-tip jew in-natura tad-delitt, 
bħall-kriminalità organizzata, it-terroriżmu 
jew id-delitti ta’ preġudizzju u jekk il-
vittma tkunx persuna barranija jew le. Il-
vittmi tat-terroriżmu jkunu jeħtieġu 
attenzjoni partikolari fi kwalunkwe 
valutazzjoni minħabba n-natura varja ta’ 
dawn l-atti li jvarjaw minn atti ta’ 
terroriżmu tal-massa sa terroriżmu mmirat 
lejn l-individwi.

(18) Lil hinn minn dawn il-kategoriji 
kwalunkwe persuna tista’ tkun vulnerabbli, 
dejjem fuq il-bażi tal-karatteristiċi 
personali u tad-delitt. Dawn il-
vulnerabilitajiet jistgħu jiġu identifikati 
b’mod effettiv biss permezz ta’ 
valutazzjonijiet individwali, imwettqa mill-
iktar fis possibbli minn min ikun 
f'pożizzjoni li jagħmel rakkomandazzjoni 
dwar il-miżuri ta' protezzjoni. Il-
valutazzjoni għandha inter alia tqis b’mod 
partikolari l-età, is-sess, l-etniċità, ir-razza, 
ir-reliġjon, l-orjentazzjoni sesswali, il-
qagħda tas-saħħa, id-diżabilità, id-
diffikultajiet ta' komunikazzjoni, ir-
relazzjoni mal-persuna suspettata jew 
akkużata jew id-dipendenza fuqha, xi 
esperjenzi preċedenti ta' kriminalità, it-tip 
jew in-natura tad-delitt, bħall-kriminalità 
organizzata jew terroriżmu u jekk il-vittma 
tkunx persuna barranija jew le. Il-vittmi 
tat-terroriżmu jkunu jeħtieġu attenzjoni 
partikolari fi kwalunkwe valutazzjoni 
minħabba n-natura varja ta’ dawn l-atti li 
jvarjaw minn atti ta’ terroriżmu tal-massa 
sa terroriżmu mmirat lejn l-individwi.

Or. en

Emenda 183
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta għal direttiva
Premessa 18a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) Il-vittmi tat-terroriżmu huma 
partikolarment vulnerabbli minħabba n-
natura partikolari tar-reat. Il-vittmi tat-
terroriżmu jsofru l-intimidazzjoni, l-
imġiba ostili, it-theddid ta’ ritaljazzjoni 
mill-membri tal-komunitajiet assoċjati 
mal-perpetraturi ta’ atti terroristiċi u 
għalhekk għandhom jingħataw għajnuna 
speċifika u rikonoxximent mis-soċjetà u 
għandhom jiġu protetti minn kull 
espożizzjoni għall-odju u l-biża’. Il-
Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom 
jikkunsidraw l-adozzjoni mingħajr 
dewmien ta' leġiżlazzjoni speċifika għall-
vittmi tat-terroriżmu biex jingħata 
rikonoxximent lin-natura pubblika 
tagħhom u għandhom jinkludu 
dispożizzjonijiet aktar dettaljati li jiżguraw 
il-protezzjoni u l-appoġġ adegwati, ir-
rikonoxximent fost drittijiet oħrajn, ta' 
għajnuna ta' emerġenza fuq perjodu ta' 
żmien twil, riparazzjoni komprensiva, il-
protezzjoni tal-ħajja privata u tal-familja, 
il-protezzjoni tad-dinjità u s-sigurtà, id-
dritt għall-verità u d-dritt tal-memorja.

Or. en

Emenda 184
Iratxe García Pérez

Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Il-vittmi li jkunu ġew identifikati 
bħala vulnerabbli għandhom jingħataw 
miżuri xierqa sabiex ikunu protetti waqt il-
proċeduri kriminali. In-natura preċiża u l-
ambitu ta’ dawn il-miżuri għandhom jiġu 
ddeterminati permezz ta' valutazzjoni 
individwali, b'diskussjonijiet mal-vittma u 

(19) Il-vittmi li jkunu tqisu li għandhom 
ħtiġiet speċifiċi għandhom jingħataw 
miżuri xierqa sabiex ikunu protetti minn 
meta tibda l-vittimizzazzjoni, u qabel,
waqt, u wara l-proċedimenti kriminali jew 
kull proċess ġudizzjarju ieħor marbut 
mar-reat. In-natura preċiża u l-ambitu ta’ 
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skont ir-regoli tad-diskrezzjoni ġudizzjarja. 
Il-preokkupazzjonijiet u l-biżgħat tal-
vittma fir-rigward tal-proċeduri għandhom 
ikunu fattur ewlieni fid-determinazzjoni ta’ 
jekk ikunx hemm bżonn ta' xi miżura 
partikolari.

dawn il-miżuri għandhom jottemperaw 
mad-dettami tad-dritt internazzjonali u 
mar-regoli internazzjonali dwar il-
protezzjoni, u għandhom jiġu ddeterminati 
permezz ta' valutazzjoni individwali, 
b'diskussjonijiet mal-vittma u skont ir-
regoli tad-diskrezzjoni ġudizzjarja. Il-
preokkupazzjonijiet u l-biżgħat tal-vittma 
fir-rigward tal-proċeduri għandhom ikunu 
fattur ewlieni fid-determinazzjoni ta’ jekk 
ikunx hemm bżonn ta' xi miżura 
partikolari.

Or. es

Emenda 185
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Il-vittmi li jkunu ġew identifikati 
bħala vulnerabbli għandhom jingħataw 
miżuri xierqa sabiex ikunu protetti waqt il-
proċeduri kriminali. In-natura preċiża u l-
ambitu ta’ dawn il-miżuri għandhom jiġu 
ddeterminati permezz ta' valutazzjoni 
individwali, b'diskussjonijiet mal-vittma u 
skont ir-regoli tad-diskrezzjoni ġudizzjarja. 
Il-preokkupazzjonijiet u l-biżgħat tal-
vittma fir-rigward tal-proċeduri għandhom 
ikunu fattur ewlieni fid-determinazzjoni ta’ 
jekk ikunx hemm bżonn ta' xi miżura 
partikolari.

(19) Il-vittmi li jkunu ġew identifikati 
bħala vulnerabbli għandhom jingħataw 
miżuri xierqa sabiex ikunu protetti waqt il-
proċeduri kriminali. In-natura preċiża u l-
ambitu ta’ dawn il-miżuri għandhom jiġu 
ddeterminati permezz ta' valutazzjoni 
individwali professjonali, b'diskussjonijiet 
mal-vittma u skont ir-regoli tad-
diskrezzjoni ġudizzjarja. Il-
preokkupazzjonijiet u l-biżgħat tal-vittma 
fir-rigward tal-proċeduri għandhom ikunu 
fattur ewlieni fid-determinazzjoni ta’ jekk 
ikunx hemm bżonn ta' xi miżura 
partikolari.

Or. es

Emenda 186
Sonia Alfano



AM\894864MT.doc PE483.693v02-00

MT Magħquda fid-diversità MT

Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Il-vittmi li jkunu ġew identifikati 
bħala vulnerabbli għandhom jingħataw 
miżuri xierqa sabiex ikunu protetti waqt il-
proċeduri kriminali. In-natura preċiża u l-
ambitu ta’ dawn il-miżuri għandhom jiġu 
ddeterminati permezz ta' valutazzjoni 
individwali, b'diskussjonijiet mal-vittma u 
skont ir-regoli tad-diskrezzjoni ġudizzjarja. 
Il-preokkupazzjonijiet u l-biżgħat tal-
vittma fir-rigward tal-proċeduri għandhom 
ikunu fattur ewlieni fid-determinazzjoni ta’ 
jekk ikunx hemm bżonn ta' xi miżura 
partikolari.

(19) Il-vittmi li jkunu ġew identifikati 
bħala vulnerabbli għandhom jingħataw 
miżuri xierqa sabiex ikunu protetti waqt il-
proċeduri kriminali u meta jkun 
neċessarji, anki wara. In-natura preċiża u 
l-ambitu ta’ dawn il-miżuri għandhom jiġu 
ddeterminati permezz ta' valutazzjoni 
individwali, b'diskussjonijiet mal-vittma u 
skont ir-regoli tad-diskrezzjoni ġudizzjarja. 
Il-preokkupazzjonijiet u l-biżgħat tal-
vittma fir-rigward tal-proċeduri għandhom
ikunu fattur ewlieni fid-determinazzjoni ta’ 
jekk ikunx hemm bżonn ta' xi miżura 
partikolari.

Or. it

Emenda 187
Nathalie Griesbeck

Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Fl-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet 
ta' din id-Direttiva, għandha tingħata 
konsiderazzjoni primarja lill-aħjar interess 
tat-tfal, skont il-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u l-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti tal-
1989 dwar id-Drittijiet tat-Tfal.

(20) Fl-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet 
ta' din id-Direttiva, għandha tingħata 
konsiderazzjoni primarja lill-aħjar interess 
tat-tfal, skont il-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u l-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti tal-
1989 dwar id-Drittijiet tat-Tfal. Għandha 
tingħata kunsiderazzjoni speċjali lit-tfal u 
b’mod partikolari lit-tfal mhux 
akkumpannjati, billi jeħtieġu l-
protezzjoni, l-appoġġ u l-assistenza 
speċifika minħabba fil-pożizzjoni 
tagħhom li hija partikolarment 
vulnerabbli. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li jkun hemm salvagwardji 
adegwati ħalli jagħtu lit-tfal il-protezzjoni 
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xierqa u għandhom jieħdu l-passi 
neċessarji ħalli jiżguraw li l-azzjonijiet 
speċifiċi għall-assistenza u l-appoġġ tat-
tfal fl-irpiljar fiżiku u psiko-soċjali jsiru 
skont valutazzjoni individwali taċ-
ċirkostanzi speċjali ta' kull vittma 
partikolari li tkun għadha tfal. Il-
professjonisti li l-aktar għandhom mnejn 
jiġu f’kuntatt mal-vittmi li jkunu 
għadhom tfal għandu wkoll jingħatalhom 
taħriġ xieraq dwar il-jeddijiet u l-ħtiġiet 
tat-tfal ta’ gruppi ta’ età differenti, kif 
ukoll dwar it-tip ta’ proċedimenti li l-aktar 
jgħoddu għalihom.

Or. fr

Emenda 188
Iratxe García Pérez

Proposta għal direttiva
Premessa 20a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20a) L-implementazzjoni ta’ din id-
Direttiva għandha tqis l-Konvenzjoni tan-
Nazzjonijiet Uniti tal-1979 dwar l-
Eliminazzjoni ta' Kull Għamla ta' 
Diskriminazzjoni kontra n-Nisa 
(CEDAW), ir-rakkamondzzjonijiet u d-
deċiżjonijiet tal-Kumitat CEDAW u l-
Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar 
il-prevenzjoni tal-vjolenza kontra n-nisa u 
t-taqbida kontrieha.

Or. es

Emenda 189
Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Premessa 20a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20a) Fl-applikazzjoni tad-
dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva, l-
Istati Membri għandhom jaġixxu bid-
diliġenza dovuta u jiżguraw li jeddijiet in-
nisa jkunu mħarsa ħalli jiġu osservati l-
obbligi derivanti mill-Konvenzjoni tan-
Nazzjonijiet Uniti dwar l-eliminazzjoni 
tad-diskriminazzjoni kontra n-nisa u ħalli 
jitqiesu l-istandards iddelineati fil-
Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa għat-
taqbida kontra l-vjolenza kontra n-nisa u 
l-vjolenza domestika

Or. en

Emenda 190
Iratxe García Pérez

Proposta għal direttiva
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Għandu jiġi limitat ir-riskju ta’ 
vittimizzazzjoni ulterjuri mill-awtur jew 
b’riżultat tal-parteċipazzjoni fil-proċeduri 
kriminali billi l-proċedimenti jitwettqu 
b’mod koordinat li jittratta l-vittmi b’rispett 
u li jippermettilhom li jiksbu fiduċja fl-
awtoritajiet. L-interazzjoni mal-awtoritajiet 
għandha tkun faċli kemm jista’ jkun u fl-
istess ħin l-għadd ta’ interazzjonijiet bla 
bżonn mal-vittma għandu jkun limitat, 
pereżempju billi jintużaw reġistrazzjonijiet 
bil-vidjo ta’ interrogazzjonijiet u bili jkun 
permess li dawn jintużaw fil-proċeduri tal-
qorti. Il-prattikanti għandu jkollhom medda 
wiesgħa ta’ miżuri disponibbli biex tiġi 
evitata s-sofferenza tal-vittma waqt il-
proċedimenti fil-qorti, b’mod partikolari 
minħabba l-kuntatt viżiv mal-imputat, mal-
familja tiegħu, mal-kompliċi tiegħu jew 
mal-membri tal-pubbliku. Għalhekk, l-

(22) Għandu jiġi limitat ir-riskju ta’ 
vittimizzazzjoni ulterjuri mill-awtur jew 
b’riżultat tal-parteċipazzjoni fil-proċeduri 
kriminali billi l-proċedimenti jitwettqu 
b’mod koordinat li jqiegħed il-jeddijiet u l-
ħtiġiet tal-vittmi fiċ-ċentru, jittratta l-
vittmi b’rispett u li jippermettilhom li 
jiksbu fiduċja fl-awtoritajiet. L-interazzjoni 
mal-awtoritajiet għandha tkun faċli kemm 
jista’ jkun u fl-istess ħin l-għadd ta’ 
interazzjonijiet bla bżonn mal-vittma 
għandu jkun limitat, pereżempju billi 
jintużaw reġistrazzjonijiet bil-vidjo ta’ 
interrogazzjonijiet u bili jkun permess li 
dawn jintużaw fil-proċeduri tal-qorti. Il-
prattikanti għandu jkollhom medda 
wiesgħa ta’ miżuri disponibbli, inklużi 
miżuri effettivi ta' protezzjoni li 
jipprojbixxu kull kuntatt mal-vittma min-
naħa tal-akkużat, biex tiġi evitata s-



AM\894864MT.doc PE483.693v02-00

MT Magħquda fid-diversità MT

Istati Membri huma mħeġġa biex fejn 
xieraq jintroduċu miżuri fattibbli u prattiċi, 
li jippermettu li fil-qorti jkun hemm żoni 
separati fejn il-vittmi jkunu jistgħu 
jistennew. Il-protezzjoni tal-privatezza tal-
vittma tista’ tkun mezz importanti ta' kif 
tiġi evitata iktar vittimizzazzjoni u tista' 
tinkiseb permezz ta' sensiela ta' miżuri li
jinkludu l-projbizzjoni tal-iżvelar jew 
limitazzjonijiet fl-iżvelar ta' informazzjoni 
li tirrigwarda l-identità u l-post fejn tkun 
tinsab il-vittma. Din il-protezzjoni hija 
partikolarment importanti għall-vittmi tfal, 
u tinkludi wkoll il-projbizzjoni tal-iżvelar 
tal-isem tat-tifel jew tat-tifla.

sofferenza tal-vittma qabel, waqt u wara l-
proċedimenti fil-qorti, b’mod partikolari 
minħabba l-kuntatt viżiv mal-imputat, mal-
familja tiegħu, mal-kompliċi tiegħu jew
mal-membri tal-pubbliku Għalhekk, l-Istati 
Membri huma mħeġġa biex fejn xieraq 
jintroduċu miżuri fattibbli u prattiċi, li 
jippermettu li fil-qorti jkun hemm żoni 
separati fejn il-vittmi jkunu jistgħu 
jistennew. Il-protezzjoni tal-privatezza tal-
vittma tista’ tkun mezz importanti ta' kif 
tiġi evitata iktar vittimizzazzjoni u tista' 
tinkiseb permezz ta' sensiela ta' miżuri li 
jinkludu l-projbizzjoni tal-iżvelar jew 
limitazzjonijiet fl-iżvelar ta' informazzjoni 
li tirrigwarda l-identità u l-post fejn tkun 
tinsab il-vittma. Din il-protezzjoni hija 
partikolarment importanti għall-vittmi tfal, 
u tinkludi wkoll il-projbizzjoni tal-iżvelar 
tal-isem tat-tifel jew tat-tifla.

Or. es

Emenda 191
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal direttiva
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Għandu jiġi limitat ir-riskju ta’ 
vittimizzazzjoni ulterjuri mill-awtur jew 
b’riżultat tal-parteċipazzjoni fil-proċeduri 
kriminali billi l-proċedimenti jitwettqu 
b’mod koordinat li jittratta l-vittmi b’rispett 
u li jippermettilhom li jiksbu fiduċja fl-
awtoritajiet. L-interazzjoni mal-awtoritajiet 
għandha tkun faċli kemm jista’ jkun u fl-
istess ħin l-għadd ta’ interazzjonijiet bla 
bżonn mal-vittma għandu jkun limitat, 
pereżempju billi jintużaw reġistrazzjonijiet 
bil-vidjo ta’ interrogazzjonijiet u bili jkun 
permess li dawn jintużaw fil-proċeduri tal-
qorti. Il-prattikanti għandu jkollhom medda 
wiesgħa ta’ miżuri disponibbli biex tiġi 

(22) Għandu jiġi limitat ir-riskju ta’ 
vittimizzazzjoni ulterjuri mill-awtur jew 
b’riżultat tal-parteċipazzjoni fil-proċeduri 
kriminali billi l-proċedimenti jitwettqu 
b’mod koordinat li jittratta l-vittmi b’rispett 
u li jippermettilhom li jiksbu fiduċja fl-
awtoritajiet. L-interazzjoni mal-awtoritajiet 
għandha tkun faċli kemm jista’ jkun u fl-
istess ħin l-għadd ta’ interazzjonijiet bla 
bżonn mal-vittma għandu jkun limitat, 
pereżempju billi jintużaw reġistrazzjonijiet 
bil-vidjo ta’ interrogazzjonijiet u bili jkun 
permess li dawn jintużaw fil-proċeduri tal-
qorti. Il-prattikanti għandu jkollhom medda 
wiesgħa ta’ miżuri disponibbli biex tiġi 
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evitata s-sofferenza tal-vittma waqt il-
proċedimenti fil-qorti, b’mod partikolari 
minħabba l-kuntatt viżiv mal-imputat, mal-
familja tiegħu, mal-kompliċi tiegħu jew 
mal-membri tal-pubbliku. Għalhekk, l-
Istati Membri huma mħeġġa biex fejn 
xieraq jintroduċu miżuri fattibbli u prattiċi, 
li jippermettu li fil-qorti jkun hemm żoni 
separati fejn il-vittmi jkunu jistgħu 
jistennew. Il-protezzjoni tal-privatezza tal-
vittma tista’ tkun mezz importanti ta' kif 
tiġi evitata iktar vittimizzazzjoni u tista' 
tinkiseb permezz ta' sensiela ta' miżuri li 
jinkludu l-projbizzjoni tal-iżvelar jew 
limitazzjonijiet fl-iżvelar ta' informazzjoni 
li tirrigwarda l-identità u l-post fejn tkun 
tinsab il-vittma. Din il-protezzjoni hija 
partikolarment importanti għall-vittmi tfal, 
u tinkludi wkoll il-projbizzjoni tal-iżvelar 
tal-isem tat-tifel jew tat-tifla.

evitata s-sofferenza tal-vittma waqt il-
proċedimenti fil-qorti, b’mod partikolari 
minħabba l-kuntatt viżiv mal-imputat, mal-
familja tiegħu, mal-kompliċi tiegħu jew 
mal-membri tal-pubbliku. Għalhekk, l-
Istati Membri huma mħeġġa biex fejn 
xieraq jintroduċu miżuri fattibbli u prattiċi, 
li jippermettu li fil-qorti jkun hemm żoni 
separati fejn il-vittmi jkunu jistgħu 
jistennew. Il-protezzjoni tal-privatezza tal-
vittma tista’ tkun mezz importanti ta' kif 
tiġi evitata iktar vittimizzazzjoni u tista' 
tinkiseb permezz ta' sensiela ta' miżuri li 
jinkludu l-projbizzjoni tal-iżvelar jew 
limitazzjonijiet fl-iżvelar ta' informazzjoni 
li tirrigwarda l-identità u l-post fejn tkun 
tinsab il-vittma. Din il-protezzjoni hija 
partikolarment importanti għall-vittmi tfal, 
u tinkludi wkoll il-projbizzjoni tal-iżvelar 
tal-isem tat-tifel jew tat-tifla.

(Emenda lingwistika li tolqot biss il-
verżjoni Spanjola tat-test)

Or. es

Emenda 192
Auke Zijlstra

Proposta għal direttiva
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Għandu jiġi limitat ir-riskju ta’ 
vittimizzazzjoni ulterjuri mill-awtur jew 
b’riżultat tal-parteċipazzjoni fil-proċeduri 
kriminali billi l-proċedimenti jitwettqu 
b’mod koordinat li jittratta l-vittmi b’rispett 
u li jippermettilhom li jiksbu fiduċja fl-
awtoritajiet. L-interazzjoni mal-awtoritajiet 
għandha tkun faċli kemm jista’ jkun u fl-
istess ħin l-għadd ta’ interazzjonijiet bla 
bżonn mal-vittma għandu jkun limitat,
pereżempju billi jintużaw reġistrazzjonijiet 
bil-vidjo ta’ interrogazzjonijiet u bili jkun 

(22) Għandu jiġi limitat ir-riskju ta’ 
vittimizzazzjoni ulterjuri mill-awtur jew 
b’riżultat tal-parteċipazzjoni fil-proċeduri 
kriminali billi l-proċedimenti jitwettqu 
b’mod koordinat li jittratta l-vittmi b’rispett 
u li jippermettilhom li jiksbu fiduċja fl-
awtoritajiet. L-interazzjoni mal-awtoritajiet 
għandha tkun faċli kemm jista’ jkun u fl-
istess ħin l-għadd ta’ interazzjonijiet bla 
bżonn mal-vittma għandu jkun limitat. Il-
prattikanti għandu jkollhom medda 
wiesgħa ta’ miżuri disponibbli biex tiġi 
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permess li dawn jintużaw fil-proċeduri tal-
qorti. Il-prattikanti għandu jkollhom medda 
wiesgħa ta’ miżuri disponibbli biex tiġi 
evitata s-sofferenza tal-vittma waqt il-
proċedimenti fil-qorti, b’mod partikolari 
minħabba l-kuntatt viżiv mal-imputat, mal-
familja tiegħu, mal-kompliċi tiegħu jew 
mal-membri tal-pubbliku. Għalhekk, l-
Istati Membri huma mħeġġa biex fejn 
xieraq jintroduċu miżuri fattibbli u prattiċi, 
li jippermettu li fil-qorti jkun hemm żoni 
separati fejn il-vittmi jkunu jistgħu 
jistennew. Il-protezzjoni tal-privatezza tal-
vittma tista’ tkun mezz importanti ta' kif 
tiġi evitata iktar vittimizzazzjoni u tista' 
tinkiseb permezz ta' sensiela ta' miżuri li 
jinkludu l-projbizzjoni tal-iżvelar jew 
limitazzjonijiet fl-iżvelar ta' informazzjoni
li tirrigwarda l-identità u l-post fejn tkun 
tinsab il-vittma. Din il-protezzjoni hija 
partikolarment importanti għall-vittmi tfal, 
u tinkludi wkoll il-projbizzjoni tal-iżvelar 
tal-isem tat-tifel jew tat-tifla.

evitata s-sofferenza tal-vittma waqt il-
proċedimenti fil-qorti, b’mod partikolari 
minħabba l-kuntatt viżiv mal-imputat, mal-
familja tiegħu, mal-kompliċi tiegħu jew 
mal-membri tal-pubbliku. Għalhekk, l-
Istati Membri huma mħeġġa biex fejn 
xieraq jintroduċu miżuri fattibbli u prattiċi, 
li jippermettu li fil-qorti jkun hemm żoni 
separati fejn il-vittmi jkunu jistgħu 
jistennew. Il-protezzjoni tal-privatezza tal-
vittma tista’ tkun mezz importanti ta' kif 
tiġi evitata iktar vittimizzazzjoni u tista' 
tinkiseb permezz ta' sensiela ta' miżuri li 
jinkludu l-projbizzjoni tal-iżvelar li 
tirrigwarda l-identità u l-post fejn tkun 
tinsab il-vittma. Din il-protezzjoni hija 
wkoll importanti għall-vittmi tfal, u 
tinkludi wkoll il-projbizzjoni tal-iżvelar 
tal-isem tat-tifel jew tat-tifla.

Or. nl

Emenda 193
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Antonyia Parvanova

Proposta għal direttiva
Premessa 22a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22a) L-Istati Membri għandhom, fejn 
xieraq, jirrikonoxxu l-libertà tal-
espressjoni u jħeġġu lill-midja u lill-
ġurnalisti jadottaw linji gwida 
awtoregolatorji u biex jieħdu miżuri 
xierqa biex jiżguraw il-protezzjoni tal-
ħajja privata u tal-familja tal-vittmi, l-
aktar il-minorenni, u tal-membri tal-
familja tagħhom fil-qafas tal-attivitajiet 
ta' informazzjoni tagħhom. L-Istati 
Membri għandhom jiskuraġġixxu l-midja 
milli jintervistaw vittmi fi żminijiet mhux 
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adegwati, jintervistaw vittmi tfal, 
jiddiskutu dettalji makabri ta' reati, 
jippubblikaw informazzjoni li tħalli impatt 
negattiv fuq il-kredibilità tal-vittmi, 
jippopolarizzaw lill-awtur tar-reat u 
jitfgħu t-tort fuq il-vittma għar-reat. L-
Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
vittmi jkollhom rimedju effettiv meta 
jinkiser id-dritt tagħhom għar-rispett tal-
ħajja privata u tal-familja tagħhom.

Or. en

Emenda 194
Sonia Alfano

Proposta għal direttiva
Premessa 22a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22a) Bl-iskop li tkun iffaċilitata 
protezzjoni aktar effettiva tal-jeddijiet u l-
interessi tal-vittmi, l-Istati Membri 
għandhom jiżviluppaw approċċ ġenerali 
komprensiv li jkun iħaddan bosta 
aġenziji. F’dan is-sens, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li jkun hemm 
mekkaniżmi xierqa li jiddisponu għal 
kooperazzjoni effettiva bejn il-ġudikatura, 
il-prosekuturi pubbliċi, l-aġenziji għall-
eżekuzzjoni tal-liġi, l-awtoritajiet lokali u 
reġjonali, organizzazzjonijiet mhux 
governattivi li jkunu identifikati kif jixraq 
u organizzazzjonijiet relevanti oħrajn. It-
terminu ‘mekkaniżmu’ jirreferi għal kull 
struttura formali jew informali bħalma 
huma l-protokolli miftiehmin, ir-round 
tables jew kull metodu ieħor li jippermetti 
lil għadd ta' professjonisti jikkooperaw 
b’mod standardizzat.

Or. it
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Emenda 195
Auke Zijlstra

Proposta għal direttiva
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Meta, f'konformità ma' din id-
Direttiva, jkollhom jinħatru tutur u/jew 
rappreżentant għat-tifel jew tifla, dawk ir-
rwoli jistgħu jitwettqu mill-istess persuna 
jew minn persuna ġuridika, istituzzjoni jew 
awtorità.

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija)

Or. nl

Emenda 196
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal direttiva
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Kwalunkwe uffiċjali involuti fi 
proċeduri kriminali u li x’aktarx li 
jkollhom kuntatt mal-vittmi għandhom jiġu 
mħarrġa biex ikunu kapaċi jidentifikaw u 
jissodisfaw il-ħtiġijiet tal-vittmi, kemm 
permezz tat-taħriġ tal-bidu u tat-taħriġ 
kontinwu kif ukoll sal-livell xieraq biex 
ikollhom kuntatt mal-vittmi. Dan għandu 
jinkludi taħriġ speċjalizzat kif xieraq.

(24) Kwalunkwe uffiċjali involuti fi 
proċeduri kriminali u li x’aktarx li 
jkollhom kuntatt mal-vittmi għandhom jiġu 
mħarrġa biex ikunu kapaċi jidentifikaw u 
jissodisfaw il-ħtiġijiet tal-vittmi, kemm 
permezz tat-taħriġ tal-bidu u tat-taħriġ 
kontinwu kif ukoll sal-livell xieraq biex 
ikollhom kuntatt mal-vittmi. Dan għandu 
jinkludi taħriġ fuq servizzi speċifiċi li l-
vittmi għandhom ikunu riferuti għalihom 
u taħriġ speċjalizzat fejn xogħolhom 
ikunu jiffoka fuq il-vittmi bi ħtiġiet 
speċjali.

Or. es

Emenda 197
Ádám Kósa
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Proposta għal direttiva
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Kwalunkwe uffiċjali involuti fi 
proċeduri kriminali u li x’aktarx li 
jkollhom kuntatt mal-vittmi għandhom jiġu 
mħarrġa biex ikunu kapaċi jidentifikaw u 
jissodisfaw il-ħtiġijiet tal-vittmi, kemm 
permezz tat-taħriġ tal-bidu u tat-taħriġ 
kontinwu kif ukoll sal-livell xieraq biex 
ikollhom kuntatt mal-vittmi. Dan għandu 
jinkludi taħriġ speċjalizzat kif xieraq.

(24) Kwalunkwe uffiċjali involuti fi 
proċeduri kriminali u li x’aktarx li 
jkollhom kuntatt personali mal-vittmi 
għandhom jiġu mħarrġa biex ikunu kapaċi 
jidentifikaw u jissodisfaw il-ħtiġijiet tal-
vittmi, kemm permezz tat-taħriġ tal-bidu u 
tat-taħriġ kontinwu – inkluż it-tagħlim tal-
lingwa tas-sinjali – kif ukoll sal-livell 
xieraq biex ikollhom kuntatt mal-vittmi. 
Dan għandu jinkludi taħriġ speċjalizzat kif 
xieraq.

Or. hu

Ġustifikazzjoni

Kjarifika biex tissalvagwardja u tiżgura jeddijiet il-vittmi, b’armonija mal-punti 11 u 37 tar-
riżoluzzjoni tal-Parlament tal-25 ta’ Ottubru 2011 (dwar il-mobilità u l-inklużjoni tan-nies 
b’diżabilitajiet u l-Istrateġija Ewropea għad-Diżabilità 2010-2020).

Emenda 198
Licia Ronzulli

Proposta għal direttiva
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Kwalunkwe uffiċjali involuti fi 
proċeduri kriminali u li x’aktarx li 
jkollhom kuntatt mal-vittmi għandhom jiġu 
mħarrġa biex ikunu kapaċi jidentifikaw u 
jissodisfaw il-ħtiġijiet tal-vittmi, kemm 
permezz tat-taħriġ tal-bidu u tat-taħriġ 
kontinwu kif ukoll sal-livell xieraq biex 
ikollhom kuntatt mal-vittmi. Dan għandu 
jinkludi taħriġ speċjalizzat kif xieraq.

(24) Kwalunkwe uffiċjali involuti fi 
proċeduri kriminali u li x’aktarx li 
jkollhom kuntatt mal-vittmi għandhom jiġu 
mħarrġa biex ikunu kapaċi jidentifikaw u 
jissodisfaw il-ħtiġijiet tal-vittmi, kemm 
permezz tat-taħriġ tal-bidu u tat-taħriġ 
kontinwu kif ukoll sal-livell xieraq biex 
ikollhom kuntatt mal-vittmi. Dan għandu 
jinkludi taħriġ speċjalizzat kif xieraq jew 
taħriġ psikoloġiku speċifiku.

Or. it
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Emenda 199
Nathalie Griesbeck

Proposta għal direttiva
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Kwalunkwe uffiċjali involuti fi 
proċeduri kriminali u li x’aktarx li 
jkollhom kuntatt mal-vittmi għandhom jiġu 
mħarrġa biex ikunu kapaċi jidentifikaw u 
jissodisfaw il-ħtiġijiet tal-vittmi, kemm 
permezz tat-taħriġ tal-bidu u tat-taħriġ 
kontinwu kif ukoll sal-livell xieraq biex 
ikollhom kuntatt mal-vittmi. Dan għandu 
jinkludi taħriġ speċjalizzat kif xieraq.

(24) Kwalunkwe uffiċjali involuti fi 
proċeduri kriminali u li x’aktarx li 
jkollhom kuntatt mal-vittmi għandhom 
ikunu jistgħu jaċċedu għal taħriġ xieraq u 
jirċevuh ħalli jkunu jistgħu jidentifikaw 
il-vittmi u jinteraġixxu magħhom, biex 
ikunu kapaċi jidentifikaw ħtiġiethom u 
jissodisfawhomlhom  kemm permezz tat-
taħriġ tal-bidu u tat-taħriġ kontinwu kif 
ukoll sal-livell xieraq biex ikollhom kuntatt 
mal-vittmi.  Dan għandu jinkludi taħriġ 
speċjalizzat kif xieraq. L-Istati Membri 
għandhom jippromwovu dan ir-rekwiżit 
ta' taħriġ għas-segwenti: servizzi tal-
pulizija, avukati, servizzi tas-saħħa, 
servizzi soċjali u social workers, imħallef 
u persunal mal-awtoritajiet ġudizzjarji, 
persunal responsabbli mill-protezzjoni ta’ 
jeddijiet it-tfal u kull persuna oħra li 
għandha mnejn tidħol f’kuntatt mal-
vittmi fil-kors tal-qadi ta’ dmirijietha.

Or. fr

Emenda 200
Sonia Alfano

Proposta għal direttiva
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Kwalunkwe uffiċjali involuti fi 
proċeduri kriminali u li x’aktarx li 
jkollhom kuntatt mal-vittmi għandhom jiġu 
mħarrġa biex ikunu kapaċi jidentifikaw u 
jissodisfaw il-ħtiġijiet tal-vittmi, kemm 

(24) Kwalunkwe uffiċjali involuti fi 
proċeduri kriminali u li x’aktarx li 
jkollhom kuntatt mal-vittmi għandhom jiġu 
mħarrġa biex ikunu kapaċi jidentifikaw u 
jissodisfaw il-ħtiġijiet tal-vittmi, kemm 
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permezz tat-taħriġ tal-bidu u tat-taħriġ 
kontinwu kif ukoll sal-livell xieraq biex 
ikollhom kuntatt mal-vittmi. Dan għandu 
jinkludi taħriġ speċjalizzat kif xieraq.

permezz tat-taħriġ tal-bidu u tat-taħriġ 
kontinwu kif ukoll sal-livell xieraq biex 
ikollhom kuntatt mal-vittmi. Dan għandu 
jinkludi taħriġ speċjalizzat kif xieraq. Il-
pulizija, il-prosekuturi u kull persunal 
ieħor imdaħħal f’każijiet ta’ vjolenza 
sessista għandhom ikunu mħarrġin 
f’metodi xierqa kif jinteraġixxu mal-vittmi 
ta’ tali vjolenza b’mod li jkun sensibbli 
għall-ġeneru ta’ dak li jkun. Taħriġ bħal 
dan għandu jkun istituzzjonalizzat u 
standarizzat fl-Istati Membri kollha u 
għandha jsir b'konsultazzjoni mill-qrib 
ma' organizzazzjonijiet non-governattivi li 
jiġu identifikati b'mod xieraq u ma' 
fornituri tas-servizzi għall-vittmi ta’ 
vjolenza sessista.

Or. it

Emenda 201
Auke Zijlstra

Proposta għal direttiva
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Kwalunkwe uffiċjali involuti fi 
proċeduri kriminali u li x’aktarx li 
jkollhom kuntatt mal-vittmi għandhom
jiġu mħarrġa biex ikunu kapaċi 
jidentifikaw u jissodisfaw il-ħtiġijiet tal-
vittmi, kemm permezz tat-taħriġ tal-bidu u 
tat-taħriġ kontinwu kif ukoll sal-livell 
xieraq biex ikollhom kuntatt mal-vittmi. 
Dan għandu jinkludi taħriġ speċjalizzat kif 
xieraq.

(24) Kwalunkwe uffiċjali involuti fi 
proċeduri kriminali u li x’aktarx li 
jkollhom kuntatt mal-vittmi jistgħu jiġu 
mħarrġa biex ikunu kapaċi jidentifikaw u 
jissodisfaw il-ħtiġijiet tal-vittmi, kemm 
permezz tat-taħriġ tal-bidu u tat-taħriġ 
kontinwu kif ukoll sal-livell xieraq biex 
ikollhom kuntatt mal-vittmi. Dan jista’
jinkludi taħriġ speċjalizzat kif xieraq.

Or. nl

Emenda 202
Anna Záborská
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Proposta għal direttiva
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) L-Istati Membri għandhom iħeġġu l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u 
jaħdmu mill-qrib magħhom, inkluż l-
organizzazzjonijiet mhux governattivi 
rikonoxxuti u attivi li jaħdmu mal-vittmi 
tal-kriminalità, b'mod partikolari 
f'inizjattivi ta' tfassil tal-politika, 
f’kampanji ta' informazzjoni u ta' 
sensibilizzazzjoni, fi programmi ta' 
riċerka u ta' edukazzjoni u fit-taħriġ, kif 
ukoll fil-monitoraġġ u l-valutazzjoni tal-
impatt ta' miżuri li joffru appoġġ u 
protezzjoni lill-vittmi tal-kriminalità.

imħassar

Or. en

Emenda 203
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal direttiva
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) L-Istati Membri għandhom iħeġġu l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u 
jaħdmu mill-qrib magħhom, inkluż l-
organizzazzjonijiet mhux governattivi 
rikonoxxuti u attivi li jaħdmu mal-vittmi 
tal-kriminalità, b'mod partikolari 
f'inizjattivi ta' tfassil tal-politika, 
f’kampanji ta' informazzjoni u ta' 
sensibilizzazzjoni, fi programmi ta' riċerka 
u ta' edukazzjoni u fit-taħriġ, kif ukoll fil-
monitoraġġ u l-valutazzjoni tal-impatt ta' 
miżuri li joffru appoġġ u protezzjoni lill-
vittmi tal-kriminalità.

(25) L-Istati Membri għandhom iħeġġu l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u 
jaħdmu mill-qrib magħhom, inkluż l-
organizzazzjonijiet mhux governattivi 
rikonoxxuti u attivi li jaħdmu mal-vittmi 
tal-kriminalità, b'mod partikolari 
f'inizjattivi ta' tfassil tal-politika, 
f’kampanji ta' informazzjoni u ta' 
sensibilizzazzjoni, fi programmi ta' riċerka 
u ta' edukazzjoni u fit-taħriġ, kif ukoll fil-
monitoraġġ u l-valutazzjoni tal-impatt ta' 
miżuri li joffru appoġġ u protezzjoni lill-
vittmi tal-kriminalità. F’dan is-sens 
għandha tingħata prominenza partikolari 
lill-programmi kollha nazzjonali u tal-
Unjoni li jkunu jsostnu l-iżvilupp tal-
attivitajiet ta' dan it-tip, u li tinqata’ l-
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burokrazija li l-organizzazzjonijiet 
imħejjijin jibbenefikaw minnhom iridu 
jħabbtu wiċċhom magħha.

Or. es

Emenda 204
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta għal direttiva
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) L-Istati Membri għandhom iħeġġu l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u 
jaħdmu mill-qrib magħhom, inkluż l-
organizzazzjonijiet mhux governattivi 
rikonoxxuti u attivi li jaħdmu mal-vittmi 
tal-kriminalità, b'mod partikolari 
f'inizjattivi ta' tfassil tal-politika, 
f’kampanji ta' informazzjoni u ta' 
sensibilizzazzjoni, fi programmi ta' riċerka 
u ta' edukazzjoni u fit-taħriġ, kif ukoll fil-
monitoraġġ u l-valutazzjoni tal-impatt ta' 
miżuri li joffru appoġġ u protezzjoni lill-
vittmi tal-kriminalità.

(25) L-Istati Membri għandhom iħeġġu l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u 
jaħdmu mill-qrib magħhom, inkluż l-
organizzazzjonijiet mhux governattivi 
rikonoxxuti u attivi li jaħdmu mal-vittmi 
tal-kriminalità, b'mod partikolari 
f'inizjattivi ta' tfassil tal-politika, 
f’kampanji ta' informazzjoni u ta' 
sensibilizzazzjoni, fi programmi ta' riċerka 
u ta' edukazzjoni u fit-taħriġ, kif ukoll fil-
monitoraġġ u l-valutazzjoni tal-impatt ta' 
miżuri li joffru appoġġ u protezzjoni lill-
vittmi tal-kriminalità. F’dak li għandu 
x’jaqsam mal-persuni b’diżabilità, l-Istati 
Membri għandu jkollhom professjonisti 
mħarrġin kapaċi jissodisfaw ħtiġiethom 
ħalli jkunu jistgħu jeżerċitaw jeddijiethom 
fuq termini ugwali.

Or. es

Emenda 205
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) L-Istati Membri għandhom iħeġġu l- (25) L-Istati Membri għandhom iħeġġu l-
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organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u 
jaħdmu mill-qrib magħhom, inkluż l-
organizzazzjonijiet mhux governattivi 
rikonoxxuti u attivi li jaħdmu mal-vittmi 
tal-kriminalità, b'mod partikolari 
f'inizjattivi ta' tfassil tal-politika, 
f’kampanji ta' informazzjoni u ta' 
sensibilizzazzjoni, fi programmi ta' riċerka 
u ta' edukazzjoni u fit-taħriġ, kif ukoll fil-
monitoraġġ u l-valutazzjoni tal-impatt ta' 
miżuri li joffru appoġġ u protezzjoni lill-
vittmi tal-kriminalità.

organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u 
jaħdmu mill-qrib magħhom, inkluż l-
organizzazzjonijiet mhux governattivi 
rikonoxxuti u attivi li jaħdmu mal-vittmi 
tal-kriminalità fuq bażi full-time jew 
volontarja, b'mod partikolari f'inizjattivi ta' 
tfassil tal-politika, f’kampanji ta' 
informazzjoni u ta' sensibilizzazzjoni, fi 
programmi ta' riċerka u ta' edukazzjoni u 
fit-taħriġ, kif ukoll fil-monitoraġġ u l-
valutazzjoni tal-impatt ta' miżuri li joffru 
appoġġ u protezzjoni lill-vittmi tal-
kriminalità.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva għandha ssemmi x-xogħol volontarju, li huwa karatteristika kjavi tas-sostenn tal-
vittmi.

Emenda 206
Auke Zijlstra

Proposta għal direttiva
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) L-Istati Membri għandhom iħeġġu l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u 
jaħdmu mill-qrib magħhom, inkluż l-
organizzazzjonijiet mhux governattivi 
rikonoxxuti u attivi li jaħdmu mal-vittmi 
tal-kriminalità, b'mod partikolari 
f'inizjattivi ta' tfassil tal-politika, 
f’kampanji ta' informazzjoni u ta' 
sensibilizzazzjoni, fi programmi ta' riċerka 
u ta' edukazzjoni u fit-taħriġ, kif ukoll fil-
monitoraġġ u l-valutazzjoni tal-impatt ta' 
miżuri li joffru appoġġ u protezzjoni lill-
vittmi tal-kriminalità.

(25) L-Istati Membri jistgħu jħeġġu l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u 
jaħdmu mill-qrib magħhom, inkluż l-
organizzazzjonijiet mhux governattivi 
rikonoxxuti u attivi li jaħdmu mal-vittmi 
tal-kriminalità, b'mod partikolari 
f'inizjattivi ta' tfassil tal-politika, 
f’kampanji ta' informazzjoni u ta' 
sensibilizzazzjoni, fi programmi ta' riċerka 
u ta' edukazzjoni u fit-taħriġ, kif ukoll fil-
monitoraġġ u l-valutazzjoni tal-impatt ta' 
miżuri li joffru appoġġ u protezzjoni lill-
vittmi tal-kriminalità.

Or. nl
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Emenda 207
Judith Sargentini
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 25a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25a) Ir-reati ambjentali mhumiex 
mingħajr vittmi; il-vittimizzazzjoni 
kollettiva jew tal-massa, tendenza li jkunu 
inklużi l-vittmi mhux konvenzjonali u l-
karattru spiss gradwali u sieket tal-
vittimizzazzjoni jagħmel mir-reati 
ambjentali reati diffiċli li jkunu 
indirizzati. Il-ħsara ambjentali u l-
kwestjoni tal-vittmi tagħha jolqtu mhux 
biss l-interessi individwali imma wkoll 
dawk ta’ komunitajiet jew gruppi ta' nies 
sħaħ, u tinkludi l-ħtieġa li jitqiesu l-
konsegwenzi tal-azzjonijiet tal-lum għall-
ġenerazzjonijiet futuri msejsin fuq 
responsabilità interġenerazzjonali, u r-
rikonoxximent tal-eżistenza ta' jedd ta' 
kull persuna li tgħix f'ambjent li jixraq lil 
saħħitha u l-benessri tagħha, skont it-
termini tar-Regolament (KE) Nru 
1367/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tas-6 ta’ Settembru 2006 dwar l-
applikazzjoni għall-istituzzjonijiet u korpi 
tal-Komunità tas-dispożizzjonijiet tal-
Konvenzjoni ta’ Aarhus dwar l-Aċċess 
għall-Informazzjoni, il-Parteċipazzjoni 
tal-Pubbliku fit-Teħid ta’ Deċiżjonijiet u l-
Aċċess għall-Ġustizzja fi Kwistjonijiet 
Ambjentali1. Ċerti jeddijiet ambjentali 
proċedurali li jikkonċernaw inter alia l-
aċċess għall-ġustizzja jistgħu jkunu 
żgurati permezz tal-għarfien f’din id-
Direttiva tal-ambjent u l-ekosistemi tiegħu 
bħala vittmi potenzjali ddanneġġati mill-
imġiba illeċita.

____________
1 ĠU L 264, 25.9.2006, p.13.
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Or. en

Emenda 208
Ádám Kósa

Proposta għal direttiva
Premessa 25a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25 a) Aktar vittimizzazzjoni, 
intimidazzjoni u diskriminazzjoni tista’ 
sseħħ jekk il-vittmi jitqiegħdu fil-mirin 
għall-abbuż minħabba fir-razza, reliġjon,
twemmin, nazzjonalità, għomor, 
orjentament sesswali, diżabilità, ġeneru 
jew sfond soċjali tagħhom. Raġuni oħra 
għaliex ir-reati ma jiġux iddenunzjati hija 
l-livell baxx ta' fiduċja fis-sistema tal-
ġustizzja kriminali, il-problemi biex 
wieħed jifhem is-sistema ta' kif isiru l-
kwereli u t-tħassib dwar it-trattament 
inaċċettabbli min-naħa tal-awtoritajiet li, 
filwaqt li ma jemmnux jew ma jifhmux 
lill-vittmi (eż. minħabba fit-truxija), 
jiddikjaraw li tali nies għandhom 
ċittadinanza ugwali f’għajnejn ir-
rappreżentanti tal-awtoritajiet. Hemm 
ukoll it-tħassib li ma jirrispettawx lill-
vittmi jew ma jirrikonoxxulhomx l-istatus 
tagħhom ta’ vittmi. Sabiex jitħeġġeġ u jiġi 
ffaċilitat ir-rappurtaġġ u biex il-vittmi 
jitħallew ikissru ċ-ċiklu ta' 
vittimizzazzjoni ripetuta, hu kruċjali li l-
vittmi jkollhom servizzi ta' appoġġ 
adegwati u li l-awtoritajiet kompetenti 
jkunu mħejjija biex jirreaġixxu għar-
rapporti tal-vittmi b'mod rispettuż, 
sensittiv, ibbilanċjat u professjonali. 
Hemm ħtieġa għal taħriġ xieraq u livell 
xieraq ta’ speċjalizzazzjoni min-naħa tal-
awtoritajiet relevanti u għal regolament li 
jagħtu attenzjoni xierqa għal jeddijiet il-
vittmi, inkluża l-protezzjoni mill-
intimidazzjoni u l-vittimizzazzjoni 
sekondarja. Il-miżuri għandhom jinkludu 
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li jkun permess lil terzi persuni 
jiddenunzjaw inċidenti, l-għoti ta’ jeddijiet 
ta’ rappreżentanza proċedurali lis-servizzi 
tal-assistenza tal-vittmi u l-permess għall-
użu tat-teknoloġiji tal-komunikazzjoni 
bħalma huma l-email, il-vidjorekordings 
li huma uffiċjali / attestati jew magħmulin 
soġġetti għar-reġistrazzjoni, jew kull mezz 
elettroniku ieħor kif issir il-kwerela ħalli 
jiddaħħlu d-denunzji.

Or. hu

Ġustifikazzjoni

Kjarifika meħtieġa ħalli tissalvagwardja jeddijiet it-torox b’mod partikolari, billi mhux 
dejjem ovvju jekk it-torox li jifhmu biss il-lingwa tas-sinjali jifhmux ukoll il-lingwa mitħaddta 
f'pajjiżhom.

Emenda 209
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Proposta għal direttiva
Premessa 25a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25a) Il-vittimizzazzjoni, l-intimidazzjoni u 
diskriminazzjoni ulterjuri jistgħu jseħħu 
meta l-vittmi jkunu l-mira ta' abbuż 
minħabba l-karatteristiċi personali 
tagħhom, bħar-razza, ir-reliġjon, it-
twemmin, in-nazzjonalità, l-età, l-
orjentazzjoni sesswali, id-diżabilità, il-
ġeneru, l-identità tal-ġeneru, l-espressjoni 
tal-ġeneru jew l-isfond soċjali, li hu kawża 
ewlenija tar-rata għolja ta' każijiet 
kriminali mhux rappurtati. Livell ta' 
fiduċja baxx fis-sistema ta' ġustizzja 
kriminali, id-diffikultajiet ta' fehim ta' 
sistema għat-tressiq ta' lment, u l-biża li 
jesperjenzaw trattament inaċettabbli mill-
awtoritajiet minħabba li l-vittma mhux 
qed titwemmen jew minħabba n-nuqqas 
ta' rispett u rikonoxximent tal-vittma, 
huma raġunijiet ulterjuri ta' każijiet ta' 
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kriminalità mhux irrappurtata. Sabiex 
jitħeġġeġ u jiġi ffaċilitat ir-rappurtaġġ u 
biex il-vittmi jitħallew ikissru ċ-ċiklu ta' 
vittimizzazzjoni ripetuta, hu kruċjali li l-
vittmi jkollhom servizzi ta' appoġġ 
adegwati u li l-awtoritajiet kompetenti tal-
Istati Membri jkunu mħejjija biex 
jirreaġixxu għar-rapporti tal-vittmi b'mod 
rispettuż, sensittiv, ibbilanċjat u 
professjonali. Dan jeħtieġ taħriġ 
suffiċjenti u livell ta' speċjalizzazzjoni 
adegwat min-naħa tal-awtoritajiet 
rilevanti kollha, kif ukoll regolamenti li 
jagħtu biżżejjed attenzjoni lid-drittijiet tal-
vittmi, inkluż id-dritt għall-protezzjoni 
kontra l-intimidazzjoni u l-vittimizzazzjoni 
sekondarja. Il-miżuri jistgħu jinkludu 
wkoll il-permess għal rappurtaġġ minn 
persuni terzi u l-għoti tas-setgħa lil 
organizzazzjonijiet ta' appoġġ tal-vittmi 
biex dawn jipparteċipaw fi proċedimenti 
f'isem tal-vittmi u li jitħalla l-użu ta' 
teknoloġiji ta' komunikazzjoni, bħall-
email jew formoli fil-websajts għat-tressiq 
ta' lmenti.

Or. en

Emenda 210
Auke Zijlstra

Proposta għal direttiva
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Peress li l-għan li jintlaħqu standards 
minimi komuni ma jistax jintlaħaq mill-
Istati Membri jekk jaġixxu 
unilateralment, kemm fil-livell nazzjonali, 
f'dak reġjonali kif ukoll f'dak lokali 
imma, minħabba d-daqs u l-effetti 
potenzjali tiegħu, jista' jintlaħaq aħjar fil-
livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta 
miżuri f'konformità mal-prinċipju ta' 
sussidjarjetà kif stipulat fl-Artikolu 5 tat-

(26) Peress li l-Istati Membri nfushom 
jistgħu jistabbilixxu suffiċjentement 
standards minimi, il-proposta għal 
direttiva tikser il-prinċipju ta' sussidjarjetà 
kif stipulat fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea.
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Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Skont il-
prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit 
fl-istess Artikolu, din id-Direttiva ma 
tmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ 
biex jintlaħaq dak l-għan.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Il-Pajjiżi l-Baxxi ġa adottaw dispożizzjonijiet perfettament adegwati dwar l-appoġġ u l-
protezzjoni għall-vittmi tar-reati, u għalhekk ma jeħtiġux d-direttiva proposta.

Emenda 211
Auke Zijlstra

Proposta għal direttiva
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Id-dejta personali pproċessata meta 
tiġi implimentata din id-Direttiva għandha 
tkun protetta skont id-Deċiżjoni Qafas tal-
Kunsill 2008/977/ĠAI tas-
27 ta’ Novembru 2008 dwar il-protezzjoni 
tad-dejta personali pproċessata fil-qafas 
tal-kooperazzjoni tal-pulizija u dik 
ġudizzjarja f’materji kriminali u skont il-
prinċipji stabbiliti fil-Konvenzjoni tal-
Kunsill tal-Ewropa tat-28 ta’ Jannar 1981 
dwar il-Protezzjoni tal-Individwi fir-
rigward tal-Ipproċessar Awtomatiku tad-
Dejta Personali, irratifikata mill-Istati 
Membri kollha.

(27) Id-dejta personali pproċessata jekk din 
id-Direttiva tkun implementata għandha 
tkun protetta skont il-leġiżlazzjoni 
domestika. 

Or. nl

Emenda 212
Carmen Romero López

Proposta għal direttiva
Artikolu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-iskop ta’ din id-Direttiva huwa li jkun 
żgurat li l-vittmi kollha tal-kriminalità 
jingħataw protezzjoni u appoġġ xierqa u li 
jkunu jistgħu jipparteċipaw fil-proċeduri 
kriminali u li jiġu rikonoxxuti u trattati 
b’rispett, b’sensibilità u bi professjonalità, 
mingħajr ma jġarrbu kwalunkwe tip ta' 
diskriminazzjoni fil-kuntatti kollha li 
jkollhom mal-awtoritajiet pubbliċi, mal-
appoġġ għall-vittmi jew mas-servizzi ta’ 
ġustizzja restorattiva.

L-iskop ta’ din id-Direttiva huwa li jkun 
żgurat li l-vittmi kollha tal-kriminalità 
jingħataw protezzjoni u appoġġ xierqa u li 
jkunu jistgħu jipparteċipaw fil-proċeduri 
kriminali jew proċedimenti ġudizzjarji 
oħrajn marbutin mar-reat u li jiġu 
rikonoxxuti u trattati b’rispett, b’sensibilità 
u bi professjonalità, mingħajr ma jġarrbu 
kwalunkwe tip ta' diskriminazzjoni fil-
kuntatti kollha li jkollhom mal-awtoritajiet 
kompetenti, mal-appoġġ għall-vittmi jew 
mas-servizzi ta’ ġustizzja restorattiva jew 
korpi oħrajn li jittrattaw il-vittmi tar-reati.

Or. en

Emenda 213
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal direttiva
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-iskop ta’ din id-Direttiva huwa li jkun 
żgurat li l-vittmi kollha tal-kriminalità 
jingħataw protezzjoni u appoġġ xierqa u li 
jkunu jistgħu jipparteċipaw fil-proċeduri 
kriminali u li jiġu rikonoxxuti u trattati 
b’rispett, b’sensibilità u bi professjonalità, 
mingħajr ma jġarrbu kwalunkwe tip ta' 
diskriminazzjoni fil-kuntatti kollha li 
jkollhom mal-awtoritajiet pubbliċi, mal-
appoġġ għall-vittmi jew mas-servizzi ta’ 
ġustizzja restorattiva.

L-iskop ta’ din id-Direttiva huwa li jkun 
żgurat li l-vittmi kollha tal-kriminalità 
jingħataw protezzjoni u appoġġ xierqa u li 
jkunu jistgħu jipparteċipaw fil-proċeduri 
kriminali u li jiġu rikonoxxuti u trattati 
b’rispett, b’sensibilità, bi professjonaliżmu
u bi professjonalità, mingħajr ma jġarrbu 
kwalunkwe tip ta' diskriminazzjoni fil-
kuntatti kollha li jkollhom mal-awtoritajiet 
pubbliċi, mal-appoġġ għall-vittmi jew mas-
servizzi ta’ ġustizzja restorattiva.

Or. es

Emenda 214
Judith Sargentini
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-iskop ta’ din id-Direttiva huwa li jkun 
żgurat li l-vittmi kollha tal-kriminalità 
jingħataw protezzjoni u appoġġ xierqa u li 
jkunu jistgħu jipparteċipaw fil-proċeduri 
kriminali u li jiġu rikonoxxuti u trattati 
b’rispett, b’sensibilità u bi professjonalità, 
mingħajr ma jġarrbu kwalunkwe tip ta' 
diskriminazzjoni fil-kuntatti kollha li 
jkollhom mal-awtoritajiet pubbliċi, mal-
appoġġ għall-vittmi jew mas-servizzi ta’ 
ġustizzja restorattiva.

L-iskop ta’ din id-Direttiva huwa li jkun 
żgurat li l-vittmi kollha tal-kriminalità 
jingħataw protezzjoni u appoġġ xierqa u li 
jkunu jistgħu jipparteċipaw fil-proċeduri 
kriminali u li jiġu rikonoxxuti u trattati 
b’rispett, b’sensibilità u bi professjonalità, 
mingħajr ma jġarrbu kwalunkwe tip ta' 
diskriminazzjoni msejsa fuq kull kriterju 
bħalma huma s-sess, ir-razza, il-kulur, l-
oriġini etnika jew soċjali, il-karatteristiċi 
ġenetiċi, l-ilsien, ir-reliġjon jew twemmin, 
l-opinjoni politika jew kull opinjoni oħra, 
in-nazzjonalità, is-sħubija f'minoranza 
nazzjonali, il-beni, it-twelid, id-diżabilità, 
l-għomor, il-ġeneru, l-identità tal-ġeneru 
u l-espressjoni tal-ġeneru, l-orjentament 
sesswali, l-immigrazzjoni u l-istatus ta' 
residenza, l-istat ta' saħħa (inklużi l-HIV 
u l-AIDS), fil-kuntatti kollha li jkollhom 
mal-awtoritajiet pubbliċi, mal-appoġġ 
għall-vittmi jew mas-servizzi ta’ ġustizzja 
restorattiva.

Or. en

Emenda 215
Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-iskop ta’ din id-Direttiva huwa li jkun 
żgurat li l-vittmi kollha tal-kriminalità 
jingħataw protezzjoni u appoġġ xierqa u li 
jkunu jistgħu jipparteċipaw fil-proċeduri 
kriminali u li jiġu rikonoxxuti u trattati 
b’rispett, b’sensibilità u bi professjonalità, 
mingħajr ma jġarrbu kwalunkwe tip ta' 

L-iskop ta’ din id-Direttiva huwa li jkun 
żgurat li l-vittmi kollha tal-kriminalità, 
irrispettivament mill-istatus ġuridiku
jingħataw protezzjoni u appoġġ xierqa u li 
jkunu jistgħu jipparteċipaw fil-proċeduri 
kriminali u li jiġu rikonoxxuti u trattati 
b’rispett, b’sensibilità u bi professjonalità, 
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diskriminazzjoni fil-kuntatti kollha li 
jkollhom mal-awtoritajiet pubbliċi, mal-
appoġġ għall-vittmi jew mas-servizzi ta’ 
ġustizzja restorattiva.

mingħajr ma jġarrbu kwalunkwe tip ta' 
diskriminazzjoni fil-kuntatti kollha li 
jkollhom mal-awtoritajiet kompetenti, mal-
appoġġ għall-vittmi jew mas-servizzi ta’ 
ġustizzja restorattiva.

Or. en

Emenda 216
Sonia Alfano

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-iskop ta’ din id-Direttiva huwa li jkun 
żgurat li l-vittmi kollha tal-kriminalità 
jingħataw protezzjoni u appoġġ xierqa u li 
jkunu jistgħu jipparteċipaw fil-proċeduri
kriminali u li jiġu rikonoxxuti u trattati 
b’rispett, b’sensibilità u bi professjonalità, 
mingħajr ma jġarrbu kwalunkwe tip ta' 
diskriminazzjoni fil-kuntatti kollha li 
jkollhom mal-awtoritajiet pubbliċi, mal-
appoġġ għall-vittmi jew mas-servizzi ta’ 
ġustizzja restorattiva.

L-iskop ta’ din id-Direttiva huwa li jkun 
żgurat li l-vittmi kollha tal-kriminalità 
jingħataw protezzjoni u appoġġ xierqa u li 
jkunu jistgħu jipparteċipaw fl-istadji 
kollha tal-proċedimenti kriminali u li jiġu 
rikonoxxuti u trattati b’rispett, b’sensibilità 
u bi professjonalità, mingħajr ma jġarrbu 
kwalunkwe tip ta' diskriminazzjoni fil-
kuntatti kollha li jkollhom mal-awtoritajiet 
pubbliċi, mal-appoġġ għall-vittmi jew mas-
servizzi ta’ ġustizzja restorattiva.

Or. it

Emenda 217
Rosario Crocetta

Proposta għal direttiva
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-iskop ta’ din id-Direttiva huwa li jkun 
żgurat li l-vittmi kollha tal-kriminalità 
jingħataw protezzjoni u appoġġ xierqa u li 
jkunu jistgħu jipparteċipaw fil-proċeduri 
kriminali u li jiġu rikonoxxuti u trattati 
b’rispett, b’sensibilità u bi professjonalità, 

L-iskop ta’ din id-Direttiva huwa li jkun 
żgurat li l-vittmi innoċenti kollha tal-
kriminalità jingħataw protezzjoni u appoġġ 
xierqa u li jkunu jistgħu jipparteċipaw fil-
proċeduri kriminali u li jiġu rikonoxxuti u 
trattati b’rispett, b’sensibilità u bi 
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mingħajr ma jġarrbu kwalunkwe tip ta' 
diskriminazzjoni fil-kuntatti kollha li 
jkollhom mal-awtoritajiet pubbliċi, mal-
appoġġ għall-vittmi jew mas-servizzi ta’ 
ġustizzja restorattiva.

professjonalità, mingħajr ma jġarrbu 
kwalunkwe tip ta' diskriminazzjoni fil-
kuntatti kollha li jkollhom mal-awtoritajiet 
pubbliċi, mal-appoġġ għall-vittmi jew mas-
servizzi ta’ ġustizzja restorattiva.

Or. it

Emenda 218
Angelika Werthmann

Proposta għal direttiva
Article 2 – point a – point i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) persuna fiżika li tkun ġarrbet dannu, 
inkluż dannu fiżiku jew mentali, sofferenza 
emottiva jew telf finanzjarju, li jkun ġie 
kkawżat direttament minn reat kriminali;

(i) persuna fiżika li tkun, individwalment 
jew kollettivament, ġarrbet dannu, inkluż 
dannu fiżiku jew mentali, sofferenza 
emottiva jew telf finanzjarju, li jkun ġie 
kkawżat direttament minn reat kriminali 
jew perikolu sostanzjali tal-jeddijiet 
fundamentali tal-istess, permezz ta’ 
kommissjonijiet jew ommissjonijiet li 
jivvjolaw il-liġijiet kriminali fis-seħħ fl-
Istati Membri, inklużi l-liġijiet li 
jiddefenixxu l-abbuż kriminali tal-poter;

Or. en

Emenda 219
Rosario Crocetta

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt a – punt ia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ia) persuna naturali li tkun qed issofri 
diskriminazzjoni fil-ħajja privata, soċjali 
jew pubblika tagħha għal raġunijiet 
marbutin mal-identità sesswali, 
lingwistika jew etnika tagħha, jew 
minħabba fit-twemmin filosofiċi, 
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ideoloġiċi, politiċi, kulturali jew reliġjużi;      

Or. it

Emenda 220
Rosario Crocetta

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt a – punt i b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ib) persuna naturali li tkun is-soġġett ta’ 
skemi jew pjanijiet – min-naħa ta' gruppi 
terroristiċi, assoċjazzjonijiet kriminali, 
fazzjonijiet mafjużi jew gruppi ta' 
kriminalità organizzata, li jkunu jistgħu 
jieħdu azzjoni fuq bażi kontinwa – li l-
iskop tagħha tkun dik li tkun minaċċata l-
ħajja ta’ dik il-persuna, jew li tkunilha 
limitata l-libertà tal-espressjoni, tal-
moviment, jew il-parteċipazzjoni fil-ħajja 
soċjali jew pubblika, jew li tikkawża 
dannu ekonomiku jew psikoloġiku;     

Or. it

Emenda 221
Rosario Crocetta

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt a – punt i c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ic) persuna naturali li, wara li tkun 
ikkooperat mal-qrati, tkun 
sussegwentement b'mod permanenti 
mminaċċjata minn gruppi terroristiċi, 
assoċjazzjonijiet kriminali, fazzjonijiet 
mafjużi jew gruppi tal-kriminalità 
organizzata, li jkunu jistgħu jieħdu 
azzjoni fuq bażi kontinwa;  
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Or. it

Emenda 222
Rosario Crocetta

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 1 – punt i d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(id) persuna naturali li tkun ġiet ridotta 
għal kondizzjonijiet ta’ għixien materjali 
jew psikoloġiku li ma humiex denji għal 
essri uman; 

Or. it

Emenda 223
Angelika Werthmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt a – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) il-membri tal-familja ta’ persuna li 
tkun tilfet ħajjitha minħabba reat kriminali;

(ii) il-membri immedjati tal-familja jew 
dipendenti ta’ vittmi li tkun tilfet ħajjitha 
minħabba reat kriminali u persuni li jkunu 
soffrew dannu meta intervenew biex 
jassistu l-vittmi fil-periklu jew biex 
jipprevenu l-vittimizzazzjoni;

Or. en

Emenda 224
Judith Sargentini

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt a – punt ii
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) il-membri tal-familja ta’ persuna li tkun 
tilfet ħajjitha minħabba reat kriminali;

(ii) il-membri tal-familja ta’ persuna li tkun 
tilfet ħajjitha jew inkapaċità fiżika jew 
mentali minħabba reat kriminali;

Or. en

Emenda 225
Ádám Kósa

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt a – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

il-membri tal-familja ta’ persuna li tkun 
tilfet ħajjitha minħabba reat kriminali;

ii. il-membri u embrijuni tal-familja ta’ 
persuna li tkun tilfet ħajjitha jew sofriet 
diżabilità minħabba reat kriminali;

Or. hu

Ġustifikazzjoni

Meta tfiġġ diżabilità permanenti – li timmanifesta ruħha 'oġġettivament' fir-realtà fiżika, kif 
ukoll mentalment – din tkun hija ostakolu reali fl-użu ta’ ambjent mibni li ma jkunx ġie reż 
aċċessibbli. It-telf tal-embrijun m'għandux jitqies sempliċement bħala dannu fiżiku (serju), 
billi f’xi pajjiżi Ewropej l-embrijuni jista' jkollhom kapaċità ġuridika b'effett retroattiv li tkun 
marbuta mat-twelid ħaj u tkun kondizzjonata (e.ż. fil-kamp tas-suċċessjoni), filwaqt li parti 
oħra tal-ġisem li ntilfet ma jistax ikollha kapaċità ġuridika. (Li ssir bidla apposta u vjolenti 
għas-suċċessjoni intestata jwassal għal sitwazzjoni differenti).

Emenda 226
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt a – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) il-membri tal-familja ta’ persuna li tkun 
tilfet ħajjitha minħabba reat kriminali;

(ii) membri tal-familja ta' vittma li l-mewt 
tagħha ġiet ikkawżata direttament minn 
reat kriminali u li b'riżultat ta' dan ġarrbu 
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ħsara;

Or. en

Emenda 227
Judith Sargentini

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt a – sottopunt iia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iia) l-ambjent isoffri l-ħsara, ikkawżata 
minn reat. L-Istati Membri jiżguraw li 
kull grupp, fondazzjoni jew assoċjazzjoni 
li, skont l-istatut tagħha skont id-dritt 
nazzjonali jkollha bħala skop il-
protezzjoni tal-ambjent, ikunu jeżerċitaw 
il-jeddijiet kif hemm dispost fil-Kapitolu 3 
ta' din id-Direttiva.    

Or. en

Emenda 228
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt a – sottopunt iia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iia) il-minorenni li huma dixxendenti jew 
dipendenti tal-vittma li sofriet id-dannu 
fiżiku jew mentali kkawżat mill-allegat 
reat.

Or. en

Emenda 229
Ádám Kósa

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt a – sottopunt iia (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iia. il-membru/i tal-familja tal-persuna li 
l-mewt tagħha ġiet ikkawżata minn reat 
jew il-persuna jew persuni rikonoxxuti 
bħala t-tutur jew ir-rappreżenant tal-
vittma li, fiż-żmien meta sar ir-reat jew 
wara r-reat spiċċa f'kundizzjoni ta' 
inkapaċità parzjali jew kompluta;

Or. hu

Ġustifikazzjoni

L-emerġenza tad-diżabilità permanenti – li timmanifesta ruħha 'oġġettivament' fir-realtà 
fiżika, kif ukoll mentalment – hija ostakolu reali minħabba ambjent mibni b'mod li mhuwiex 
aċċessibbli. It-telf tal-embrijun m'għandux jitqies sempliċement bħala fiżiku (serju), peress li 
fil-pajjiżi Ewropej l-embrijuni jista' jkollhom kapaċità ġuridika b'effett retroattiv li hija 
marbuta mal-wild ħaj u kondizzjonali (e.ż. fil-kamp tas-suċċessjoni), filwaqt li parti oħra tal-
ġisem li ntilfet ma jistax ikollha kapaċità ġuridika. (Hawnhekk għandha titqajjem il-kwistjoni 
jekk għandux ikun hemm bidla deliberata u vjolenti  fl-intestazzjoni tas-suċċessjoni).

Emenda 230
Rolandas Paksas

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt a – sottopunt iia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iia) il-membri tal-familja ta' persuna li 
weġġgħet serjament riżultat ta' reat, jew 
persuni li jappoġġawhom li huma 
uffiċjalment awtorizzati biex jgħinu lill-
vittmi li jeħtieġu appoġġ konsiderevoli 
biex jeżerċitaw il-kapaċità ġuridika 
tagħhom, qabel jew wara r-reat.

Or. lt

Emenda 231
Anna Záborská
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Proposta għal direttiva
Artikolu 2 - punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) "membri tal-familja" jfisser il-
konjuġi, il-koabitant barra ż-żwieġ, is-
sieħeb irreġistrat, il-qraba f’linja diretta, 
l-aħwa u l-persuni dipendenti fuq il-
vittma.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza għal koabitazzjonijiet u s-sħab irreġistrati tidher li hija barra minn lokha meta 
wieħed jikkunsidra li dawn l-istituzzjonijiet mhumiex magħrufa minn numru kbir ta' Stati 
Membri. B'mod ġenerali, ikun aħjar li d-dispożizzjoni titħassar, sabiex jiġi ggarantit ir-rispett 
tal-kompetenzi nazzjonali dwar id-Dritt tal-familja.

Emenda 232
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) "membri tal-familja" jfisser il-konjuġi, 
il-koabitant barra ż-żwieġ, is-sieħeb 
irreġistrat, il-qraba f’linja diretta, l-aħwa u
l-persuni dipendenti fuq il-vittma.

(b) "membri tal-familja" jfisser il-konjugi, 
il-persuna li qiegħda tgħix mal-vittma 
f'relazzjoni intima u impenjata fuq bażi 
stabbli, kontinwa u fl-istess dar, il-qraba 
f'linja diretta, l-aħwa u l-persuni dipendenti 
fuq il-vittma;

Or. en

Emenda 233
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) "koabitant barra ż-żwieġ" ifisser 
persuna li tgħix mal-vittma f'relazzjoni 
stabbli u kontinwa li ma tkunx irreġistrata 
ma' xi awtorità;

imħassar

Or. en

Emenda 234
Anna Záborská

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) "koabitant barra ż-żwieġ" ifisser 
persuna li tgħix mal-vittma f'relazzjoni 
stabbli u kontinwa li ma tkunx irreġistrata 
ma' xi awtorità;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza għal koabitazzjonijiet barra ż-żwieġ tal-Artikolu 2(c) tidher li hija barra minn 
lokha, meta jiġi kkunsidrat li dawn l-istituzzjonijiet mhumiex magħrufa minn numru kbir ta' 
Stati Membri. B'mod ġenerali, ikun aħjar li d-dispożizzjoni titħassar, sabiex jiġi ggarantit ir-
rispett tal-kompetenzi nazzjonali dwar id-Dritt tal-familja.

Emenda 235
Kinga Göncz

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) "koabitant barra ż-żwieġ" ifisser 
persuna li tgħix mal-vittma f'relazzjoni 
stabbli u kontinwa li ma tkunx irreġistrata 
ma' xi awtorità;

(c) "koabitant barra ż-żwieġ" ifisser 
kwalunkwe persuna mingħajr 
diskriminazzjoni li tgħix mal-vittma 
f'relazzjoni stabbli u kontinwa li ma tkunx 
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irreġistrata ma' xi awtorità;

Or. en

Emenda 236
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) "sieħeb irreġistrat" ifisser is-
sieħeb/sieħba li l-vittma jkollha sħubija 
rreġistrata miegħu/magħha, skont il-
leġiżlazzjoni ta' Stat Membru;

imħassar

Or. en

Emenda 237
Anna Záborská

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) "sieħeb irreġistrat" ifisser is-
sieħeb/sieħba li l-vittma jkollha sħubija 
rreġistrata miegħu/magħha, skont il-
leġiżlazzjoni ta' Stat Membru;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza għal koabitazzjonijiet barra ż-żwieġ tal-Artikolu 2(c) tidher li hija barra minn 
lokha, meta jiġi kkunsidrat li dawn l-istituzzjonijiet mhumiex magħrufa minn numru kbir ta' 
Stati Membri. B'mod ġenerali, ikun aħjar li d-dispożizzjoni titħassar, sabiex jiġi ggarantit ir-
rispett tal-kompetenzi nazzjonali dwar id-Dritt tal-familja.
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Emenda 238
Iratxe García Pérez

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

e. ‘servizzi ta’ ġustizzja restorattiva’ ifisser 
servizzi li l-għan tagħhom ikun l-għaqda 
tal-vittma u tal-akkużat bil-għan li 
jintlaħaq ftehim volontarju bejniethom 
dwar kif tista’ tiġi indirizzata l-ħsara 
kkawżata mir-reat;

e. ‘servizzi ta’ ġustizzja restorattiva’ ifisser 
servizzi li l-għan tagħhom ikun li jiġi 
faċilitat proċess li jwassal għal soluzzjoni 
ekstraġudizzjarja tal-każ, permezz ta' 
ftehim volontarju fejn l-akkużat jaċċetta r-
responsabbiltà tiegħu fir-reat u jwiegħed 
il-kumpens, il-ħlas għad-danni u l-
kumpens tal-vittma, sakemm il-vittma 
jaqbel dwar dan u l-akkużat jissodisfa l-
kondizzjonijiet imposti.

Or. es

Emenda 239
Carmen Romero López

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) ‘servizzi ta’ ġustizzja restorattiva’ 
ifisser servizzi li l-għan tagħhom ikun l-
għaqda tal-vittma u tal-akkużat bil-għan li 
jintlaħaq ftehim volontarju bejniethom 
dwar kif tista’ tiġi indirizzata l-ħsara 
kkawżata mir-reat;

(e) ‘servizzi ta’ ġustizzja restorattiva’ 
ifisser servizzi li l-għan tagħhom ikun li 
jiġi faċilitat il-proċess tar-restawr tal-
ġustizzja li l-akkużat qed jieħu r-
responsabbiltà dwaru, qed jimpenja ruħu 
fil-kumpens, il-ħlas tad-danni u l-
kumpens, li jista' jwassal għal soluzzjoni 
ekstraġudizzjarja tal-każ kriminali, jekk 
il-vittma taqbel dwar dan u jekk il-
kondizzjonijiet jiġu sodifatti mill-akkużat; 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Hawnhekk il-kliem jinstema’ problematiku; dan jaqra bħallikieku l-vittmi u l-akkużat 
"jippruvaw isolvu xi problema li għandhom flimkien" u ma jagħrfux li persuna waħda, il-
vittma, ġiet vittimizzata mill-oħra, l-akkużat.

Emenda 240
Angelika Werthmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) ‘servizzi ta’ ġustizzja restorattiva’ 
ifisser servizzi li l-għan tagħhom ikun l-
għaqda tal-vittma u tal-akkużat bil-għan li 
jintlaħaq ftehim volontarju bejniethom 
dwar kif tista’ tiġi indirizzata l-ħsara 
kkawżata mir-reat;

(e) ‘servizzi ta’ ġustizzja restorattiva’ 
ifisser servizzi li l-għan tagħhom ikun l-
għaqda tal-vittma u tal-akkużat bil-għan li 
jintlaħaq ftehim volontarju bejniethom 
dwar kif tista’ tiġi indirizzata l-ħsara 
kkawżata mir-reat. Huwa approċċ lejn il-
ġustizzja li jiffoka fuq il-bżonnijiet tal-
vittmi, tal-awtur tar-reat, kif ukoll tal-
komunità involuta, minflok jissodisfa 
prinċipji ġuridiċi astratti jew jikkastiga 
lill-awtur tar-reat;

Or. en

Emenda 241
Claude Moraes

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) ‘servizzi ta’ ġustizzja restorattiva’ 
ifisser servizzi li l-għan tagħhom ikun l-
għaqda tal-vittma u tal-akkużat bil-għan li 
jintlaħaq ftehim volontarju bejniethom 
dwar kif tista’ tiġi indirizzata l-ħsara 
kkawżata mir-reat;

(e) ‘servizzi ta’ ġustizzja restorattiva’ 
ifisser servizzi li l-għan tagħhom ikun l-
għaqda tal-vittma u tal-akkużat bil-għan li 
jintlaħaq ftehim volontarju bejniethom 
dwar kif tista’ tiġi indirizzata l-ħsara 
kkawżata mir-reat; is-servizzi ta' ġustizzja 
restorattiva jistgħu jsiru permezz ta' 
laqgħat diretti bejn il-vittma u l-awtur tar-
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reat jew ta' kuntatt indirett fejn il-vittma 
ma tiltaqax mal-awtur tar-reat;

Or. en

Emenda 242
Judith Sargentini

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) "persuna b’diżabbiltà" jfisser persuna 
li għandha indeboliment fiżiku, mentali, 
intellettwali jew fis-sensi li, fl-interazzjoni
b'diversi ostakli, jista’ jxekkel il-
parteċipazzjoni sħiħa u effettiva tagħha 
fis-soċjetà fuq l-istess livell ta’ ħaddieħor.

imħassar

Or. en

Emenda 243
Iratxe García Pérez

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ga) is-‘servizzi għall-appoġġ tal-vittma’ 
tfisser is-servizzi li joffru l-appoġġ sħiħ 
jew parzjali, inkluż l-akkumpanjament 
jew ir-rappreżentazzjoni tal-vittma fil-
qorti; dawn is-servizzi għandhom ikunu 
indipendenti u jkollhom id-drittijiet ta' 
difiża u l-ħtiġiet tal-vittma bħala l-objettiv 
fundamentali tagħhom; is-servizzi għall-
appoġġ tal-vittma jinkludu wkoll servizzi 
speċjalizzati għal gruppi speċifiċi ta' 
vittmi, bħall-vittmi ta' vjolenza fuq il-bażi 
tal-ġeneru, it-tfal, il-vittmi tal-attakki 
terroristiċi, eċċ.
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Or. es

Emenda 244
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) ‘vjolenza fuq il-bażi tal-ġeneru’ 
tfisser vjolenza kontra mara li hija diretta 
kontrieha peress li hija mara, jew li tolqot 
lin-nisa b'mod sproporzjonat, jew vjolenza 
li hija diretta lejn persuna minħabba l-
ġeneru jew l-identità tal-ġeneru tagħha.

Or. en

Emenda 245
Carmen Romero López

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) ‘vjolenza fuq il-bażi tal-ġeneru’ 
tfisser vjolenza kontra n-nisa li hija forma 
ta' diskriminazzjoni skont il-Konvenzjoni 
dwar l-Eliminazzjoni ta' Kull Forma ta' 
Diskriminazzjoni kontra n-Nisa u hija 
diretta kontra mara għaliex hija mara jew 
li tolqot sproporzjonatament lin-nisa, jew 
li hija diretta kontra persuna minħabba l-
ġeneru jew l-identità tal-ġeneru tagħha;

Or. en

Emenda 246
Antonyia Parvanova, Teresa Jiménez-Becerril Barrio
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Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) ‘vjolenza fuq il-bażi tal-ġeneru’ 
tfisser reat li huwa dirett kontra persuna 
minħabba l-ġeneru jew l-identità tal-
ġeneru tiegħu jew tagħha jew li jolqot 
sproporzjonatament lil persuni ta' ġeneru 
jew identità tal-ġeneru partikolari u li 
jirriżulta f'korrimenti fiżiċi jew mentali, 
emozzjonali jew telf ekonomiku tal-
vittma;

Or. en

Emenda 247
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) ‘vjolenza fuq il-bażi tal-ġeneru’ 
tfisser vjolenza li tkun diretta kontra 
persuna minħabba l-ġeneru, l-identità tal-
ġeneru jew l-espressjoni tal-ġeneru 
tagħha;

Or. en

Emenda 248
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt gb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(gb)‘vjolenza f'relazzjonijiet mill-qrib’ 
tfisser vjolenza mwettqa kontra vittma 
minn persuna li tkun il-konjuġi attwali 
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jew preċedenti jew sieħeb/sieħba jew 
kwalunkwe membru tal-familja ieħor tal-
vittma. In-nisa huma milqutin b'mod 
sproporzjonat minn dan it-tip ta' vjolenza.

Or. en

Emenda 249
Carmen Romero López

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt gb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(gb) ‘vjolenza f'relazzjonijiet mill-qrib’ 
tfisser vjolenza mwettqa kontra vittma 
minn persuna li tkun il-konjuġi attwali 
jew preċedenti jew sieħeb/sieħba jew 
kwalunkwe membru tal-familja ieħor tal-
vittma. In-nisa huma milqutin b'mod 
sproporzjonat minn dan it-tip ta' vjolenza 
u r-reat huwa aggravat mill-fatt li huma 
spiss dipendenti mill-akkużat 
finanzjarjament, soċjalment jew rigward 
id-dritt tagħhom ta' residenza; 

Or. en

Emenda 250
Antonyia Parvanova, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt gb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(gb) ‘vjolenza f'relazzjonijiet mill-qrib’ 
tfisser vjolenza mwettqa kontra vittma 
minn persuna li tkun konjuġi attwali jew 
preċedenti jew sieħeb/sieħba jew 
kwalunkwe membru tal-familja ieħor tal-
vittma, kemm jekk l-awtur tar-reat jaqsam 
jew qasam l-istess dar mal-vittma u kemm 
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jekk le, u li tirriżulta f'korrimenti fiżiċi 
jew mentali, tbatija emozzjonali jew telf 
ekonomiku għall-vittma.

Or. en

Emenda 251
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
vittmi jingħataw, mingħajr dewmien bla 
bżonn u sa mill-ewwel kuntatt tagħhom 
mal-awtorità kompetenti biex tilqa' kwereli 
dwar reati kriminali, l-informazzjoni li 
ġejja:

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
vittmi jingħataw minnufih u sa mill-ewwel 
kuntatt tagħhom mal-awtorità kompetenti 
biex tilqa' kwereli dwar reati kriminali, l-
informazzjoni li ġejja:

Or. en

Emenda 252
Judith Sargentini

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
vittmi jingħataw, mingħajr dewmien bla 
bżonn u sa mill-ewwel kuntatt tagħhom 
mal-awtorità kompetenti biex tilqa' kwereli 
dwar reati kriminali, l-informazzjoni li 
ġejja:

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
vittmi kollha jingħataw, mingħajr dewmien 
bla bżonn u f'lingwa li jifhmu, bl-użu ta' 
tekniki ta' komunikazzjoni sensittivi għat-
tfal fejn dan ikun xieraq, sa mill-ewwel 
kuntatt tagħhom mal-awtorità kompetenti 
biex tilqa' kwereli dwar reati kriminali, l-
informazzjoni li ġejja:

Or. en
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Emenda 253
Ádám Kósa

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
vittmi jingħataw, mingħajr dewmien bla 
bżonn u sa mill-ewwel kuntatt tagħhom 
mal-awtorità kompetenti biex tilqa' kwereli 
dwar reati kriminali, l-informazzjoni li 
ġejja:

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
vittmi jingħataw l-informazzjoni li ġejja, 
mogħtija fil-forma mitluba mill-vittma 
(bil-miktub, oralment u/jew bil-lingwa tas-
sinjali) u mingħajr dewmien bla bżonn u sa 
mill-ewwel kuntatt tagħhom mal-awtorità 
kompetenti biex tilqa' kwereli dwar reati 
kriminali:

Or. hu

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi ċċarat li l-informazzjoni għandha tiġi adattata għall-ħtiġijiet tal-vittma.

Emenda 254
Rosario Crocetta

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
vittmi jingħataw, mingħajr dewmien bla 
bżonn u sa mill-ewwel kuntatt tagħhom 
mal-awtorità kompetenti biex tilqa' kwereli 
dwar reati kriminali, l-informazzjoni li 
ġejja:

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
vittmi (Ma taffettwax il-verżjoni Maltija)
jingħataw, mingħajr dewmien bla bżonn u 
sa mill-ewwel kuntatt tagħhom mal-
awtorità kompetenti biex tilqa' kwereli 
dwar reati kriminali, l-informazzjoni li 
ġejja:

Or. it

Emenda 255
Kinga Göncz
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Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt aa  (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) l-informazzjoni kollha meħtieġa 
rigward il-drittijiet tagħhom, inkluż id-
dritt tagħhom għal smigħ xieraq, l-aċċess 
għal avukat, id-dritt għall-interpretar u d-
dritt għar-rimedju;

Or. en

Emenda 256
Angelika Werthmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) it-tip ta' appoġġ li jistgħu jiksbu; (c) it-tip ta' appoġġ li jistgħu jiksbu u 
mingħand min;

Or. en

Emenda 257
Licia Ronzulli

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) it-tip ta' appoġġ li jistgħu jiksbu; (c) it-tip ta' appoġġ li huma intitolati li
jiksbu;

Or. it

Emenda 258
Judith Sargentini
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Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-proċeduri li jsegwu wara li ssir il-
kwerela dwar reat u r-rwol tagħhom 
b’konnessjoni ma’ dawn il-proċeduri;

(d) il-proċeduri li jsegwu wara li ssir il-
kwerela dwar reat u r-rwol tagħhom 
b’konnessjoni ma’ dawn il-proċeduri, 
inklużi l-proċeduri tal-proċess tal-
ġustizzja kriminali tal-adulti u dak 
ġovanili, ir-rwol tal-vittmi (li jkunu 
għadhom tfal), l-importanza, id-data u t-
tip tax-xhieda, u l-modi li bihom isiru l-
intervisti waqt l-investigazzjoni u l-
proċess;

Or. en

Emenda 259
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) sa liema punt u b’liema kundizzjonijiet 
huma intitolati li jirċievu pariri legali, 
għajnuna legali jew kwalunkwe tip ieħor ta' 
pariri;

(f) b’liema kundizzjonijiet huma intitolati li 
jirċievu pariri legali, għajnuna legali jew 
kwalunkwe tip ieħor ta' pariri minn 
professjonisti indipendenti u kwalifikati;

Or. en

Emenda 260
Licia Ronzulli

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

f) sa liema punt u b’liema kundizzjonijiet 
huma intitolati li jirċievu pariri legali, 
għajnuna legali jew kwalunkwe tip ieħor ta' 

(f) sa liema punt u b’liema kundizzjonijiet 
huma intitolati li jirċievu pariri legali, 
għajnuna legali jew kwalunkwe tip ieħor ta' 
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pariri; pariri, inklużi pariri lingwistiċi;

Or. it

Emenda 261
Ádám Kósa

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

g a) sa liema punt u suġġetti għal liema 
kondizzjonijiet huma intitolati għall-
interpretar u t-traduzzjoni, inkluż l-
interpretar bil-lingwa tas-sinjali;

Or. hu

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun hemm ukoll dispożizzjonijiet dwar l-interpretar, inkluż l-aċċess aktar uniformi 
fl-Ewropa għal nies li jużaw il-lingwa tas-sinjali ta' pajjiżhom, partikolarment fir-rigward 
tar-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-25 ta' Ottubru 2011 dwar il-mobilità u l-
inklużjoni tan-nies bid-diżabilità u l-Istrateġija Ewropea favur Persuni b'Diżabbiltà 2010-
2020 u l-punti L u 11 tagħha. 

Emenda 262
Carmen Romero López

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) jekk ikunu residenti fi Stat Membru 
ieħor, informazzjoni dwar kull arranġament 
speċjali disponibbli għalihom sabiex 
jipproteġu l-interessi tagħhom;

(h) jekk ikunu residenti fi Stat Membru 
ieħor, informazzjoni dwar kull arranġament 
speċjali disponibbli għalihom sabiex 
jipproteġu l-interessi tagħhom; bħat-talba 
għall-ħruġ tal-ordni Ewropea ta' 
protezzjoni;

Or. en
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Emenda 263
Rosario Crocetta

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

h) jekk ikunu residenti fi Stat Membru
ieħor, informazzjoni dwar kull arranġament 
speċjali disponibbli għalihom sabiex 
jipproteġu l-interessi tagħhom;

(h) jekk ikunu residenti fi Stat ieħor, 
informazzjoni dwar kull arranġament 
speċjali disponibbli għalihom sabiex 
jipproteġu l-interessi tagħhom;

Or. it

Emenda 264
Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt ha (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ha) jekk jinsabux fi kwalunkwe forma ta' 
kustodja statali jew faċilitajiet 
istituzzjonali oħra, kwalunkwe 
arranġament speċjali li huwa disponibbli 
għalihom sabiex ikollhom aċċess għal 
entità assenjata u biex jirrappurtaw lilha 

Or. en

Emenda 265
Angelika Werthmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) kwalunkwe proċeduri biex iressqu lment 
meta d-drittijiet tagħhom ma jiġux 

(i) kwalunkwe proċedura biex iressqu 
lment meta d-drittijiet tagħhom ma jiġux 
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irrispettati; irrispettati mill-awtoritajiet kompetenti tal-
proċedimenti kriminali;

Or. en

Emenda 266
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez, Kyriacos 
Triantaphyllides

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt ja (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ja) kif u b’liema kundizzjonijiet jistgħu 
jiksbu l-miżuri ta' protezzjoni;

Or. en

Emenda 267
Carmen Romero López

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B'żieda mal-informazzjoni msemmija fil-
paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li meta l-vittmi jsofru trawma 
ewlenija, huma jingħataw l-informazzjoni 
li ġejja:
(a) sa fejn huma intitolati għal kura 
medika;
(b) sa fejn huma intitolati għal appoġġ  
speċjalizzat u xieraq;
(c) kif u b’liema kundizzjonijiet huma 
jistgħu jiksbu assistenza biex isibu 
akkomodazzjoni alternattiva adegwata 
b'arranġamenti ta' sigurtà xierqa.
(d) kif u b’liema kundizzjonijiet huma 
jistgħu jiksbu miżuri ta' protezzjoni u 
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jiċċaqalqu fi ħdan l-Unjoni bl-istess livell 
ta' protezzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-appoġġ psikoloġiku jista' jkun importanti għall-vittmi, iżda mhuwiex dejjem biżżejjed; il-
vittmi tal-vjolenza domestika pereżempju jistgħu jeħtieġu appoġġ finanzjarju immedjat peress 
li huma kienu finanzjarjament dipendenti mill-akkużat. Dan jista' jkun urġenti ħafna: xi drabi 
l-vittmi lanqas biss ikollhom il-flus biex jixtru l-ikel għalihom u għal uliedhom;  għalhekk 
huwa aħjar li wieħed jitkellem dwar appoġġ "xieraq"

Emenda 268
Nathalie Griesbeck

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta l-vittma jkun tifel jew tifla, huwa 
essenzjali li tingħata lill-vittma l-
informazzjoni kollha ċitata fl-ewwel 
paragrafu b'mod adegwat. Din l-
informazzjoni għandha tkun faċilment 
aċċessibli u tagħti gwida ċara dwar il-
proċeduri rilevanti.

Or. fr

Emenda 269
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-informazzjoni għandha tingħata bil-
fomm jew bil-miktub u f'lingwaġġ 
sempliċi u aċċessibbli, filwaqt li 
għandhom jitqiesu kwalunkwe bżonnijiet 
tal-vittmi u ċ-ċirkostanzi rilevanti.
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Or. en

Emenda 270
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 - paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
vittmi li ma jkunux jifhmu jew ma jkunux 
jitkellmu bil-lingwa tal-Istat Membru 
konċernat, tingħatalhom l-informazzjoni 
li hemm riferiment għaliha fl-ewwel 
paragrafu f'lingwa mifhuma minnhom.

Or. en

Emenda 271
Carmen Romero López

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
vittmi jiġu notifikati bid-dritt tagħhom li 
jingħataw l-informazzjoni li ġejja dwar il-
każ tagħhom u bil-fatt li din l-
informazzjoni tingħatalhom jekk huma 
jkunu esprimew ix-xewqa li jirċievuha:

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
vittmi jiġu notifikati, mingħajr dewmien 
żejjed, bid-dritt tagħhom li jingħataw l-
informazzjoni li ġejja dwar il-każ tagħhom:

Or. en

Emenda 272
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
vittmi jiġu notifikati bid-dritt tagħhom li 
jingħataw l-informazzjoni li ġejja dwar il-
każ tagħhom u bil-fatt li din l-
informazzjoni tingħatalhom jekk huma 
jkunu esprimew ix-xewqa li jirċievuha:

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
vittmi jiġu notifikati minnufih bid-dritt 
tagħhom li jingħataw l-informazzjoni li 
ġejja dwar il-każ tagħhom, minbarra jekk 
ikunu ddikjaraw espliċitament x-xewqa li 
ma jirċevux tali informazzjoni.

Or. en

Emenda 273
Judith Sargentini

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
vittmi jiġu notifikati bid-dritt tagħhom li 
jingħataw l-informazzjoni li ġejja dwar il-
każ tagħhom u bil-fatt li din l-
informazzjoni tingħatalhom jekk huma 
jkunu esprimew ix-xewqa li jirċievuha:

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
vittmi kollha jiġu notifikati b'lingwa 
mifhuma minnhom, bid-dritt tagħhom li 
jingħataw l-informazzjoni li ġejja dwar il-
każ tagħhom u bil-fatt li din l-
informazzjoni tingħatalhom jekk huma 
jkunu esprimew ix-xewqa li jirċievuha:

Or. en

Emenda 274
Angelika Werthmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) kwalunkwe deċiżjoni, inklużi l-
motivazzjonijiet għal dik id-deċiżjoni, li 
permezz tagħha jintemmu l-proċeduri 
kriminali mibdija b’riżultat ta’ kwerela 
magħmula mill-vittma fir-rigward ta' int, 
bħad-deċiżjoni li l-investigazzjoni jew il-

(a) kwalunkwe deċiżjoni, inklużi l-
motivazzjonijiet għal dik id-deċiżjoni, li 
permezz tagħha jintemmu l-proċeduri 
kriminali mibdija b’riżultat ta’ kwerela 
magħmula mill-vittma fir-rigward ta' reat, 
bħad-deċiżjoni li l-investigazzjoni jew il-
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prosekuzzjoni ma jitkomplewx jew 
jintemmu, jew is-sentenza finali fi proċess 
quddiem qorti kriminali, inkluża 
kwalunkwe sentenza;

prosekuzzjoni ma jitkomplewx jew 
jintemmu, jew is-sentenza finali fi proċess 
quddiem qorti kriminali jew id-deċiżjoni 
tal-ġurija meta r-raġunijiet ma jingħatax 
skont id-dispożizzjonijiet tad-Dritt 
nazzjonali, inkluża kwalunkwe sentenza;

Or. en

Emenda 275
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) kwalunkwe deċiżjoni, inklużi l-
motivazzjonijiet għal dik id-deċiżjoni, li 
permezz tagħha jintemmu l-proċeduri 
kriminali mibdija b’riżultat ta’ kwerela 
magħmula mill-vittma fir-rigward ta' reat 
kriminali, bħad-deċiżjoni li l-
investigazzjoni jew il-prosekuzzjoni ma 
jitkomplewx jew jintemmu, jew is-sentenza 
finali fi proċess quddiem qorti kriminali, 
inkluża kwalunkwe sentenza;

(a) kwalunkwe deċiżjoni, inklużi l-
motivazzjonijiet għal dik id-deċiżjoni, li 
permezz tagħha jintemmu l-proċeduri 
kriminali, bħad-deċiżjoni li l-
investigazzjoni jew il-prosekuzzjoni ma 
jitkomplewx jew jintemmu, jew is-sentenza 
finali fi proċess quddiem qorti kriminali, 
inkluża kwalunkwe sentenza;

Or. en

Emenda 276
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) informazzjoni li tippermetti lill-vittma 
li tkun mgħarrfa bis-sitwazzjoni tal-
proċeduri kriminali li jkunu nbdew 
b'riżultat tal-kwerela magħmula minnha 
fir-rigward ta' reat kriminali, sakemm, 
f’każijiet eċċezzjonali, dan ma jaffettwax 

(b) informazzjoni li tippermetti lill-vittma 
li tkun mgħarrfa bis-sitwazzjoni tal-
proċeduri kriminali, sakemm, f’każijiet 
eċċezzjonali, dan ma jaffettwax ħażin l-
amministrazzjoni tal-każ;
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ħażin l-amministrazzjoni tal-każ;

Or. en

Emenda 277
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) l-informazzjoni dwar id-disponibbiltà 
tas-servizzi tas-saħħa, psikoloġiċi, soċjali 
u s-servizzi rilevanti oħra kif ukoll il-mezz 
tal-aċċess għal tali servizzi qabel, waqt jew 
wara li jkun sar, ġie pospost jew ġie 
ikkanċellat proċess quddiem qorti 
kriminali, flimkien ma' konsulenza legali 
jew konsulenza jew rappreżentanza oħra, 
kumpens u appoġġ finanzjarju ta' 
emerġenza, fejn applikabbli

Or. en

Emenda 278
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt cb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) l-informazzjoni dwar il-proċeduri tal-
proċess ġustizzjarju tal-adulti u ġovanili, 
inkluż ir-rwol tal-vittmi li jkunu tfal, l-
importanza, id-data u l-mod tal-għoti tax-
xiehda, u l-modi kif isiru l-intervisti waqt 
l-investigazzjoni u l-proċess

Or. en
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Emenda 279
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt cc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cc) l-informazzjoni dwar il-mekkaniżmi 
ta' appoġġ eżistenti għall-vittma meta 
tagħmel kwerela u tipparteċipa fl-
investigazzjoni u fil-proċedimenti tal-qorti

Or. en

Emenda 280
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez, Kyriacos 
Triantaphyllides

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
vittmi jingħataw l-opportunità li jiġu
notifikati meta l-persuna mixlija jew 
misjuba ħatja tar-reati fil-konfront tagħhom 
tiġi rilaxxata mill-kustodja. Il-vittmi 
għandhom jingħataw din l-informazzjoni 
jekk huma jkunu esprimew ix-xewqa li 
jiġu infurmati.

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
vittmi jingħataw l-opportunità li jiġu 
notifikati mingħajr dewmien bla ħtieġa,
meta l-persuna arrestata, miżmuma taħt 
kustodja, mixlija jew misbuja ħatja tar-
reati fil-konfront tagħhom tiġi rilaxxata 
minn jew tkun ħarbet mill-kustodja. Il-
vittmi jiġu wkoll infurmati dwar 
kwalunkwe miżura li tittieħed għall-
protezzjoni tal-vittmi bħal garanziji jew 
ordnijiet li ma jkunx hemm kuntatt. L-
Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
vittmi jingħataw appoġġ u assistenza 
effettiva meta jirċievu l-informazzjoni.

Or. en

Emenda 281
Carmen Romero López
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Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
vittmi jingħataw l-opportunità li jiġu 
notifikati meta l-persuna mixlija jew 
misjuba ħatja tar-reati fil-konfront tagħhom 
tiġi rilaxxata mill-kustodja. Il-vittmi 
għandhom jingħataw din l-informazzjoni
jekk huma jkunu esprimew ix-xewqa li 
jiġu infurmati.

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
vittmi jingħataw l-opportunità li jiġu 
notifikati mingħajr dewmien mhux 
ġustifikat, meta l-persuna arrestata, 
miżmuma taħt kustodja, mixlija jew 
misbuja ħatja tar-reati fil-konfront tagħhom 
tiġi rilaxxata minn jew tkun ħarbet mill-
kustodja, inkluż il-kustodja qabel il-
proċess fil-qorti kriminali. Il-vittmi 
għandhom ukoll jiġu infurmati bla 
dewmien mhux ġustifikat dwar 
kwalunkwe garanzija maħruġa mill-
awtoritajiet tal-ġustizzja kriminali għall-
protezzjoni tal-vittmi bħal ordnijiet biex 
ma jkunx hemm kuntatt. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-vittmi jingħataw 
appoġġ u assistenza effettiva meta jirċievu 
l-informazzjoni. Il-vittmi għandhom 
jingħataw din l-informazzjoni sakemm l-
awtorità kompetenti ma tkunx konxja 
mill-fatt li n-notifika tar-rilaxx x'aktarx 
twassal għal ħsara għall-awtur tar-reat.

Or. en

Emenda 282
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
vittmi jingħataw l-opportunità li jiġu 
notifikati meta l-persuna mixlija jew 
misjuba ħatja tar-reati fil-konfront tagħhom 
tiġi rilaxxata mill-kustodja. Il-vittmi 
għandhom jingħataw din l-informazzjoni 
jekk huma jkunu esprimew ix-xewqa li 
jiġu infurmati.

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
vittmi jingħataw l-opportunità li jiġu 
notifikati meta l-persuna mixlija jew 
misjuba ħatja tar-reati fil-konfront tagħhom 
tiġi rilaxxata mill-kustodja jew jekk dik il-
persuna taħrab mill-kustodja, sakemm ma 
jkunux iddikjaraw espliċitament ix-xewqa
tagħhom li ma jirċevux tali informazzjoni.



AM\894864MT.doc PE483.693v02-00

MT Magħquda fid-diversità MT

Or. en

Emenda 283
Judith Sargentini
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
vittmi jingħataw l-opportunità li jiġu 
notifikati meta l-persuna mixlija jew 
misjuba ħatja tar-reati fil-konfront tagħhom 
tiġi rilaxxata mill-kustodja. Il-vittmi 
għandhom jingħataw din l-informazzjoni 
jekk huma jkunu esprimew ix-xewqa li jiġu 
infurmati.

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
vittmi kollha jingħataw l-opportunità li 
jiġu notifikati meta l-persuna mixlija jew 
misjuba ħatja tar-reati fil-konfront tagħhom 
tiġi rilaxxata minn kwalunkwe tip ta' 
kustodja. Il-vittmi kollha għandhom 
jingħataw din l-informazzjoni jekk huma 
jkunu esprimew ix-xewqa li jiġu infurmati.

Or. en

Emenda 284
Licia Ronzulli

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
vittmi jingħataw l-opportunità li jiġu 
notifikati meta l-persuna mixlija jew 
misjuba ħatja tar-reati fil-konfront tagħhom 
tiġi rilaxxata mill-kustodja. Il-vittmi 
għandhom jingħataw din l-informazzjoni 
jekk huma jkunu esprimew ix-xewqa li 
jiġu infurmati.

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
vittmi jingħataw l-opportunità li jiġu 
notifikati meta l-persuna mixlija jew 
misjuba ħatja tar-reati fil-konfront tagħhom 
tiġi rilaxxata mill-kustodja. Il-vittmi 
għandhom jingħataw din l-informazzjoni 
jekk huma jkunu esprimew din ix-xewqa u 
d-deċiżjoni tagħhom tista' tiġi mibdula 
kwalunkwe ħin.

Or. it
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Emenda 285
Sonia Alfano

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
vittmi jingħataw l-opportunità li jiġu 
notifikati meta l-persuna mixlija jew 
misjuba ħatja tar-reati fil-konfront tagħhom 
tiġi rilaxxata mill-kustodja. Il-vittmi
għandhom jingħataw din l-informazzjoni 
jekk huma jkunu esprimew ix-xewqa li 
jiġu infurmati.

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
vittmi jingħataw l-opportunità li jiġu 
notifikati mingħajr dewmien bla ħtieġa,
meta l-persuna arrestata, miżmuma taħt 
kustodja, mixlija jew misbuja ħatja tar-
reati fil-konfront tagħhom tiġi rilaxxata 
minn jew tkun ħarbet mill-kustodja. L-
Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
vittmi jingħataw appoġġ u assistenza 
effikaċi meta jirċievu l-informazzjoni.

Or. it

Emenda 286
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
vittmi jingħataw l-opportunità li jiġu 
notifikati meta l-persuna mixlija jew 
misjuba ħatja tar-reati fil-konfront tagħhom 
tiġi rilaxxata mill-kustodja. Il-vittmi 
għandhom jingħataw din l-informazzjoni 
jekk huma jkunu esprimew ix-xewqa li 
jiġu infurmati.

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
vittmi jingħataw l-opportunità li jiġu 
notifikati mingħajr dewmien bla ħtieġa,
meta l-persuna arrestata, miżmuma taħt 
kustodja, mixlija jew misbuja ħatja tar-
reati fil-konfront tagħhom tiġi rilaxxata 
minn jew tkun ħarbet mill-kustodja. L-
Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
vittmi jingħataw appoġġ u assistenza 
effettiva meta jirċievu din l-informazzjoni, 
inkluż id-dritt li jappellaw jekk dan hu 
possibbli. Il-vittmi għandhom jingħataw 
din l-informazzjoni sakemm l-awtorità 
kompetenti ma tkunx konxja mill-fatt li n-
notifika tar-rilaxx x'aktarx twassal għal 
ħsara lill-awtur tar-reat.
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Or. en

Emenda 287
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
vittmi li jiddikjaraw li ma jixtiqux jirċievu 
l-informazzjoni msemmija fil-paragrafi 1 
u 2, fil-fatt ma jingħatawx din l-
informazzjoni.

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw id-
dritt tal-vittmi li jimmodifikaw fi 
kwalunkwe mument id-deċiżjoni rigward
ix-xewqa tagħhom li jirċievu jew ma 
jirċevux l-informazzjoni msemmija fil-
paragrafi 1 u 2.

Or. en

Emenda 288
Iratxe García Pérez

Proposta għal direttiva
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jieħdu il-miżuri
biex jiżguraw li l-vittmi jifhmu u jistgħu 
jinftiehmu fi kwalunkwe interazzjoni 
tagħhom mal-awtoritajiet pubbliċi fi
proċeduri kriminali, anki meta l-
informazzjoni tiġi trażmessa minn 
awtoritajiet bħal dawn.

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri
biex jiżguraw li l-vittmi u l-membri tal-
familja tagħhom jifhmu bis-sħiħ u jistgħu 
jinftiehmu b'mod sħiħ fi kwalunkwe 
interazzjoni tagħhom mal-awtoritajiet 
kompetenti sa mill-ewwel kuntatt 
magħhom, waqt u wara l-konklużjoni tal-
proċeduri kriminali jew proċessi oħra 
konnessi mar-reat, anki meta l-
informazzjoni tiġi trażmessa minn 
awtoritajiet bħal dawn.

Or. es



AM\894864MT.doc PE483.693v02-00

MT Magħquda fid-diversità MT

Emenda 289
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal direttiva
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jieħdu il-miżuri
biex jiżguraw li l-vittmi jifhmu u jistgħu 
jinftiehmu fi kwalunkwe interazzjoni 
tagħhom mal-awtoritajiet pubbliċi fi 
proċeduri kriminali, anki meta l-
informazzjoni tiġi trażmessa minn 
awtoritajiet bħal dawn.

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri
biex jiżguraw li l-vittmi jifhmu u jistgħu 
jinftiehmu fi kwalunkwe interazzjoni 
tagħhom mal-awtoritajiet pubbliċi fi 
proċeduri kriminali, anki meta l-
informazzjoni tiġi trażmessa minn 
awtoritajiet bħal dawn. F'dan ir-rigward 
għandhom jiġu kkunsidrati b'mod 
partikolari d-diffikultajiet fil-ftehim jew 
il-komunikazzjoni li jistgħu jkunu 
minħabba xi tip ta' diżabilità, filwaqt li 
għalihom l-midja u l-formati aċċessibbli 
jiġu prijoritizzati.

Or. es

Emenda 290
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta għal direttiva
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jieħdu il-miżuri
biex jiżguraw li l-vittmi jifhmu u jistgħu 
jinftiehmu fi kwalunkwe interazzjoni 
tagħhom mal-awtoritajiet pubbliċi fi 
proċeduri kriminali, anki meta l-
informazzjoni tiġi trażmessa minn 
awtoritajiet bħal dawn.

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri
biex jiżguraw li l-vittmi jifhmu u jistgħu 
jinftiehmu fi kwalunkwe interazzjoni 
tagħhom mal-awtoritajiet kompetenti fi 
proċeduri kriminali, anki meta l-
informazzjoni tiġi trażmessa minn 
awtoritajiet bħal dawn.

Or. en

Emenda 291
Judith Sargentini
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Proposta għal direttiva
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jieħdu il-miżuri
biex jiżguraw li l-vittmi jifhmu u jistgħu 
jinftiehmu fi kwalunkwe interazzjoni 
tagħhom mal-awtoritajiet pubbliċi fi 
proċeduri kriminali, anki meta l-
informazzjoni tiġi trażmessa minn 
awtoritajiet bħal dawn.

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri
biex jiżguraw li l-vittmi kollha jifhmu u 
jistgħu jinftiehmu fi kwalunkwe 
interazzjoni tagħhom mal-awtoritajiet 
pubbliċi fi proċeduri kriminali, anki meta l-
informazzjoni tiġi trażmessa minn 
awtoritajiet bħal dawn.

Or. en

Emenda 292
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Proposta għal direttiva
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jieħdu il-miżuri 
biex jiżguraw li l-vittmi jifhmu u jistgħu 
jinftiehmu fi kwalunkwe interazzjoni 
tagħhom mal-awtoritajiet pubbliċi fi 
proċeduri kriminali, anki meta l-
informazzjoni tiġi trażmessa minn 
awtoritajiet bħal dawn.

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri
biex jiżguraw li l-vittmi kollha, filwaqt li 
jitqiesu l-ħtiġiet individwali  speċifiċi 
tagħhom, jifhmu u jistgħu jinftiehmu fi 
kwalunkwe interazzjoni tagħhom mal-
awtoritajiet pubbliċi fi proċeduri kriminali, 
anki meta l-informazzjoni tiġi trażmessa 
minn awtoritajiet bħal dawn.

Or. en

Emenda 293
Nathalie Griesbeck

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-fini tal-ewwel paragrafu, għandha 
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tingħata attenzjoni partikolari meta l-
vittmi jkunu tfal.

Or. fr

Emenda 294
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
vittmi li ma jifhmux jew li ma jitkellmux 
il-lingwa li biha jkunu qed isiru l-proċeduri 
kriminali kkonċernati, jingħataw servizzi 
ta’ interpretar bla ħlas, jekk ikunu jixtiequ,
matul kwalunkwe intervisti jew 
interrogazzjonijiet li jsiru lill-vittma waqt 
il-proċeduri kriminali quddiem awtorità 
investigattiva jew ġudizzjarja, anki waqt l-
interrogazzjoni tal-pulizija, u jingħataw 
servizzi ta' interpretar għas-seduti kollha 
tal-qorti li jipparteċipaw fihom u fi 
kwalunkwe seduti interim oħra neċessarji.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
vittmi li ma jifhmux jew li ma jitkellmux 
il-lingwa li biha jkunu qed isiru l-proċeduri 
kriminali kkonċernati, jingħataw servizzi 
ta’ interpretar bla ħlas, matul kwalunkwe 
intervisti jew interrogazzjonijiet li jsiru lill-
vittma waqt il-proċeduri kriminali quddiem 
awtorità investigattiva jew ġudizzjarja, 
anki waqt l-interrogazzjoni tal-pulizija, u 
jingħataw servizzi ta' interpretar għas-
seduti kollha tal-qorti li jipparteċipaw 
fihom u fi kwalunkwe seduti interim oħra 
neċessarji u matul kwalunkwe 
komunikazzjoni mal-avukat tagħhom.

Or. en

Emenda 295
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
vittmi li ma jifhmux jew li ma jitkellmux 
il-lingwa li biha jkunu qed isiru l-proċeduri 
kriminali kkonċernati, jingħataw servizzi 
ta’ interpretar bla ħlas, jekk ikunu jixtiequ, 
matul kwalunkwe intervisti jew 

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
vittmi li ma jifhmux jew li ma jitkellmux 
il-lingwa li biha jkunu qed isiru l-proċeduri 
kriminali kkonċernati, jingħataw servizzi 
ta’ interpretar bla ħlas, jekk ikunu jixtiequ, 
matul kwalunkwe intervisti jew 
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interrogazzjonijiet li jsiru lill-vittma waqt 
il-proċeduri kriminali quddiem awtorità 
investigattiva jew ġudizzjarja, anki waqt l-
interrogazzjoni tal-pulizija, u jingħataw 
servizzi ta' interpretar għas-seduti kollha 
tal-qorti li jipparteċipaw fihom u fi 
kwalunkwe seduti interim oħra neċessarji.

interrogazzjonijiet li jsiru lill-vittma waqt 
il-proċeduri kriminali quddiem awtorità 
investigattiva jew ġudizzjarja, anki waqt l-
interrogazzjoni tal-pulizija, u jingħataw 
servizzi ta' interpretar għas-seduti kollha 
tal-qorti li jipparteċipaw fihom u fi 
kwalunkwe seduti interim oħra neċessarji. 
Dan l-interpretar għandu jqis il-bżonnijiet 
speċifiċi tal-vittma u l-grad kemm jista' 
jkun jeħtieġ appoġġ addizzjonali biex 
jifhem it-tifsira u l-implikazzjoni sħaħ ta' 
kwalunkwe skambju orali. Għandhom 
jittieħdu l-provvedimenti biex jiżguraw li 
dan jiġi spjegat b'mod sensittiv u faċli li 
jiftiehem mill-utent, filwaqt li jitqiesu l-età 
u l-livell ta' maturità tal-vittma.

Or. en

Emenda 296
Auke Zijlstra

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-vittmi li ma jifhmux jew li ma jitkellmux 
il-lingwa li biha jkunu qed isiru l-proċeduri 
kriminali kkonċernati, jingħataw servizzi 
ta’ interpretar bla ħlas, jekk ikunu jixtiequ, 
matul kwalunkwe intervisti jew 
interrogazzjonijiet li jsiru lill-vittma waqt 
il-proċeduri kriminali quddiem awtorità 
investigattiva jew ġudizzjarja, anki waqt l-
interrogazzjoni tal-pulizija, u jingħataw 
servizzi ta' interpretar għas-seduti kollha 
tal-qorti li jipparteċipaw fihom u fi 
kwalunkwe seduti interim oħra neċessarji.

1. L-Istati Membri jistgħu jiżguraw li l-
vittmi li ma jifhmux jew li ma jitkellmux 
il-lingwa li biha jkunu qed isiru l-proċeduri 
kriminali kkonċernati, jingħataw servizzi 
ta’ interpretar jekk ikunu jixtiequ, matul 
kwalunkwe intervisti jew 
interrogazzjonijiet li jsiru lill-vittma waqt 
il-proċeduri kriminali quddiem awtorità 
investigattiva jew ġudizzjarja, anki waqt l-
interrogazzjoni tal-pulizija, u jingħataw 
servizzi ta' interpretar għas-seduti kollha 
tal-qorti li jipparteċipaw fihom u fi 
kwalunkwe seduti interim oħra neċessarji.

Or. nl
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Emenda 297
Jan Mulder

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri jiżguraw li l-vittmi li 
jixtiequ jirrapurtaw reat u li ma jifhmux 
jew li ma jitkelmux il-lingwa tal-awtorità 
kompetenti, jiġi permess lilhom li 
jirrapurtaw ir-reat. Sabiex jinkiseb dan ir-
riżultat, l-Istati Membri għallanqas 
jiżguraw li l-vittmi jiġu megħjuna 
jirraportaw ir-reat f'lingwa li huma 
jifhmu.

Or. en

Emenda 298
Judith Sargentini

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-vittmi li jixtiequ jagħmlu lment dwar 
reat u li ma jifhmux jew fejn ma jitkelmux 
il-lingwa tal-awtorità kompetenti, 
għandhom jiġi permess lilhom li jagħmlu 
dan. L-Istati Membri  għallanqas 
jiżguraw li l-vittmi jiġu assistiti biex 
jagħmlu kwerela dwar reat f'lingwa li 
huma jifhmu. L-Istati Membri jiżguraw li 
l-vittmi jiġu notifikati dwar id-dritt 
tagħhom għal assistenza b'mod faċli u 
aċċessibli f'lingwa li huma jifhmu.

Or. en
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Emenda 299
Jan Mulder

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. L-Istati Membri jiżguraw li vittma li 
tirrapporta reat, tiġi notifikata b'mod faċli 
u aċċessibbli dwar id-dritt tal-vittma li 
tirċievi informazzjoni rigward id-drittijiet 
għal parteċipazzjoni attiva fil-
proċedimenti kriminali.

Or. en

Emenda 300
Judith Sargentini

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
vittma li tirrapporta reat, tiġi notifikata 
b'mod faċli u aċċessibbli dwar id-dritt tal-
vittma li tirċievi informazzjoni rigward id-
drittijiet għall-parteċipazzjoni attiva fil-
proċedimenti kriminali.

Or. en

Emenda 301
Judith Sargentini

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sabiex il-vittmi jkunu jistgħu jeżerċitaw 
id-drittijiet tagħhom fil-proċeduri 

2. Sabiex il-vittmi jkunu jistgħu jeżerċitaw 
b'mod effikaċi id-drittijiet tagħhom fil-
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kriminali, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-interpretar ikun disponibbli, 
bla ħlas, fil-każijiet l-oħra kollha u fuq it-
talba tal-vittma, skont il-ħtiġijiet tal-vittma 
u r-rwol tagħha f'dawk il-proċeduri.

proċeduri kriminali, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-interpretar ikun 
disponibbli, bla ħlas, fil-każijiet l-oħra 
kollha u fuq it-talba tal-vittma, skont il-
ħtiġijiet tal-vittma u r-rwol tagħha f'dawk 
il-proċeduri. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-vittmi jiġu notifikati dwar id-
drittijiet tagħhom għal interpretar b'mod 
faċli u aċċessibbli f'lingwa li huma 
jifhmu.

Or. en

Emenda 302
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sabiex il-vittmi jkunu jistgħu jeżerċitaw 
id-drittijiet tagħhom fil-proċeduri 
kriminali, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-interpretar ikun disponibbli, 
bla ħlas, fil-każijiet l-oħra kollha u fuq it-
talba tal-vittma, skont il-ħtiġijiet tal-vittma 
u r-rwol tagħha f'dawk il-proċeduri.

2. Sabiex il-vittmi jkunu jistgħu jeżerċitaw 
id-drittijiet tagħhom fil-proċeduri 
kriminali, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-interpretar ikun disponibbli, 
bla ħlas, fil-każijiet l-oħra kollha u fuq it-
talba tal-vittma, skont il-ħtiġijiet 
individwali u speċifiċi tal-vittma u r-rwol 
tagħha f'dawk il-proċeduri sabiex jiġi 
żgurat li l-vittma tifhem kompletament 
kwalunkwe informazzjoni li tiġi 
komunikata.

Or. en

Emenda 303
Auke Zijlstra

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sabiex il-vittmi jkunu jistgħu jeżerċitaw 2. Sabiex il-vittmi jkunu jistgħu jeżerċitaw 
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id-drittijiet tagħhom fil-proċeduri 
kriminali, l-Istati Membri għandhom
jiżguraw li l-interpretar ikun disponibbli, 
bla ħlas, fil-każijiet l-oħra kollha u fuq it-
talba tal-vittma, skont il-ħtiġijiet tal-vittma 
u r-rwol tagħha f'dawk il-proċeduri.

id-drittijiet tagħhom fil-proċeduri 
kriminali, l-Istati Membri jistgħu jiżguraw 
li l-interpretar ikun disponibbli fil-każijiet 
l-oħra kollha u fuq it-talba tal-vittma, skont 
il-ħtiġijiet tal-vittma u r-rwol tagħha f'dawk 
il-proċeduri.

Or. nl

Emenda 304
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn xieraq, tista' tintuża teknoloġija tal-
komunikazzjoni bħall-konferenzi bil-vidjo, 
komunikazzjoni bit-telefon jew bl-internet, 
sakemm il-preżenza fiżika tal-interpretu 
ma tkunx meħtieġa biex il-vittma tkun 
tista’ teżerċita d-drittijiet tagħha kif xieraq 
jew biex tifhem il-proċeduri.

3. Fejn xieraq, tista' tintuża teknoloġija tal-
komunikazzjoni bħall-konferenzi bil-vidjo, 
komunikazzjoni bit-telefon jew bl-internet, 
sakemm il-preżenza fiżika tal-interpretu 
ma tkunx meħtieġa biex il-vittma tkun 
tista’ teżerċita d-drittijiet tagħha kif xieraq 
jew biex tifhem il-proċeduri. Meta l-vittmi 
jkunu tfal, jiġi żgurat li kwalunkwe kamra 
jew żona fejn jistennew li tiġi allokata lill-
vittmi għall-vidjokonferenzi jew għal 
kwalunkwe intervista tkun adattata għat-
tfal u ma  tkunx tbeżżagħhom.

Or. en

Emenda 305
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
vittma li ma tifhimx jew li ma titkellimx il-
lingwa użata fil-proċeduri kriminali 
kkonċernati għandha tirċievi bla ħlas, jekk 

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija)
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hi tkun tixtieqhom, it-traduzzjonijiet tal-
informazzjoni li ġejja, , kemm-il darba din 
l-informazzjoni tkun disponibbli għall-
vittma:

Or. es

Emenda 306
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
vittma li ma tifhimx jew li ma titkellimx il-
lingwa użata fil-proċeduri kriminali 
kkonċernati għandha tirċievi bla ħlas, jekk 
hi tkun tixtieqhom, it-traduzzjonijiet tal-
informazzjoni li ġejja, , kemm-il darba din 
l-informazzjoni tkun disponibbli għall-
vittma:

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
vittma li ma tifhimx jew li ma titkellimx il-
lingwa użata fil-proċeduri kriminali 
kkonċernati għandha tirċievi bla ħlas, jekk 
hi tkun tixtieqhom, it-traduzzjonijiet bil-
miktub tal-informazzjoni li ġejja, b'lingwa 
miftiehma mill-vittma, kemm-il darba din 
l-informazzjoni tkun disponibbli għall-
vittma:

Or. en

Emenda 307
Auke Zijlstra

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
vittma li ma tifhimx jew li ma titkellimx il-
lingwa użata fil-proċeduri kriminali 
kkonċernati għandha tirċievi bla ħlas, jekk 
hi tkun tixtieqhom, it-traduzzjonijiet tal-
informazzjoni li ġejja, , kemm-il darba din 
l-informazzjoni tkun disponibbli għall-
vittma:

4. L-Istati Membri jistgħu jiżguraw li 
vittma li ma tifhimx jew li ma titkellimx il-
lingwa użata fil-proċeduri kriminali 
kkonċernati għandha tirċievi jekk hi tkun 
tixtieqhom, it-traduzzjonijiet tal-
informazzjoni li ġejja,  kemm-il darba din 
l-informazzjoni tkun disponibbli għall-
vittma:
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Or. nl

Emenda 308
Jan Mulder

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-kwerela fir-rigward tar-reat kriminali
li tkun saret lill-awtorità kompetenti;

(a) il-partijiet essenzjali tal-kwerela tar-
reat lill-awtorità kompetenti;

Or. en

Emenda 309
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 4 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) informazzjoni essenzjali biex il-vittma 
teżerċita d-drittijiet tagħha fil-proċeduri 
kriminali skont il-ħtiġijiet u r-rwol tagħha 
f’dawk il-proċeduri.

(c) informazzjoni essenzjali biex il-vittma 
teżerċita d-drittijiet tagħha fil-proċeduri 
kriminali.  Il-vittmi jew l-avukati tagħhom 
jistgħu jissottomettu talba motivata għal 
kwalunkwe informazzjoni oħra li tiġi 
kkunsidrata essenzjali.

Or. en

Emenda 310
Judith Sargentini

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 4 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) informazzjoni essenzjali biex il-vittma 
teżerċita d-drittijiet tagħha fil-proċeduri 

(c) informazzjoni essenzjali biex il-vittma 
teżerċita b'mod effikaċi d-drittijiet tagħha 
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kriminali skont il-ħtiġijiet u r-rwol tagħha 
f’dawk il-proċeduri.

fil-proċeduri kriminali skont il-ħtiġijiet u r-
rwol tagħha f’dawk il-proċeduri.

Or. en

Emenda 311
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 4 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ca. L-interpretar u t-traduzzjoni 
m'għandhomx idewmu b'mod mhux 
raġonevoli l-proċedimenti kriminali.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-fokus tal-proċedimenti kriminali huwa l-akkużat li l-ħtija tiegħu tkun għad trid tiġi 
ppruvata u li huwa presunt innoċenti sa dak il-punt. Ix-xogħol tat-traduzzjoni jista' jikkawża li 
l-proċedimenti jitwalu b'mod eċċessiv, speċjalment meta l-allegat perpetratur jkun miżmum 
f'kustodja, u għalhekk tali xogħol għandu jiġi limitat għal każijiet essenzjali u neċessarji.

Emenda 312
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jkun hemm proċedura jew mekkaniżmu fis-
seħħ biex jiġi ddeterminat jekk il-vittma 
tifhimx jew titkellimx bil-lingwa użata fil-
proċeduri kriminali u jekk tkunx teħtieġ it-
traduzzjoni u l-assistenza ta' interpretu.

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jkun hemm proċedura jew mekkaniżmu fis-
seħħ biex jiġi ddeterminat jekk il-vittma 
tifhimx jew titkellimx bil-lingwa użata fil-
proċeduri kriminali u jekk tkunx teħtieġ it-
traduzzjoni u l-assistenza ta' interpretu. Fi 
Stati Membri b'aktar minn lingwa 
uffiċjali waħda, dan id-dritt japplika għal-
lingwa uffiċjali magħżula mill-vittma, 
anki meta din mhijiex il-lingwa komuni 
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użata fl-Istat Membru rispettiv.

Or. es

Emenda 313
Auke Zijlstra

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jkun hemm proċedura jew mekkaniżmu fis-
seħħ biex jiġi ddeterminat jekk il-vittma 
tifhimx jew titkellimx bil-lingwa użata fil-
proċeduri kriminali u jekk tkunx teħtieġ it-
traduzzjoni u l-assistenza ta' interpretu.

5. L-Istati Membri jistgħu jiżguraw li jkun 
hemm proċedura jew mekkaniżmu fis-seħħ 
biex jiġi ddeterminat jekk il-vittma tifhimx 
jew titkellimx bil-lingwa użata fil-
proċeduri kriminali u jekk tkunx teħtieġ it-
traduzzjoni u l-assistenza ta' interpretu.

Or. nl

Emenda 314
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez, Kyriacos 
Triantaphyllides

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
vittmi u l-membri tal-familja tagħhom 
ikollhom aċċess bla ħlas u kunfidenzjali 
għas-servizzi ta’ appoġġ għall-vittmi, skont 
il-ħtiġijiet tagħhom.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
vittmi u l-membri tal-familja tagħhom 
ikollhom aċċess bla ħlas u kunfidenzjali 
għas-servizzi ta' appoġġ għall-vittmi li 
jaġixxu indipendentement u fl-interess 
tal-vittma sa mill-mument fejn il-vittmi 
jsofru d-dannu, waqt il-proċedimenti 
kriminali u wara l-konklużjoni tagħhom u 
irrispettivament minn fejn ikun seħħ ir-
reat.

Or. en
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Emenda 315
Carmen Romero López

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
vittmi u l-membri tal-familja tagħhom 
ikollhom aċċess bla ħlas u kunfidenzjali 
għas-servizzi ta’ appoġġ għall-vittmi, skont 
il-ħtiġijiet tagħhom.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
vittmi u l-membri tal-familja tagħhom 
ikollhom aċċess bla ħlas, kunfidenzjali u 
adegwat għas-servizzi ta' appoġġ għall-
vittmi li jaġixxu indipendentement u fl-
interess tal-vittma sa mill-mument fejn il-
vittmi jsofru d-dannu, waqt il-
proċedimenti kriminali u wara l-
konklużjoni tagħhom u irrispettivament 
minn fejn seħħ ir-reat.  Il-vittmi bi ħtiġiet 
speċjali għandu jkollhom aċċess għal 
servizzi tal-appoġġ tal-vittmi li jkunu 
speċjalizzati dwar it-tip ta' reat sofrut 
mill-vittma, sabiex jirċievu l-aħjar kwalità 
ta’ appoġġ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kriterju tal-indipendenza għandu japplika irrispettivament min-natura pubblika jew privata 
tas-servizzi tal-għajnuna u tal-appoġġ.

Emenda 316
Angelika Werthmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1 L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
vittmi u l-membri tal-familja tagħhom 
ikollhom aċċess bla ħlas u kunfidenzjali 
għas-servizzi ta’ appoġġ għall-vittmi, skont 
il-ħtiġijiet tagħhom.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
vittmi u l-membri tal-familja tagħhom 
ikollhom aċċess bla ħlas u kunfidenzjali 
għas-servizzi ta’ appoġġ għall-vittmi, skont 
il-ħtiġijiet tagħhom qabel, matul u għal 
żmien adegwat wara l-proċedimenti 
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kriminali.

Or. en

Emenda 317
Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
vittmi u l-membri tal-familja tagħhom 
ikollhom aċċess bla ħlas u kunfidenzjali 
għas-servizzi ta’ appoġġ għall-vittmi, skont 
il-ħtiġijiet tagħhom.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
vittmi u l-membri tal-familja tagħhom, 
irrispettivmant mill-istatus ġuridiku 
tagħhom, ikollhom aċċess bla ħlas, faċli u 
kunfidenzjali għas-servizzi ta' appoġġ 
għall-vittmi sa mill-mument fejn il-vittmi 
jsofru d-dannu, waqt il-proċeduri 
kriminali u wara l-konklużjoni tagħhom u 
irrispettivament minn fejn ikun seħħ ir-
reat.

Or. en

Emenda 318
Claude Moraes

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
vittmi u l-membri tal-familja tagħhom 
ikollhom aċċess bla ħlas u kunfidenzjali 
għas-servizzi ta’ appoġġ għall-vittmi, skont 
il-ħtiġijiet tagħhom.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
vittmi u l-membri tal-familja tagħhom 
ikollhom aċċess bla ħlas u kunfidenzjali 
għas-servizzi ta’ appoġġ għall-vittmi, skont 
il-ħtiġijiet tagħhom kemm fl-Istati Membri 
tagħhom u fi Stati Membri oħra jekk ikun 
meħtieġ.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Dan jippermetti lill-vittmi u lill-membri tal-familja tagħhom ikollhom aċċess għas-servizzi tal-
appoġġ tal-vittmi f'sitwazzjonijiet bejn il-fruntieri fejn ikun sar reat fi Stat Membru different 
minn dak li jgħixu fih.

Emenda 319
Auke Zijlstra

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-vittmi u l-membri tal-familja tagħhom 
ikollhom aċċess bla ħlas u kunfidenzjali 
għas-servizzi ta’ appoġġ għall-vittmi, skont 
il-ħtiġijiet tagħhom.

1. L-Istati Membri jistgħu jiżguraw li l-
vittmi u l-membri tal-familja tagħhom 
ikollhom aċċess kunfidenzjali għas-servizzi 
ta’ appoġġ għall-vittmi, skont il-ħtiġijiet 
tagħhom.

Or. nl

Emenda 320
Iratxe García Pérez

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-vittmi ta' ċerti tipi ta' reati speċifiċi, 
bħall-vjolenza fuq il-bażi tal-ġeneru jew l-
abbuż tat-tfal, għandu jkollhom aċċess 
għal servizzi tal-appoġġ speċjalizzati biex 
jiġi żgurat li jirċievu l-aħjar appoġġ 
possibbli.

Or. es

Emenda 321
Roberta Angelilli



AM\894864MT.doc PE483.693v02-00

MT Magħquda fid-diversità MT

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-vittmi 
jingħatawlhom assistenza u appoġġ hekk 
kif l-awtoritajiet kompetenti jkollhom 
indikazzjoni fuq raġunijiet validi biex 
jemmnu li dawn setgħu kienu suġġetti 
għal xi reati li jidħlu fl-ambitu ta' din id-
direttiva.

Or. it


