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Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta’ konsultazzjoni
*** Proċedura ta’ approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta’ proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta’ att.)

Emendi għal abbozz ta’ att

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b’tipa grassa 
u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi 
partijiet tal-abbozz ta’ att li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop 
li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f’verżjoni lingwistika partikolari). Il-korrezzjonijiet proposti
huma soġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.

L-intestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti, li l-abbozz ta’ att 
ikollu l-ħsieb li jemenda, ikun fiha t-tielet u r-raba’ linji li jidentifikaw 
rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f’dak l-att. Il-
partijiet li jittieħdu kif inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament 
jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta’ att ma jkunx emenda, huma indikati 
b’tipa grassa. It-tħassir eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat 
kif ġej: [...].
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi 
standards minimi fir-rigward tad-drittijiet, l-appoġġ u l-protezzjoni tal-vittmi tal-
kriminalità
(COM(2011)0275 – C7-0127/2011 – 2011/0129(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill 
(COM(2011)0275),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 82(2)(a) tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-
Parlament (C7-0127/2011),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-opinjonijiet raġunati mressqa fi ħdan il-qafas tal-Protokoll (Nru. 2) 
dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità, mill- Parlament, li 
jiddikjara li l-abbozz ta' att leġiżlattiv ma jikkonformax mal-prinċipju ta’ sussidjarjetà

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 55 u 37 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra d-deliberazzjonijet konġunti tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-
Ġustizzja u l-Intern kif ukoll tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-
Sessi skont l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura (A7-0000/2012),

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern kif 
ukoll tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi (A7-0000/2012)

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2. Jitlob lill-Kummissjoni terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.
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Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-
10 ta' Ġunju 2011 dwar Pjan direzzjonali 
biex jiġu msaħħa d-drittijiet u l-
protezzjoni tal-vittmi b'mod partikolari fi 
proċedimenti kriminali, il-Kunsill 
iddikjara li għandha tittieħed azzjoni fil-
livell tal-Unjoni sabiex jissaħħu d-
drittijiet, l-appoġġ u l-protezzjoni tal-
vittimi tal-kriminalità. Għal dan il-għan u 
bi qbil ma' dik ir-Riżoluzzjoni, din id-
Direttiva għandha l-għan li tirrevedi u 
tissupplimenta l-prinċipji stipulati fid-
Deċiżjoni Qafas 2001/220/ĠAI1 u li 
jittieħdu passi 'l quddiem sinifikanti fil-
livell tal-protezzjoni tal-vittmi fl-UE 
kollha, b'mod partikolari fil-qafas tal-
proċedimenti kriminali.
____________________

1 ĠU L 82, 22.3.2001, p. 1.

Or. en

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 2b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2b) Din id-Direttiva tifforma parti minn 
pakkett leġiżlattiv li għandu l-għan li 
jsaħħaħ id-drittijiet tal-vittmi fl-Unjoni. 
Fl-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva, l-
Istati Membri għandhom jikkunsidraw id-
Direttiva 2011/99/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-13 
ta' Diċembru 2011 dwar l-Ordni Ewropea 
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ta' Protezzjoni1 u għandu jitqies ukoll ir-
Regolament (UE) Nru .../2012 [dwar ir-
rikonoxximent reċiproku ta’ miżuri ta' 
protezzjoni fi kwistjonijiet ċivili]*.
_____________________

1 ĠU L 388, 21.12.2011, p. 2.
* ĠU daħħal in-numru, id-data u r-
referenza tal-ĠU.

Or. en

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Fis-7 ta' April 2011, il-Kunsill tal-
Ewropa adotta il-Konvenzjoni dwar il-
prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-vjolenza 
fuq in-nisa u l-vjolenza domestika, li 
tistabbilixxi standards għoljin rigward il-
prevenzjoni ta' vjolenza abbażi tal-ġeneru, 
il-protezzjoni u l-assistenza għall-vittmi 
ta' din it-tip ta' vjolenza u l-prosekuzzjoni 
tal-awturi ta' tali vjolenza.

Or. en

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 3b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3b) Il-Patt Ewropew għall-Ugwaljanza 
bejn is-Sessi għall-perjodu 2011-2020, 
adottat mill-Kunsill Ewropew1 itenni mill-
ġdid l-impenji tal-Unjoni għat-tnaqqis 
tad-diskrepanzi bejn is-sessi fl-impjiegi, l-
edukazzjoni u l-protezzjoni soċjali, għall-
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promozzjoni ta' bilanċ aħjar bejn ix-
xogħol u l-ħajja bejn in-nisa u l-irġiel, u 
biex tiġi miġġielda kwalunkwe forma ta' 
vjolenza kontra n-nisa.
__________________
1 Anness mal-konklużjonijiet tal-Kunsill tas-
7 ta’ Marzu 2011 (7166/11).

Or. en

Emenda 5

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 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 
effettiv għall-ġustizzja.

Or. en
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Emenda 6

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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, 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 7

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 

(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 
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tirkupra kif ukoll fi kwalunkwe deċiżjoni li 
finalment twassalha biex tirrapporta d-
delitt. 

tirkupra kif ukoll fi kwalunkwe deċiżjoni li 
finalment twassalha biex tirrapporta d-
delitt. Il-miżuri li jikkonċernaw dan it-tip 
ta' appoġġ u assistenza għandhom ikunu 
speċifiċi għall-ġeneru fejn xieraq.

Or. en

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Il-vittimizzazzjoni li sseħħ mhux bħala 
konsegwenza diretta ta' att kriminali iżda 
minħabba r-reazzjoni tal-istituzzjonijiet u 
individwi fir-rigward tal-vittma, li hi 
magħrufa ukoll bħala "vittimizzazzjoni 
sekondarja", għandha tiġi evitata permezz 
ta' servizzi lill-vittmi li juru approċċ 
rilevanti għall-utenti tagħhom. Dawk is-
servizzi għandhom jirrikonoxxu d-dinamiċi 
tal-ġeneru, l-impatt u l-konsegwenzi ta' 
forom partikolari ta' vjolenza, fit-tħaddim 
ta' qafas ta' ugwaljanza bejn is-sessi u ta' 
drittijiet tal-bniedem.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tirrikonoxxi r-rwol ewlieni tas-servizzi ta' appoġġ għall-vittmi biex dawn 
jiżguraw li l-vittmi ma jkunux esposti għal vittimizzazzjoni sekondarja. Għal dan il-għan 
jirrakkomanda lill-Istati Membri li jiżguraw li s-servizzi ta' appoġġ jirrikonoxxu l-effetti tal-
espożizzjoni għall-vjolenza u t-tul tal-proċes ta' irkupru u għandhom jitrattaw lill-vittmi b'tali 
mod li jevita vittimizzazzjoni sekondarja. Din l-emenda tirrifletti dispożizzjonijiet simili fid-
Dikjarazzjoni dwar il-Qerda tal-Vjolenza kontra n-Nisa.
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Emenda 9

Proposta għal direttiva
Premessa 9b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9b) Għalkemm il-prevenzjoni tal-ħsara 
għandha tkun l-għan aħħari, hemm 
ħafna xi jsir biex titnaqqas id-diżabilità u 
l-mard kaġun ta' din il-ħsara minkejja l-
isforzi kollha biex din tkun evitata. Il-
provviżjoni ta' appoġġ u ta' servizzi ta' 
kura ta' kwalità għolja għall-vittmi 
għalhekk hi element essenzjali ta' kull 
reazzjoni għal ħsara intenzjonata u ħsara 
mhux intenzjonata. Servizzi xierqa għal 
vittmi ta' ġrieħi mhux fatali jistgħu 
jipprevjenu mwiet futuri, jnaqqsu l-
ammont ta' diżabilità fuq il-perjodu ta' 
żmien qasir u twil, u jgħinu biex dawk 
affettwati jkunu jifilħu għall-impatt tal-
ħsara fuq ħajjithom. F'dan il-kuntest, id-
drittijiet tal-vittmi ta' aċċess għal servizzi 
mediċi ta' emerġenza mhumiex biżżejjed u 
għandhom jitqiesu bis-sħiħ, ir-
rijabilitazzjoni fuq perjodu twil ta' żmien 
u l-aċċess għal servizzi bħall-kura għall-
irkupru u l-kirurġija korrettiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Filwaqt li l-aċċess f'waqtu għall-kura tas-saħħa hu kruċjali hekk kif isseħħ il-vjolenza, l-
irkupru fit-tul u l-evitar ta' vjolenza ulterjuri jistgħu jiġu żgurati biss permezz ta' aċċess għal 
servizzi speċjalizzati ta' appoġġ u kura tal-vittmi.

Emenda 10

Proposta għal direttiva
Premessa 9c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9c) Ir-rabtiet bejn il-vjolenza 
interpersonali, l-inugwaljanza u d-drittijiet 
tal-bniedem kienu l-mira ta' attenzjoni 
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akbar mil-liġi, ir-riċerka u l-prattika. Il-
ħsara li l-vittmi jsofru kaġun tal-kriminalità 
u l-abbuż tal-poter għandhom jiġu 
rikonoxxuti b'mod xieraq peress li dawk il-
vittmi huma emozzjonalment, fiżikament, 
finanzjarjament jew soċjalment dipendenti 
tal-awturi tal-ħsara. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-inugwaljanza tista' tkun kawża sottostanti tal-vittimizzazzjoni, li min-naħa tagħha tfisser 
ksur tad-drittijiet tal-bniedem, li bla dubju jpoġġi din il-kwistjoni fil-qasam tad-drittijiet 
fundamentali. L-emenda tagħti attenzjoni partikolari lill-vittmi li jinsabu f'relazzjoni emotiva, 
finanzjarja jew f'xi tip ta' relazzjoni oħra mal-awtur tal-ħsara u titlob ir-rikonoxximent tal-
ħtiġijiet partikolari tagħhom f'termini ta' irkupru u rijabilitazzjoni. Din l-emenda tagħmel użu 
mill-ġurisprudenza tas-Cedaw.

Emenda 11

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 
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. Fil-
provviżjoni ta' informazzjoni dwar ir-
rilaxx tal-awtur tal-ħsara, il-vittmi u l-
membri tal-familja tagħhom għandhom 
jingħataw appoġġ u assistenza effikaċi, 
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fejn xieraq permezz tas-servizzi ta' appoġġ 
tal-vittmi, sabiex jiġi minimizzat ir-riskju 
ta' vittimizzazzjoni sekondarja u biex il-
vittmi jiġu megħjuna jitrattaw t-tensjoni 
psikoloġika li tirriżulta minn din l-
informazzjoni.

Or. en

Emenda 12

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 kompetenti, 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.

Or. en
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Emenda 13

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. 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 għandhom 
jiġu pprovduti sa fejn ikun neċessarju biex 
il-vittmi jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom. 
Skont din id-Direttiva, l-interpretazzjoni u 
t-traduzzjoni għandhom jiġu pprovduti 
f'waħda mil-lingwi mitkellma u mifhuma 
mill-vittmi sabiex dawn jitħallew 
jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom bis-sħiħ.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Il-lingwa u l-mod li l-awtoritajiet jikkomunikaw mal-vittmi huma essenzjali biex jiġu evitati 
intimidazzjoni u trattament mingħajr rispett. Tista' tiggrava s-sitwazzjoni għall-vittmi u 
tikkomplika l-proċess legali. Il-vittma ma għandu jkollha l-ebda sens ta' rimors minħabba t-
traġedja tagħha. Għandha tiġi żgurata l-komunikazzjoni u t-traduzzjoni f'lingwa li l-vittma 
tifhem b'mod ċar.
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Emenda 14

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, 
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

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tirrakkomanda lill-Istati Membri sabiex jipparteċipa b'mod proattiv fit-tfassil 
ta' u l-provviżjoni tar-riżorsi meħtieġa għas-servizzi ta' appoġġ għall-vittmi. Kif rifless mid-
dispożizzjoni tal-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-
vjolenza fuq in-nisa u l-vjolenza domestika, il-finanzjament ta' servizzi nazzjonali ta' appoġġ 
għall-vittmi u mezz wieħed biex tissaħħaħ l-implimentazzjoni tad-drittijiet tal-vittmi.
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Emenda 15

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 u 
għalhekk għandhom ħtiġijiet speċifiċi. 
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, 
il-vittmi ta' vjolenza sessista, il-vittmi ta' 
vjolenza f'relazzjonijiet mill-qrib, il-vittmi 
tat-terroriżmu u tal-kriminalità 
organizzata, 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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni tal-vittmi bħala vulnerabbli hi meqjusa bħala definizzjoni diskriminatorja 
involontarja li tikkunsidra l-karatteristiċ personali tal-vittmi qabel ma jkunu sofrew reat 
bħala l-uniku kriterju ta' definizzjoni tagħhom. Għalhekk, l-emenda attwali tintroduċi t-
terminu "vittmi bi ħtiġijiet speċifiċi" u tużah fid-Direttiva kollha. Emendi ulterjuri jeħtieġu 
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azzjoni pożittiva biex ikun żgurat li kwalunkwe miżura ta' appoġġa tindirizza b'mod speċifiku 
u tikkunsidra l-bżonnijiet tal-vittmi bi ħtiġijiet speċifiċi.

Emenda 16

Proposta għal direttiva
Premessa 17a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) Il-vjolenza bbażżata fuq is-sess 
tirreferi għal vjolenza li hi diretta kontra 
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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda tenfasizza li l-vjolenza sessista hi differenti minn tipi oħrajn ta' vjolenza minħabba 
li l-ġeneru tal-vittma jirrappreżenta r-raġuni ewlenija tal-atti ta' vjolenza. Fi kliem ieħor, il-
vjolenza sessista tirreferi għal kwalunkwe ħsara mwettqa kontra persuna li tkun bbażata fuq 
il-perċezzjoni ta' differenzi bejn il-vittma u l-awtur tal-ħsara. Ta' min wieħed jinnota d-
definizzjoni ta' vjolenza sesswali fl-emenda, li tinkludi kemm l-attakk kif ukoll l-abbuż 
sesswali.
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Emenda 17

Proposta għal direttiva
Premessa 17b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17b) Il-vjolenza f'relazzjoni mill-qrib hi 
problema soċjali serja u spiss moħbija, li 
tinkludi vjolenza mwettqa minn sieħba 
intimi jew minn eks-sieħba jew minn 
membri oħrajn tal-familja.. Il-parti l-
kbira ta' din it-tip ta' vjolenza titwettaq fl-
ambjent soċjali qrib u n-nisa huma l-
vittmi ewlenin. Din il-vjolenza tista' tkopri 
l-abbuż fiżiku jew psikoloġiku, iżda ukoll 
abbuż sesswali u saħansitra ekonomiku li 
jwassal għal diskriminazzjoni u ksur tad-
drittijiet fundamentali tal-vittmi li 
għalhekk jeħtieġu miżuri speċifiċi ta' 
protezzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tipprovdi definizzjoni komprensiva tal-vjolenza f'relazzjoni mill-qrib li tinkludi 
kwalunkwe tip ta' vjolenza, inkluż dik psikoloġika u ekonomika, u tirrikonoxxi li l-vjolenza 
tista' tkompli saħansitra wara t-tmiem tar-relazzjoni u għalhekk ma teħtieġx rabtiet bioloġiċi 
jew familjari legali ppruvati, jew prova ta' residenza konġunta tal-vittma u tal-awtur tal-
vjolenza.

Emenda 18

Proposta għal direttiva
Premessa 17c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17c) Il-vittmi tat-terroriżmu huma 
partikolarment vulnerabbli minħabba n-
natura partikolari tar-reat. Huma jsofru 
intimidazzjoni, imġiba ostili u theddid ta' 
ritaljazzjoni mill-membri tal-komunitajiet 
assoċjati mal-awturi tal-vjolenza. Il-vittmi 
tat-terroriżmu għandhom għalhekk 
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jingħataw għajnuna u rikonoxximent 
speċifiku mis-soċjetà u għandhom jiġu 
protetti kontra kwalunkwe espożizzjoni 
għal mibegħda u biża'. Il-Kummissjoni u 
l-Istati Membri għandhom jikkunsidraw l-
adozzjoni 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

Ġustifikazzjoni

Id-dritt għall-verità hu dritt ibbażat fuq id-dritt tal-vittmi għal għarfien sħiħ u komplut tal-atti 
li wasslu għall-vittimizzazzjoni tagħhom, tan-nies involuti u taċ-ċirkustanzi li mmotivawhom. 
Għandhom id-dritt li jkunu jafu l-verità dwar iċ-ċirkostanzi li fihom twettaq dan il-ksur u f'każ 
ta' mewt jew għejbien, tad-destin tal-vittma.

Emenda 19

Proposta għal direttiva
Premessa 17d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17d) Il-vittmi tat-terroriżmu u tal-
kriminalità organizzata għandhom 
jingħataw appoġġ speċifiku minħabba l-
fatt li l-ksur ta' dritt individwali f'dan il-
kuntest jikkostitwixxi ukoll ksur tad-
drittijiet tas-soċjetà kollha kemm hi. 
B'konsegwenza ta' dan, dritt b'natura 
individwali għandu jiġi protett b'mod 
speċifiku peress li jaffettwa d-drittijiet 
kollettivi.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

It-terroriżmu u l-kriminalità organizzata jiffukaw fuq vittmi speċifiċi kif ukoll fuq membri tal-
familja, ħbieb u għalhekk jikkawżaw ħsara kollaterali għall-vittmi. It-terroriżmu jista' jiġi 
deskritt bħala vjolenza b'motivazzjoni politika li jitwettaq minn individwi, gruppi, jew aġenti 
b'appoġġ tal-istat u li għandu l-għan li joħloq sentiment ta' terrur fil-popolazzjoni bil-għan li 
jinfluwenza l-politiki jew ibideel l-imġiba. It-terroriżmu hu mfassal b'tali mod li jiġġenera 
effetti psikoloġiċi li jnisslu biża u għalhekk jintimidaw "udjenza partikolari", li tista' tinkludi 
grupp etniku jew reliġjuż, pajjiż sħiħ, gvern jew l-opinjoni pubblika.

Emenda 20

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 
u jista' jkollha ħtiġijiet speċifiċi, 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.

Or. en
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Emenda 21

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 li għandhom ħtiġijiet speċifiċi 
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.

Or. en

Emenda 22

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 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 adegwati, jintervistaw vittmi tfal, 
jiddiskutu dettalji makabri ta' reati, 
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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 23

Proposta għal direttiva
Premessa 22b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22b) Sabiex tkun iffaċilitata l-protezzjoni 
aktar effettiva tad-drittijiet u tal-interessi 
tal-vittmi, l-Istati Membri għandhom 
jiżviluppaw approċċ li jinkludi aktar minn 
aġenzija waħda u komprensiv. F'dan ir-
rigward, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li jkun hemm fis-seħħ 
mekkaniżmi adegwati li jipprovdu għal 
kooperazzjoni effettiva fost il-ġudikatura, 
prosekuturi pubbliċi, aġenziji għall-
infurzar tal-liġi, awtoritajiet lokali u 
reġjonali, organizzazzjonijiet non-
governattivi u organizzazzjonijiet rilevanti 
oħrajn. It-terminu "mekkaniżmu" 
jirreferi għal kwalunkwe struttura formali 
jew informali bħal protokolli miftiehma, 
diskussjonijiet madwar il-mejda jew 
kwalunkwe metodu ieħor li jippermetti lil 
numru ta' professjonisti biex jikkooperaw 
b'mod standardizzat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

B'rikonoxximent tal-ħtieġa li jiġu nklużi l-atturi professjonisti differenti fl-offerta ta' 
assistenza, din l-emenda tissottoskrivi approċċ li jrawwen kultura ta' ħidma konġunta biex 
tinbena struttura ta' assistenza u protezzjoni fost ħafna aġenziji. L-emenda ma teħtieġx il-
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ħolqien ta' korp jew istituzzjoni uffiċjali li jista' joħloq spejjeż għall-Istati Membri iżda 
minflok iħeġġeġ l-użu tal-potenzjal eżistenti b'mod aktar kollaborattiv u effikaċi

Emenda 24

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. 
Pulizija, prosekuturi u persunal ieħor 
involut f'każijiet ta' vjolenza sessista 
għandhom jiġu mħarrġa f'metodi xierqa 
biex jitrattaw ma' vittmi ta' din it-tip ta' 
vjolenza b'mod sensittiv għall-ġeneru. 
Dan it-taħriġ għandu jkun 
istituzzjonalizzat u standardizzat fost l-
Istati Membri u għandu jitwettaq 
b'konsultazzjoni mill-qrib ma' 
organizzazzjonijiet non-governattivi u 
fornituri ta' servizzi għall-vittmi ta' 
vjolenza sessista.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda titfa' l-obbligu fuq l-Istati Membri biex jipprovdu taħriġ adegwat għall-
professjonisti rilevanti li jitrattaw ma' vittmi ta' vjolenza sessista. It-taħriġ preskritt għandu 
jqajjem l-għarfien fost il-professjonisti dwar il-ħtiġijiet speċifiċi tal-vittmi tal-vjolenza 
sessista u għandu jikkontribwixxi għat-tibdil tal-perspettivi u l-kondotta ta' dawn il-
professjonisti fir-rigward tal-vittmi. Id-dispożizzjoni li dan it-tip ta' taħriġ għandu jkun 
żviluppat b'konsultazzjoni mal-NGOs timxi skont l-ispirtu tal-kooperazzjoni bejn diversi 
aġenziji.
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Emenda 25

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) Sabiex jinħolqu u jissaħħu politiki li 
jipprevjenu l-kriminalità u l-miżuri għat-
tnaqqis tar-riskju li n-nies isiru l-vittmi 
tal-kriminalità, 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.

Or. en

Emenda 26

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 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 
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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' 
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 
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 
elettroniċi għat-tressiq ta' lmenti. 

Or. en

Emenda 27

Proposta għal direttiva
Premessa 25b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25b) Sabiex jiġu żviluppati sistemi ta' 
monitoraġġ aktar strutturati madwar l-
Unjoni kollha għall-vittmi tal-kriminalità, 
biex jiġi vvalutat l-aċċess tal-vittmi għad-
drittijiet u s-servizzi stipulati f'din id-
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Direttiva u biex jiġi ffaċilitat l-iskambju 
tal-aħjar prattiki, l-Istati Membri 
għandhom jikkooperaw biex jistabbilixxu 
netwerk Ewropew għall-ħolqien ta' 
database ta' statistika madwar l-Unjoni 
kollha, permezz tal-assoċjazzjonijiet u l-
organizzazzjonijiet ta' appoġġ għall-vittmi 
eżistenti fl-Unjoni. Din id-database 
għandha tinkludi mill-anqas in-numru, l-
età, il-ġeneru u n-nazzjonalità tal-vittmi, 
it-tip ta' servizzi li għalihom il-vittmi 
għandhom aċċess u kwalunkwe 
diskrepanza fil-provviżjoni tas-servizz.

Or. en

Emenda 28

Proposta għal direttiva
Premessa 25c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25c) Sabiex tiġi ffaċilitata l-evalwazzjoni 
tal-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva, l-
Istati Membri għandhom jikkomunikaw 
lill-Kummissjoni data rilevanti relatata 
mal-applikazzjoni ta' proċeduri nazzjonali 
dwar il-vittmi tal-kriminalità, inkluż mill-
anqas in-numru tal-vittmi u l-ġeneru, l-
età u n-nazzjonalità tagħhom, in-numru, 
it-tip  jew in-natura tar-reati rrappurtati, 
u t-tip tas-servizzi li għalihom il-vittmi 
ġew riferuti. Id-data għandha wkoll 
tipprovdi informazzjoni dwar il-kawżi u l-
frekwenza ta' kwalunkwe forma ta' 
vjolenza, il-miżuri li jkunu ddaħħlu fis-
seħħ biex jipprevjenu u jeqirdu l-vjolenza 
sessista, għall-protezzjoni tal-vittmi u l-
kundanna tal-awturi tal-vjolenza u l-
effikaċja ta' dawk il-miżuri.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-ġabra tad-data statistika diżaggregata fuq perjodi regolari dwar każijiet ta’ kull forma ta’ 
vjolenza li hi koperta fl-ambitu ta’ din id-Direttiva se tipprovdi valutazzjoni bbażata fuq l-
evidenza dwar jekk il-ħtiġijiet ta’ dawk esposti għall-vjolenza ġew sodisfatti b’mod xieraq. Id-
dispożizzjoni ta’ statistika u data nazzjonali għall-Kummissjoni Ewropea tistimula wkoll il-
kooperazzjoni transkonfinali u tiffaċilita t-tqabbil bejn il-pajjiżi u l-istabbiliment ta’ limiti ta’ 
prattiki tajbin eżistenti.

Emenda 29

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 fil-kuntatti kollha li 
jkollhom ma' kwalunkwe awtorità 
kompetenti, mal-appoġġ għall-vittmi jew 
mas-servizzi ta’ ġustizzja restorattiva.

Or. en

Emenda 30

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iia) il-membru/i tal-familja jew persuna/i 
rikonoxxut/i bħala it-tutur jew ir-
rappreżentant ta' vittma li hi nieqsa mill-
kapaċità qabel jew wara reat. 

Or. en
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Emenda 31

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) "vjolenza sessista" tfisser vjolenza li 
hi diretta kontra persuna minħabba l-
ġeneru jew l-identità tal-ġeneru tagħha;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda tipprovdi definizzjoni komprensiva tal-vjolenza abbażi tal-ġeneru li tenfasizza li 
dan it-tip ta’ vjolenza hu differenti mit-tipi l-oħra ta’ vjolenza fis-sens li l-ġeneru tal-vittma 
jew l-identità tal-ġeneru hu l-motivazzjoni primarja għall-atti ta’ vjolenza. 

Emenda 32

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 hi konjuġi attwali jew 
preċedenti jew sieħeb/sieħba jew 
kwalunkwe membru tal-familja ieħor tal-
vittma.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tipprovdi definizzjoni komprensiva tal-vjolenza f'relazzjoni mill-qrib li tinkludi 
kwalunkwe tip ta' vjolenza, inkluż dik psikoloġika u ekonomika, u tirrikonoxxi li l-vjolenza 
tista' tkompli saħansitra wara t-tmiem tar-relazzjoni u għalhekk ma teħtieġx rabtiet bioloġiċi 
jew familjari legali ppruvati, jew prova ta' residenza konġunta tal-vittma u tal-awtur tal-
vjolenza.
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Emenda 33

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) sa liema punt u skont liema termini 
dawn għandhom id-dritt għal 
interpretazzjoni u traduzzjoni;

Or. en

Emenda 34

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 
apparti minn dak li fih ikun seħħ ir-reat, 
kull miżura, proċedura jew arranġament 
speċjali, li huma aktar adattati sabiex 
jipproteġu d-drittijiet u l-interessi 
tagħhom;

Or. en

Emenda 35

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. B'żieda mal-informazzjoni msemmija 
fil-paragrafu 1, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li meta vittma ssoffri 
trawma ewlenija, din tingħata l-
informazzjoni li ġejja:
(a) sa fejn huma intitolati għal kura 
medika;
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(b) sa fejn huma intitolati għal appoġġ 
speċjalista, inkluż appoġġ psikoloġiku;
(c) kif u skont liema kundizzjonijiet huma 
jistgħu jiksbu assistenza biex isibu 
akkomodazzjoni alternattiva adegwata b' 
arranġamenti ta' sigurtà xierqa.

Or. en

Emenda 36

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. L-informazzjoni msemmija fil-
paragrafi 1 u 2 għandha tingħata jew bil-
fomm jew bil-kitba f'lingwaġġ sempliċi u 
aċċessibbli li jikkunsidra l-ħtiġijiet 
partikolari u l-karatteristiċi personali tal-
vittmi u ċ-ċirkustanzi, is-severità u n-
natura tar-reat kriminali. 

Or. en

Emenda 37

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
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Emenda 38

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-a) kull deċiżjoni dwar it-tnedija ta' 
proċedimenti kriminali, inkluż ir-
raġunijiet għall-għażla ta' akkużi 
kriminali;

Or. en

Emenda 39

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, kwalunkwe appell kontra 
dik is-sentenza u kwalunkwe sentenza;

Or. en

Emenda 40

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 

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

amministrazzjoni tal-każ;

Or. en

Emenda 41

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 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 42

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-vittmi huma informati bis-sħiħ dwar id-
dritt tagħhom biex jirċievu l-
informazzjoni msemmija fil-paragrafi 1 u 
2 u li jirċievu dik l-informazzjoni sakemm 
ma jkunux esprimew ix-xewqa li ma 
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jingħatawx din l-informazzjoni u 
għandhom jiżguraw id-dritt tal-vittmi li 
jimmodifikaw fi kwalunkwe mument id-
deċiżjoni li tikkonċerna x-xewqa tagħhom 
li ma jingħatawx din l-informazzjoni.

Or. en

Emenda 43

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 li l-
vittmi li jiddikjaraw li ma jixtiqux jirċievu 
l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 2, 
fil-fatt ma jingħatawx din l-informazzjoni
sakemm l-awtorità kompetenti ma 
tirrikonoxxix li l-falliment li tinnotifika l-
vittmi dwar ir-rilaxx aktarx twassal għal 
ħsara għall-vittmi.

Or. en

Emenda 44

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-informazzjoni msemmija fil-
paragrafi 1 u 2 għandha tingħata jew bil-
fomm jew bil-kitba f'lingwaġġ sempliċi u 
aċċessibbli li jikkunsidra l-ħtiġijiet 
partikolari u l-karatteristiċi personali tal-
vittmi u ċ-ċirkustanzi, is-severità u n-
natura tar-reat kriminali.

Or. en
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Emenda 45

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 u jistgħu 
jinftiehmu bis-sħiħ fi kwalunkwe 
interazzjoni tagħhom ma' kwalunkwe 
awtorità kompetenti sa mill-ewwel kuntatt 
magħhom, matul u wara l-konklużjoni 
tal-proċedimenti kriminali, anki meta l-
informazzjoni tiġi trażmessa minn 
awtoritajiet bħal dawn.

Or. en

Emenda 46

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Id-dritt għall-interpretazzjoni skont il-
paragrafi 1 u 2 jinkludi l-assistenza 
xierqa għal persuni bi problemi ta' smigħ 
jew taħdit.

Or. en
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Emenda 47

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, f'lingwa 
miftiehma mill-vittma, kemm-il darba din 
l-informazzjoni tkun disponibbli għall-
vittma:

Or. en

Emenda 48

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) kull deċiżjoni dwar it-tnedija ta' 
proċedimenti kriminali, inklużi r-
raġunijiet għall-għażla ta' akkużi 
kriminali;

Or. en

Emenda 49

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) kwalunkwe deċiżjoni li permezz tagħha 
jintemmu l-proċeduri kriminali marbuta 
mar-reat kriminali rrappurtat mill-vittma, 
li tinkludi mill-inqas sommarju tar-
raġunijiet li għalihom tkun ittieħdet id-

(b) kwalunkwe deċiżjoni, inklużi l-
motivazzjonijiet għal dik id-deċiżjoni, li 
ttemm l-proċeduri kriminali, bħad-
deċiżjoni li l-investigazzjoni jew il-
prosekuzzjoni ma jitkomplewx jew 
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deċiżjoni; jintemmu, jew is-sentenza finali fi 
proċess, kwalunkwe appell kontra dik is-
sentenza u kwalunkwe sentenza;

Or. en

Emenda 50

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 4 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-informazzjoni imsemmija fil-punt (c) 
tal-ewwel subparagrafu għandu jiġi 
identifikat skont il-każ. Il-vittmi jew l-
avukat tagħhom jistgħu jressqu rikjesta 
raġunata li kwalunkwe informazzjoni 
oħra hi essenzjali.

Or. en

Emenda 51

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 6 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
skont il-proċeduri fil-liġi nazzjonali, il-
vittmi jkollhom id-dritt li jikkontestaw 
deċiżjoni li tikkonkludi li m’hemmx il-
ħtieġa ta’ interpretar jew ta' traduzzjoni, u 
meta jiġi pprovdut is-servizz ta' interpretar 
jew ta' traduzzjoni, li jkollhom il-
possibbiltà li jilmentaw jekk il-kwalità tal-
interpretar ma tkunx suffiċjenti biex ikunu 
jistgħu jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom jew 
biex jifhmu l-proċeduri.

6. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
skont il-proċeduri fil-liġi nazzjonali, il-
vittmi jkollhom id-dritt li jikkontestaw 
deċiżjoni li tikkonkludi li m’hemmx il-
ħtieġa ta’ interpretar jew ta' traduzzjoni, u 
meta jiġi pprovdut is-servizz ta' interpretar 
jew ta' traduzzjoni, li jkollhom il-
possibbiltà li jilmentaw jekk il-kwalità tal-
interpretar jew traduzzjoni ma tkunx 
suffiċjenti biex ikunu jistgħu jeżerċitaw id-
drittijiet tagħhom jew biex jifhmu l-
proċeduri.

Or. en
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Emenda 52

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, sa 
mill-mument li l-vittmi jsofru dannu, 
matul jew wara l-konklużjoni ta' 
proċedimenti kriminali u irrispettivament 
ta' fejn ikun seħħ ir-reat.

Or. en

Emenda 53

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-aċċess għal servizzi ta' appoġġ għall-
vittmi ma jiddependix fuq il-fatt li vittma 
tressaq ilment ta' reat kriminali quddiem 
awtorità kompetenti.

Or. en

Emenda 54

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) persuna ta' appoġġ li takkumpanja, 
tappoġġa u tassisti vittmi u l-membri tal-
familja tagħhom, skont il-ħtiġijiet 
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tagħhom tul il-proċedimenti kriminali;

Or. en

Emenda 55

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) appoġġ emottiv u psikoloġiku; (c) appoġġ emottiv, psikoloġiku u 
materjali; 

Or. en

Emenda 56

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) jekk il-vittmi u l-membri tal-familja 
tagħhom ikunu residenti fi Stat Membru 
differenti minn dak li fih seħħ ir-reat, l-
informazzjoni dwar is-servizzi ta' appoġġ 
għall-vittmi għandha tkun disponibbli 
f'dak l-Istat Membru;

Or. en

Emenda 57

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt db (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) pariri relatati mar-riskju ta' 
intimidazzjoni u ta' vittimizzazzjoni 
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ulterjuri u kif jipprevjenuh u jevitawh.

Or. en

Emenda 58

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiffaċilitaw 
ir-referenza tal-vittmi għas-servizzi ta’ 
appoġġ għall-vittmi, mill-awtorità li tkun 
irċeviet il-kwerela u minn aġenziji rilevanti 
oħra.

3. L-Istati Membri għandhom jiffaċilitaw 
ir-referenza tal-vittmi għas-servizzi ta’ 
appoġġ għall-vittmi, mill-awtorità 
kompetenti li tkun irċeviet l-ilment u minn 
aġenziji rilevanti oħra. 

Or. en

Emenda 59

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Barra mis-servizzi ġenerali ta’ appoġġ 
għall-vittmi, l-Istati Membri għandhom 
jippromwovu t-twaqqif jew l-iżvilupp ta’ 
servizzi speċjalizzati ta’ appoġġ.

4. Barra mis-servizzi ġenerali ta’ appoġġ 
għall-vittmi, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw it-twaqqif jew l-iżvilupp ta’ 
servizzi speċjalizzati ta’ appoġġ, inklużi 
servizzi ta' appoġġ speċjalizzat għall-
vittmi tal-vjolenza sessista, vittmi ta' 
vjolenza f'relazzjonijiet mill-qrib u l-
membri tal-familja tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda tistieden lill-Istati Membri jistabbilixxu servizzi ta’ appoġġ speċjalizzat li 
jirrikonoxxu n-natura speċifika tas-sitwazzjoni diffiċli tal-vittmi ta’ vjolenza sessista u 
vjolenza f’relazzjonijiet mill-qrib. L-għan ta’ appoġġ speċjalizzat bħal dan hu li jiżgura l-
kompitu kumpless tal-għoti tas-setgħa lill-vittmi permezz ta’ appoġġ u assistenza ottimi 
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speċifiċi għall-ħtiġijiet partikolari tagħhom.

Emenda 60

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-Istati Membri għandhom 
jippromwovu u jappoġġjaw inizjattivi 
bbażati fil-komunità, inkluż il-ħolqien ta' 
gruppi ta' vittmi jew il-membri tal-familja 
tagħhom bil-għan li jistimulaw l-appoġġ 
reċiproku, li jingħataw is-setgħa u biex 
tissaħħaħ is-solidarjetà fis-soċjetà.

Or. en

Emenda 61

Proposta għal direttiva
Artikolu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
vittmi jirċievu konferma bil-miktub ta’ 
kwalunkwe kwerela li jkunu għamlu ma’ xi 
awtorità kompetenti tal-Istat Membru.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
vittmi jirċievu konferma bil-miktub u 
kopja ta’ kwalunkwe kwerela li jkunu 
għamlu ma’ xi awtorità kompetenti tal-Istat 
Membru.

Or. en

Emenda 62

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

jiksbu dikjarazzjoni mingħand il-vittma 
immedjatament wara li ssir il-kwerela dwar 
ir-reat kriminali mal-awtorità kompetenti;

- jiksbu dikjarazzjoni mingħand il-vittma 
immedjatament wara li ssir il-kwerela dwar 
ir-reat kriminali mal-awtorità kompetenti;
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Or. en

Emenda 63

Proposta għal direttiva
Kapitolu 4 – titolu 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-Rikonoxximent tal-vulnerabbiltà u l-
protezzjoni tal-vittmi

Ir-Rikonoxximent tal-ħtiġijiet speċifiċi u l-
protezzjoni tal-vittmi

Or. en

Emenda 64

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jkun hemm miżuri disponibbli għall-
protezzjoni tas-sikurezza tal-vittmi u tal-
membri tal-familja tagħhom kontra r-
ritaljazzjoni, l-intimidazzjoni, il-
vittimizzazzjoni ripetuta jew 
vittimizzazzjoni ulterjuri.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jkun hemm miżuri disponibbli għall-
protezzjoni tas-sikurezza u d-dinjità tal-
vittmi u tal-membri tal-familja tagħhom 
kontra r-ritaljazzjoni, l-intimidazzjoni, il-
vittimizzazzjoni ripetuta jew 
vittimizzazzjoni ulterjuri sa mill-ewwel 
kuntatt ma' awtorità kompetenti matul jew 
wara l-konklużjon tal-proċedimenti 
kriminali.

Or. en

Emenda 65

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-miżuri msemmija fil-paragrafu 1 2. Il-miżuri msemmija fil-paragrafu 1 
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għandhom jinkludu b’mod partikolari 
proċeduri dwar il-protezzjoni fiżika tal-
vittmi u tal-membri tal-familja tagħhom, 
miżuri li jiżguraw li jiġi evitat il-kuntatt 
bejn l-awturi tar-reat u l-vittmi fil-binjiet 
fejn isiru l-proċeduri kriminali u miżuri li 
jiżguraw li jiġi mminimizzat ir-riskju ta' 
danni psikoloġiċi jew emottivi tal-vittmi 
waqt l-interrogazzjoni jew meta jagħtu x-
xhieda tagħhom u li jiġu ggarantiti s-
sikurezza u d-dinjità tagħhom.

għandhom jinkludu b’mod partikolari 
proċeduri dwar il-protezzjoni fiżika tal-
vittmi u tal-membri tal-familja tagħhom, 
miżuri li jiżguraw li jiġi evitat il-kuntatt 
bejn l-awturi tar-reat u l-vittmi u l-membri 
tal-familja tagħhom fil-binjiet fejn isiru l-
proċeduri kriminali u miżuri li jiżguraw li 
jiġi mminimizzat ir-riskju ta' danni 
psikoloġiċi jew emottivi tal-vittmi waqt l-
interrogazzjoni jew meta jagħtu x-xhieda 
tagħhom u li jiġu ggarantiti s-sikurezza u 
d-dinjità tagħhom.

Or. en

Emenda 66

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-identifikazzjoni ta’ vittmi vulnerabbli L-identifikazzjoni ta’ vittmi bi ħtiġijiet 
speċjali

Or. en

Emenda 67

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 1 − parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-finijiet ta’ din id-Direttiva, il-
kategoriji ta' vittmi li ġejjin huma meqjusa 
vulnerabbli minħabba l-karatteristiċi 
personali tagħhom:

1. Għall-finijiet ta’ din id-Direttiva, il-
kategoriji ta' vittmi li ġejjin huma meqjusa 
li għandhom ħtiġijiet speċifiċi minħabba l-
karatteristiċi personali tagħhom:

Or. en
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Emenda 68

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 2 − parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għall-iskopijiet ta’ din id-Direttiva, il-
kategoriji ta' vittmi li ġejjin huma meqjusa 
vulnerabbli minħabba n-natura jew it-tip 
ta' delitt li jkunu ġarrbu:

2. Għall-iskopijiet ta’ din id-Direttiva, il-
kategoriji ta' vittmi li ġejjin huma meqjusa 
li għandhom ħtiġijiet speċjali minħabba n-
natura jew it-tip ta' delitt li jkunu ġarrbu:

Or. en

Emenda 69

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 2 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Il-vittmi ta' vjolenza sessista;

Or. en

Emenda 70

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 2 – punt ab (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ab) Il-vittmi ta' vjolenza f'relazzjonijiet 
mill-qrib;

Or. en
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Emenda 71

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) Vittmi tat-terroriżmu;

Or. en

Emenda 72

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 2 – punt bc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bc) Vittmi ta' kriminalità organizzata.

Or. en

Emenda 73

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
vittmi l-oħra kollha ssirilhom valutazzjoni 
individwali u f’waqtha, skont il-proċeduri 
nazzjonali, biex jiġi ddeterminat jekk, 
minħabba l-karatteristiċi presonali 
tagħhom jew minħabba ċ-ċirkostanzi jew 
it-tip jew in-natura tad-delitt, humiex 
vulnerabbli għal vittimizzazzjoni jew 
intimidazzjoni sekondarja jew ripetuta.

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
vittmi l-oħra kollha ssirilhom valutazzjoni 
individwali u f’waqtha, skont il-proċeduri 
nazzjonali, biex jiġi ddeterminat jekk, 
minħabba l-karatteristiċi personali
tagħhom jew minħabba ċ-ċirkostanzi jew 
it-tip jew in-natura tad-delitt, jekk 
għandhomx ħtiġijiet speċifiċi li 
jwassluhom għal vittimizzazzjoni jew 
intimidazzjoni sekondarja jew ripetuta.

Or. en
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Emenda 74

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
vittmi kollha vulnerabbli identifikati fil-
paragrafi 1, 2 u 3, ssirilhom valutazzjoni 
individwali u f’waqtha, skont il-proċeduri 
nazzjonali, biex jiġi ddeterminat minn 
liema mill-miżuri speċjali stipulati fl-
Artikoli 21 u 22 huma għandhom 
jibbenefikaw. Din it-tip ta' valutazzjoni 
għandha tqis ix-xewqat tal-vittma 
vulnerabbli, anki x-xewqa li ma 
tibbenefikax mill-miżuri speċjali.

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
vittmi kollha bi ħtiġijiet speċifiċi
identifikati fil-paragrafi 1, 2 u 3, issirilhom 
valutazzjoni individwali u f’waqtha, skont 
il-proċeduri nazzjonali, biex jiġi 
ddeterminat minn liema mill-miżuri 
speċjali stipulati fl-Artikoli 21 u 22 huma 
għandhom jibbenefikaw. 

Or. en

Emenda 75

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-valutazzjonijiet individwali msemmija 
fil-paragrafi 3 u 4 jitwettqu f'intervalli 
regolari matul il-proċedimenti kriminali 
sabiex jitqies kull tibdil fil-karatteristiċi 
jew ċirkostanzi personali, ħtiġijiet u 
xewqat tal-vittmi. Il-valutazzjonijiet 
individwali għandhom jikkunsidraw il-
fatturi li ġejjin:
(a) il-karatteristiċi personali tal-vittma 
bħall-età, ġeneru, l-identità tal-ġeneru, l-
etniċità, ir-razza, ir-reliġjon, l-
orjentazzjoni sesswali, l-istat tas-saħħa, 
id-diżabilità, l-istatus legali, id-
diffikultajiet ta' komunikazzjoni, ir-
relazzjoni ma’ jew id-dipendenza fuq il-
persuna suspettata jew akkużata, jew l-
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esperjenzi kriminali preċedenti;
(b) iċ-ċirkustanzi tar-reat bħall-fatt li l-
persuna tkun ivvittimizzata barra mill-
pajjiż;
(c) it-tip jew in-natura tar-reat bħal meta 
jkun seħħ sfruttament jew tkun intużat 
vjolenza fiżika u sesswali;
(d) ix-xewqat tal-vittma bi ħtiġijiet 
speċifiċi inkluż jekk ma jridux 
jibbenefikaw minn miżuri speċjali.

Or. en

Emenda 76

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 18a
Id-dritt għall-aċċess għal servizzi 
speċjalizzati ta' appoġġ għall-vittmi, għal 
vittmi ta' vjolenza sessista u ta' vjolenza 
f'relazzjonijiet mill-qrib
1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-vittmi ta' vjolenza sessista u ta' vjolenza 
f'relazzjonijiet mill-qrib u l-membri tal-
familja tagħhom ikollhom aċċess bla ħlas
u kunfidenzjali għas-servizzi ta’ appoġġ 
għall-vittmi, skont il-ħtiġijiet tagħhom:
(a) ikunu bbażati fuq għarfien tal-ġeneru 
tal-vjolenza u li jkun iffokat fuq id-
drittijiet tal-bniedem u s-sikurezza tal-
vittma;
(b) ikunu bbażati fuq approċċ integrat li 
jikkunsidra r-relazzjoni bejn il-vittmi, l-
awturi tar-reat, it-tfal u l-ambjent soċjali 
aktar wiesa' tagħhom;
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(c) ikunu mmirati biex jevitaw 
vittimizzazzjoni sekondarja;
(d) ikunu mmirati biex jagħtu s-setgħa u 
l-indipendenza ekonomika tal-vittmi tal-
vjolenza;
(e) jippermettu, fejn xieraq, firxa ta' 
servizzi ta' protezzjoni u appoġġ li 
għandhom jinstabu fl-istess binjiet;
(f) jindirizzaw il-ħtiġijiet speċifiċi tal-
vittmi inkluż il-vittmi tfal.
2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-
provviżjoni f'waqtha ta' assistenza 
finanzjarja lill-vittmi ta' vjolenza sessista 
u ta' vjolenza f'relazzjonijiet mill-qrib u 
għandhom jipprojbixxu kull forma ta' 
diskriminazzjoni kontra dawk li jkunu 
salvaw minn din it-tip ta' vjolenza, inkluż 
l-impjieg, il-proprjetà u l-istatus tal-
housing u tal-benefiċċji tas-sigurtà 
soċjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Il-fehim li l-aċċess għall-appoġġ mhuwiex biss dritt tal-vittmi, iżda wkoll element kruċjali fil-
protezzjoni minn iktar vittimizzazzjoni u t-tisħiħ tas-setgħa soċjo-ekonomika, din l-emenda 
tniżżel għadd ta’ għanijiet u kriterji li għandhom ikunu bbażati fuqhom is-servizzi ta’ appoġġ 
għall-vittmi bi ħtiġijiet speċjali. L-emenda tipprovdi wkoll għal riżorsi finanzjarji adegwati 
għall-vittmi u l-ebda tolleranza għad-diskriminazzjoni kontra l-vittmi ta’ vjolenza sessista.

Emenda 77

Proposta għal direttiva
Artikolu 18b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 18b
Id-dritt ta' aċċess għal ċentri ta' kriżi 
wara stupru u vjolenza sesswali minn 
vittmi ta' vjolenza sesswali.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
vittmi ta' vjolenza sesswali u l-membri tal-
familja tagħhom ikollhom aċċess għal 
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ċentri ta' referenza għal kriżi ta' stupru 
jew ta' vjolenza sesswali, li jipprovdu 
eżami mediku u forensiku, appoġġ fi 
trawma u l-konsultazzjoni għall-vittmi u l-
membri tal-familja tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

In-natura trawmatika tal-vjolenza sesswali teħtieġ rispons partikolarment sensittiv minn 
persunal mħarreġ u speċjalizzat. Din l-emenda, għalhekk, tqiegħed enfasi partikolari fuq l-
għoti ta’ dan it-tip ta’ appoġġ speċjalizzat billi l-Istati Membri jintalbu jipprovdu għall-
istabbiliment ta’ għadd suffiċjenti ta’ ċentri ta’ riferiment aċċessibbli għall-kriżi tal-istupru 
jew tal-vjolenza sesswali. Il-Kunsill tal-Ewropa jirrakkomanda li ċentru bħal dan ikun 
disponibbli għal kull 200 000 abitant.

Emenda 78

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu
b’mod progressiv il-kundizzjonijiet 
meħtieġa biex jippermettu li jiġi evitat il-
kuntatt bejn il-vittmi u l-persuni suspettati 
jew akkużati fi kwalunkwe lok fejn il-
vittmi jista' jkollhom kuntatt personali mal-
awtoritajiet pubbliċi minħabba l-fatt li 
huma jkunu l-vittmi u b'mod partikolari, 
fil-postijiet fejn isiru l-proċeduri kriminali.

1. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
il-kundizzjonijiet meħtieġa biex 
jippermettu li jiġi evitat il-kuntatt bejn il-
vittmi u l-membri tal-familja tagħhom u l-
persuni suspettati jew akkużati jew l-awturi 
tar-reat fi kwalunkwe lok fejn il-vittmi 
jista' jkollhom kuntatt personali mal-
awtoritajiet kompetenti minħabba l-fatt li 
huma jkunu l-vittmi u b'mod partikolari, 
fil-postijiet fejn isiru l-proċeduri kriminali, 
sakemm il-proċedimenti kriminali 
jeħtieġu kuntatt ta’ dan it-tip jew jekk il-
vittmi jitolbu mod ieħor.

Or. en
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Emenda 79

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
d-disinn ta’ bini ġdid għall-qorti jkun 
jinkludi żoni fejn jistgħu jistennew il-
vittmi.

Or. en

Emenda 80

Proposta għal direttiva
Artikolu 20 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-għadd ta’ interrogazzjonijiet mal-
vittmi jkun limitat kemm jista’ jkun u li l-
interrogazzjonijiet isiru biss meta jkun 
strettament meħtieġ għall-iskopijiet tal-
proċeduri kriminali;

(b) l-għadd ta’ interrogazzjonijiet mal-
vittmi jkun limitat kemm jista’ jkun u li l-
interrogazzjonijiet isiru biss meta jkun 
strettament meħtieġ għall-iskopijiet tal-
investigazzjonijiet u tal-proċeduri 
kriminali;

Or. en

Emenda 81

Proposta għal direttiva
Artikolu 20 − punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-vittmi jkunu jistgħu jkunu 
akkumpanjati, fejn xieraq, mir-
rappreżentant legali tagħhom, jew minn 
persuna li jagħżlu huma stess, sakemm ma 
tkunx ingħatat deċiżjoni motivata kuntrarja 
fir-rigward ta’ dik il-persuna.

(c) il-vittmi jkunu jistgħu jkunu 
akkumpanjati mir-rappreżentant legali 
tagħhom, jew, fejn xieraq, minn persuna li 
jagħżlu huma stess, sakemm ma tkunx 
ingħatat deċiżjoni motivata kuntrarja fir-
rigward ta’ dik il-persuna;
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Or. en

Emenda 82

Proposta għal direttiva
Artikolu 20 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) fil-każ ta’ dewmien fir-rappurtar ta’ 
vjolenza minħabba biża ta’ ritaljazzjoni, 
umiljazzjoni, jew stigmatizzazzjoni, 
dewmien ta’ dan it-tip ma jwassal għal 
ebda inferenza avversa fl-ilment tal-
vittma. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tipprojbixxi lill-qorti milli toħloq xi inferenza avversa minn dewmien ta’ 
kwalunkwe tul bejn l-allegat twettiq tal-vjolenza u r-rappurtar ta’ dan. L-obbligu li dewmien 
fir-rappurtar m'għandux jintuża kontra l-vittma hu approvat ukoll fil-każistika tas-CEDAW.

Emenda 83

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-dritt għall-protezzjoni ta’ vittmi 
vulnerabbli waqt il-proċeduri kriminali

Id-dritt għall-protezzjoni ta’ vittmi bi 
ħtiġijiet speċifiċi waqt il-proċedimenti 
kriminali

Or. en
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Emenda 84

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
vittmi vulnerabbli msemmija fl-
Artikolu 18 ikunu jibbenefikaw mill-miżuri 
stipulati fil-paragrafi 2 u 3 skont il-
valutazzjoni individwali kif stipulata fl-
Artikolu 18(4) u skont ir-regoli tad-
diskrezzjoni ġudizzjarja.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
vittmi bi ħtiġijiet speċifiċi msemmija fl-
Artikolu 18 ikunu jibbenefikaw mill-miżuri 
stipulati fil-paragrafi 2 u 3 skont il-
valutazzjoni individwali kif stipulata fl-
Artikolu 18(4) u skont ir-regoli tad-
diskrezzjoni ġudizzjarja.

Or. en

Emenda 85

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 2 − parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Waqt l-investigazzjonijiet kriminali, il-
miżuri li ġejjin għandhom jiġu offruti lill-
vittmi vulnerabbli:

2. Waqt l-investigazzjonijiet kriminali, il-
miżuri li ġejjin għandhom jiġu offruti lill-
vittmi bi ħtiġijiet speċifiċi:

Or. en

Emenda 86

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-interrogazzjonijiet kollha tal-vittmi ta’ 
vjolenza sesswali jitwettqu minn persuna 
tal-istess sess. 

(d) l-interrogazzjonijiet kollha tal-vittmi ta’ 
vjolenza sesswali, vjolenza sessista u 
vjolenza f’relazzjonijiet mill-qrib jitwettqu 
minn persuna tas-sess magħżul mill-
vittma.
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Or. en

Emenda 87

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 3 − parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Waqt il-proċeduri fil-qorti, il-miżuri li 
ġejjin għandhom jiġu offruti lill-vittmi 
vulnerabbli:

3. Waqt l-investigazzjonijiet kriminali, il-
miżuri li ġejjin għandhom jiġu offruti lill-
vittmi bi ħtiġijiet speċifiċi:

Or. en

Emenda 88

Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-interrogazzjonijiet kollha tal-vittma fl-
investigazzjonijiet kriminali jistgħu jkunu 
rreġistrati permezz ta’ vidjo u dawn l-
interrogazzjonijiet irreġistrati bil-vidjo
jistgħu jitressqu bħala provi fil-proċeduri 
quddiem il-qorti kriminali, u dan skont il-
liġi nazzjonali; 

(a) l-interrogazzjonijiet kollha tal-vittma fl-
investigazzjonijiet kriminali jistgħu jkunu 
rreġistrati b’mod awdjoviżiv u dawn l-
interrogazzjonijiet irreġistrati b’mod 
awdjoviżiv jistgħu jitressqu bħala provi fil-
proċeduri quddiem il-qorti kriminali, u dan 
skont il-liġi nazzjonali; 

Or. en

Emenda 89

Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– (b) l-awtoritajiet ġudizzjarji
jappuntaw rappreżentant speċjali għall-
vittma, fl-investigazzjonijiet kriminali u fil-

(b) l-awtoritajiet kompetenti jappuntaw 
rappreżentant speċjali għall-vittma, fl-
investigazzjonijiet kriminali u fil-proċeduri 
fil-qorti meta, skont il-liġi nazzjonali, dawk 
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proċeduri fil-qorti meta, skont il-liġi 
nazzjonali, dawk li għandhom ir-
responsabbiltà ta' ġenitur ikunu esklużi 
milli jirrappreżentaw it-tifel jew tifla 
minħabba kunflitt ta' interess bejniethom u 
l-vittma, jew meta t-tifel jew it-tifla ma 
jkunx/tkunx akkumpanjat(a) jew ikun/tkun 
separat(a) mill-familja.

li għandhom ir-responsabbiltà ta' ġenitur 
ikunu esklużi milli jirrappreżentaw it-tifel 
jew tifla minħabba kunflitt ta' interess 
bejniethom u l-vittma, jew meta t-tifel jew 
it-tifla ma jkunx/tkunx akkumpanjat(a) jew 
ikun/tkun separat(a) mill-familja.

Or. en

Emenda 90

Proposta għal direttiva
Artikolu 23 – paragrafu -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- 1. L-Istati Membri għandhom, kemm
jista’ jkun, jiggarantixxu l-protezzjoni tal-
ħajja privata u tal-familja tal-vittmi u 
tipproteġi d-data personali tal-vittmi sa 
mill-ewwel kuntatt ma’ awtorità 
kompetenti, tul kwalunkwe proċedimenti 
kriminali u wara dawn il-proċedimenti.

Or. en

Emenda 91

Proposta għal direttiva
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
waqt il-proċeduri fil-qorti, l-awtoritajiet 
ġudizzjarji jkunu jistgħu jadottaw miżuri 
xierqa biex jipproteġu l-ħajja privata u r-
ritratti tal-vittmi u tal-membri tal-familji 
tagħhom.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
waqt l-investigazzjonijiet kriminali u l-
proċeduri fil-qorti, l-awtoritajiet 
ġudizzjarji jkunu jistgħu jadottaw miżuri 
xierqa biex jipproteġu l-ħajja privata u r-
ritratti tal-vittmi u tal-membri tal-familji 
tagħhom.

Or. en
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Emenda 92

Proposta għal direttiva
Artikolu 23 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 23a
Prevenzjoni

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
azzjoni xierqa, inkluż permezz tal-
internet, bħalma huma kampanji ta' 
informazzjoni u sensibilizzazzjoni, 
programmi ta' riċerka u edukazzjoni, fejn 
xieraq f'kooperazzjoni mal-
organizzazzjonijiet rilevanti tas-soċjetà 
ċivili u partijiet interessati oħrajn, 
immirati biex iqajmu kuxjenza dwar id-
drittijiet stabbiliti f’din id-Direttiva, u 
jnaqqsu r-riskju ta' nies, speċjalment tfal, 
li jsiru vittmi tal-kriminalitá. 
2. L-Istati Membri għandhom jiżviluppaw 
kampanji ta’ sensibilizzazzjoni 
speċjalizzati dwar il-vjolenza sessista bl-
għan li l-populazzjoni tkun konxja dwar 
dan it-tip ta' vjolenza bħala 
manifestazzjoni tal-inugwaljanza bejn is-
sessi u l-ksur tad-drittijiet tal-bniedem, u 
biex jiżdied l-għarfien tal-liġijiet li 
jindirizzaw il-vjolenza sessista u r-rimedji 
disponibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan ta’ din l-emenda hu li tiżgura li l-pubbliku jkun infurmat bi sħiħ dwar id-diversi forom 
ta’ vjolenza kif ukoll il-manifestazzjonijiet differenti tal-vjolenza sessista. Għal dan il-għan, 
ir-rekwiżiti jinkludu l-organizzazzjoni ta’ kampanji pubbliċi ta’ sensibilizzazzjoni li 
jindirizzaw u jispjegaw id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva attwali u li l-pubbliku jkun infurmat 
dwar id-drittijiet tal-bniedem u l-kwistjonijiet relatati mal-ugwaljanza bejn is-sessi. Kampanji 
bħal dawn iservu wkoll bħala strument informattiv għall-vittmi li jirrigwardaw drittijiethom u 
s-servizzi ta’ appoġġ eżistenti.
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Emenda 93

Proposta għal direttiva
Artikolu 23b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 23b
Faċilitazzjoni tar-rappurtar tar-reat

L-Istati Membri għandhom jieħdu miżuri, 
fejn xieraq bil-kooperazzjoni mal-
organizzazzjonijiet rilevanti tas-soċjetà 
ċivili u partijiet interessati oħra, biex 
jiffaċilitaw ir-rappurtaw ta’ reati 
kriminali mill-vittmi.

Or. en

Emenda 94

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
pulizija, il-prosekuturi u l-persunal tal-
qorti jirċievu kemm taħriġ ġenerali kif 
ukoll taħriġ speċjalizzat li permezz tiegħu 
jilħqu livell xieraq għall-kuntatt tagħhom 
mal-vittmi biex ikunu ssensibilizzati għall-
ħtiġijiet tal-vittmi u biex jittrattawhom 
b’imparzjalità, b'rispett u bi professjonalità.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
pulizija, il-prosekuturi, il-persunal tal-
qorti, l-avukati u kwalunkwe uffiċjali 
oħrajn li aktarx jiġu f’kuntatt mal-vittmi
jirċievu kemm taħriġ ġenerali kif ukoll 
taħriġ speċjalizzat li permezz tiegħu jilħqu 
livell xieraq għall-kuntatt tagħhom mal-
vittmi biex ikunu ssensibilizzati għall-
ħtiġijiet tal-vittmi u biex jittrattawhom 
b’imparzjalità, b'rispett u bi professjonalità.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Training for those who are in contact with victims is important in order to avoid any further 
harm or intimidation to the victim. Authorities need to be aware of the victim’s state and 
needs, as it is vital to keep the confidence of victims for whom going through the legal process 
might incur tremendous difficultly and require hard efforts. This amendment forestalls that 
any official likely to come into contact with victims should receive regular and 
institutionalized gender-sensitive training on victims’ needs and rights. Such training should 
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be developed and carried out in close cooperation with NGOs and service providers. 

Emenda 95

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. It-taħriġ mill-inqas għandu jinkludi 
kwistjonijiet bħall-impatt tal-kriminalità 
fuq il-vittma, ir-riskji ta' intimidazzjoni, ta’ 
vittimizzazzjoni ripetuta u sekondarja u kif 
dawn jistgħu jiġu evitati u d-disponibilità u 
r-rilevanza tal-appoġġ għall-vittmi, u dan 
f'konformità mad-dmirijiet involuti u n-
natura u l-livell tal-kuntatt li l-prattikant 
ikollu mal-vittmi. 

4. It-taħriġ mill-inqas għandu jinkludi 
kwistjonijiet bħall-impatt tal-kriminalità 
fuq il-vittma, ir-riskji ta' intimidazzjoni, ta’ 
vittimizzazzjoni ripetuta u sekondarja u kif 
dawn jistgħu jiġu evitati, id-disponibilità u 
r-rilevanza tal-appoġġ għall-vittmi, il-
prevenzjoni u l-kxif tal-vjolenza, l-
ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u l-
ħtiġijiet u d-drittijiet tal-vittmi. 

Or. en

Emenda 96

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
dawk l-awtoritajiet li jaħdmu mal-vittmi 
jew li jipprovdulhom appoġġ jaħdmu 
flimkien biex tiġi żgurata rispons koordinat 
għall-vittmi u biex jitnaqqsu kemm jista’ 
jkun, l-impatt negattiv tal-kriminalità, ir-
riskji ta’ vittimizzazzjoni sekondarja u 
ripetuta u l-piż fuq il-vittma minħabba l-
interazzjoni tagħha mal-aġenziji ta’ 
ġustizzja kriminali.

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
dawk l-awtoritajiet li jaħdmu mal-vittmi 
jew li jipprovdulhom appoġġ jaħdmu 
flimkien biex tiġi żgurata rispons koordinat 
għall-vittmi, u jiġi faċilitat ir-rappurtar 
tar-reati kriminali u biex jitnaqqsu kemm 
jista’ jkun, l-impatt negattiv tal-kriminalità, 
ir-riskji ta’ vittimizzazzjoni sekondarja u 
ripetuta u l-piż fuq il-vittma minħabba l-
interazzjoni tagħha mal-aġenziji ta’ 
ġustizzja kriminali.

Or. en
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Emenda 97

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-miżuri kollha adottati taħt din id-
Direttiva jqisu r-relazzjoni bejn il-vittmi, l-
awturi tar-reat, it-tfal u l-ambjent usa 
tagħhom biex jiġi evitat ir-riskju tal-
indirizzar tal-ħtiġijiet tagħhom b’mod 
iżolat jew mingħajr ma tintgħaraf ir-
realtà soċjali.

Or. en

Emenda 98

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri leġiżlattivi jew oħrajn meħtieġa 
sabiex jiżguraw li valutazzjoni tar-riskju 
għall-ħajjet il-vittma, tal-gravità tas-
sitwazzjoni tiegħu jew tagħha u tar-riskju 
ta’ ripetizzjoni tal-vjolenza, jitwettqu mill-
awtoritajiet kompetenti sabiex jiġi ġestit 
ir-riskju u, jekk ikun meħtieġ, jiġu 
pprovduti sikurezza u appoġġ koordinati.

Or. en
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Emenda 99

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 2 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2c. L-Istati Membri għandhom 
jikkooperaw u jikkoordinaw is-servizzi 
tagħhom sabiex tiġi żgurata l-eżistenza ta’ 
qafas legali konsistenti li jippromwovi d-
drittijiet tal-bniedem u lugwaljanza bejn 
is-sessi, u l-eliminazzjoni tal-vjolenza 
sessista. Għal dan il-għan, l-Istati Membri 
għandhom jivvalutaw u, jekk ikun 
meħtieġ, jirrevedu dispożizzjonijiet fi ħdan 
oqsma oħra tal-liġi, bħal-liġi tal-familja u 
tad-divorzju, il-liġi tal-proprjetà, ir-regoli 
u r-regolamenti dwar l-akkomodazzjoni, 
il-liġi dwar is-sigurtà soċjali u l-liġi dwar 
l-impjiegi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tipprevedi li sabiex tkun effikaċi b'mod sħiħ, l-adozzjoni ta’ leġiżlazzjoni 
sensittiva għall-ġeneru fil-qasam tad-drittijiet tal-vittmi għandha tkun akkumpanjata minn 
rieżami tal-liġijiet rilevanti l-oħrajn kollha. Dan jiżgura li d-dinamika tal-ġeneru hi 
inkorporata b’mod konsistenti fil-leġiżlazzjonijiet kollha tal-Istati Membri u li tittieħed b’mod 
sħiħ li joffri rispon olistiku għall-ħtiġijiet tal-vittmi.

Emenda 100

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 2 d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2d. L-Istati Membri għandhom 
jikkooperaw biex jiffaċilitaw l-
istabbiliment, permezz ta’ assoċjazzjonijiet 
Ewropej eżistenti li jappoġġaw lill-vittmi, 
ta’ netwerk Ewropew għall-osservazzjoni 
u l-għajnuna għall-vittmi tar-reati biex 
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titwaqqaf bażi ta’ data ta’ statistika biex 
tiġi valutata l-implimentazzjoni ta’ din id-
Direttiva, inkluż l-għadd globali, l-età, is-
sess u n-nazzjonalità tal-vittmi, it-tip ta’ 
servizzi aċċessati mill-vittmi u kwalunkwe 
nuqqas fl-għoti tas-servizz. In-netwerk 
Ewropew għandu wkoll ikun responsabbli 
mill-iżvilupp, il-koordinazzjoni u l-
kooperazzjoni rigward l-aqwa prattiki, l-
istandards tal-kwalità u r-riferimenti 
transkonfinali sabiex tiġi faċilitata 
applikazzjoni madwar l-Unjoni kollha kif 
ukoll l-aċċess tal-vittmi għad-drittijiet u s-
servizzi pprovduti skont din id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Sabiex din ir-realtà tar-reati tkun evidenti fl-UE, għandu jiġi żviluppat Netwerk tal-aġenziji li 
diġà jeżistu sabiex jorganizza programm ta’ skambju tad-data effikaċi bejn l-Istati Membri.
L-ispejjeż ikunu baxxi peress m’hemmx bżonn ta’ twaqqif ta’ aġenziji jew assoċjazzjonijiet.
Din l-emenda sservi biex issaħħaħ l-idea ta’ kollaborazzjoni u l-istabbiliment ta’ limiti 
Ewropej. Il-ħolqien ta’ bażi tad-data pan-Ewropea tiċċara t-tip ta' servizzi użati madwar l-
Istati Membri għall-appoġġ għall-vittmi u l-għoti tas-setgħa u l-effikaċja tagħhom u tipprovdi 
evidenza aħjar tal-istabbiliment ta’ limiti Ewropej għall-aqwa prattiki. 

Emenda 101

Proposta għal direttiva
Artikolu 27 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw 
lill-Kummissjoni Ewropea d-dejta relatata 
mal-applikazzjoni tal-proċeduri nazzjonali 
dwar il-vittmi tal-kriminalità mhux iktar 
tard minn [sentejn wara d-data tal-
adozzjoni].

L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw 
lill-Kummissjoni Ewropea d-dejta relatata 
mal-applikazzjoni tal-proċeduri nazzjonali 
dwar il-vittmi tal-kriminalità inkluż mill-
anqas in-numru tal-vittmi u l-ġeneru, l-
età u n-nazzjonalità tagħhom, in-numru, 
it-tip jew in-natura tar-reati rrappurtati, u 
t-tip tas-servizzi li għalihom il-vittmi ġew 
riferuti sa iktar tard minn ...*. 
*ĠU jekk jogħġbok daħħal id-data: 
sentejn wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' 
din id-Direttiva.

Or. en
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Emenda 102

Proposta għal direttiva
Artikolu 28 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 28a
Rapport

Sa …, il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta rapport lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
applikazzjoni ta' din id-Direttiva. Dak ir-
rapport għandu jkun akkumpanjat, jekk 
meħtieġ, minn proposti leġislattivi.
_____________
*ĠU jekk jogħġbok daħħal id-data: 
daħħal id-data tliet snin wara d-dħul fis-
seħħ ta' din id-Direttiva.

Or. en
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NOTA SPJEGATTIVA

Ir-Rapporteurs jilqgħu l-proposta tal-Kummissjoni għal Direttiva dwar id-drittijiet, l-appoġġ u 
l- protezzjoni tal-vittmi ta' reat, bħala parti mill-pakkett leġiżlattiv li għandu l-għan li jsaħħaħ 
id-drittijiiet tal-vittmi fl-UE u li jinkludi ukoll proposta għal regolament dwar ir-
rikonoxximent reċiproku ta' miżuri ta' protezzjoni fi kwistjonijiet ċivili u komunikazzjoni 
dwar it-tisħiħ tad-drittijiet tal-vittmi fl-UE. Sa mid-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona fl-2009 
u tal-linji gwida lejn żona Ewropea tal-Libertà, is-Sigurtà u l-Ġustizzja, kif previst mill-
Programm ta' Stokkolma, il-protezzjoni tal-vittmi ta' kull reat fl-UE tinsab fil-quċċata tal-
aġenda tal-UE. 

Il-proposta tal-Kummissjoni issaħħaħ il-ħtieġa għall-adozzjoni ta' qafas legali komprensiv 
Ewropew li joffri lill-vittmi kollha ta' kriminalità, irrispettivament mill-istatus legali, ir-
rikonoxximent u l-iktar protezzjoni wiesgħa fit-territorju tal-Unjoni. Din il-proposta tagħraf l-
bidu tagħha fid-deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2011/220/ĠAI tal-15 ta' Marzu 2001, li 
tirrigwarda l-istatus tal-vittmi fi proċedimenti kriminali. Il-Kummissjoni wessgħet id-drittijiet 
tal-vittmi kollha għal kwalunkwe tip ta' reat fi standards minimi madwar l-UE, billi tat lill-
vittmi kollha – irrispettivament min-nazzjonalità tagħhom jew mill-post fejn seħħ ir-reat –
għad-dritt tal-informazzjoni, id-dritt li jifhmu u li jiġu mifhuma, id-dritt għall-interpretazzjoni 
u t-traduzzjoni, id-dritt ta' aċċess għal avukat, id-drittijiet ta' aċċess għal servizzi ta' appoġġ 
għall-vittmi, id-dritt li jinstemgħu, id-dritt għal ġustizzja restorattiva, id-dritt fl-eventwalità ta' 
deċiżjoni ta' nuqqas ta' prosekuzzjoni, id-dritt li jiġi evitat kull kuntatt bejn il-vittma u l-awtur 
tar-reat, id-dritt għall-protezzjoni tal-vittmi tul l-interrogazzjoni f'investigazzjoni kriminali, 
fost l-oħrajn. Hu importanti ukoll li d-Direttiva futura tipprovdi definizzjoni unifikata ta' 
"vittma", li toffri l-istatus ta' vittma mhux biss lil dawk il-persuni li sofrew ħsara mir-reat, iżda 
ukoll lill-eqreb membri familjari. 

Bosta proposti f'din id-Direttiva ntlaqgħu tajjeb mir-rapporteurs. 

Il-fiduċja fil-ġustizzja hi prijorità għaċ-ċittadini kollha, speċjalment għall-vittmi li 
jikkunsidraw id-drittijiet tagħhom bħala mhux mismugħa u 'l bogħod minnhom. Hemm ħtieġa 
urġenti ta’ sistema ta’ ġustizzja komuni u trasparenti applikabbli fl-Istati Membri kollha tal-
UE, jekk l-UE trid twettaq bis-sħiħ il-Programm ta’ Stokkolma.  Din id-Direttiva mhux biss 
se tiddefendi d-drittijiet tal-vittmi, tagħti appoġġ u protezzjoni, iżda ukoll tgħin biex iċ-
ċittadini Ewropej jiksbu fiduċja fis-sistema ġudizzjarja nazzjonali tagħhom u tal-ġirien 
tagħhom mill-UE bl-armonizzar ta’ dawn l-istandards. 

F'konformità mal-proċeduri li jirriżultaw mill-implimentazzjoni tat-Trattat ta' Lisbona, l-
Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew jippermetti li jitfasslu rapporti li 
jkopru għadd ta' oqsma. Dan ir-rapport gawda mill-kontributi li ħarġu mid-diskussjonijiet fil-
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u l-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-
Ugwaljanza bejn is-Sessi, kif ukoll mill-kollaborazzjoni bejn iż-żewġ rapporteurs. 

Approċċ ġenerali – Tisħiħ tad-drittijiet tal-vittmi 

Minkejja dawn id-dispożizzjonijiet inklużi fil-proposti tal-Kummissjoni, hemm aktar x’jista’ 
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jsir biex jiġu salvagwardjati l-ħtiġijiet tal-vittmi f’kull Stat Membru individwali. Il-vittmi 
kollha, hu x’inhu l-isfond jew il-livell ta’ ħsara li sofrew, jeħtieġu jħossu li ġew ikkunsidrati 
f’din id-Direttiva.  Ir-riċerka u d-data juru li spiss jiġri li l-vittmi ma jirrappurtawx reat, 
minħabba biża’, inċertezza, nuqqas ta’ fiduċja jew informazzjoni. Il-vittmi, minħabba l-
vulnerabilità tagħhom, jinsabu mifnija bl-esperjenza diffiċli li tagħmilha diffiċli biex jifilħu 
għall-proċeduri legali. Għalhekk hu importanti li l-vittmi jingħataw appoġġ sa mill-mument li 
sseħħ il-ħsara. Tul l-istadji kollha tal-proċess legali, il-vittmi jeħtieġu jiġu trattati b’rispett, 
dinjità u, b’mod prattiku, f’lingwa li jifhmu. 

Ir-Rapporteurs jemmnu li hemm bżonn li tingħata enfasi akbar u jingħataw aktar dettalji dwar 
ċerti aspetti.  Għalhekk, id-dritt li jingħataw informazzjoni sa mill-ewwel kuntatt ma’ awtorità 
kompetenti ġie estiż u mwessa’ għall-vittmi li sofrew trawma qawwija.  Id-dritt li jingħataw 
informazzjoni dwar il-każ tagħhom jinkludi l-fatt li l-Istati Membri għandhom jipprovdu 
assistenza meta jgħaddu lill-vittma l-informazzjoni rigward ir-rilaxx tal-awtur tar-reat.  
Minħabba l-possibilità ta’ pressjoni psikoloġika u għas-serħan il-moħħ tal-persuna li sofriet 
vjolenza, il-vittma għandu jkollha d-dritt li tirrifjuta ċerta informazzjoni kif ukoll id-dritt li 
tirtira dan ir-rifjut fi kwalunkwe ħin. 

Il-vittma għandha tiġi offruta appoġġ għall-vittmi mingħajr ħlas sa mill-mument li ġġarrab il-
ħsara. Dan jinkludi t-tfal u l-membri tal-familja. L-appoġġ għall-vittmi għandu jkun 
ikkonvertit fi programmi jew inizjattivi bbażati fil-komunità u promossi mill-Istati Membri. 
Ir-rikonoxximent soċjali usa’ tal-vittimizzazzjoni, ġeneralment hu importanti għall-vittmi, bl-
irkupru tal-vittma jkun marbut mal-esperjenza tal-vittma ta’ reazzjonijiet pożittivi mis-soċjetà 
li juru apprezzament tal-istat uniku tal-vittma u li jirrikonoxxu s-sitwazzjoni diffiċli li l-vittma 
tkun għaddejja minnha. Ir-Rapporteurs iqisu li l-midja għandha rwol importanti xi twettaq 
biex tistimula r-rikonoxximent tal-vittimizzazzjoni fis-soċjetà, filwaqt li fl-istess ħin tieħu 
miżuri adegwati biex tiżgura l-protezzjoni tal-ħajja privata u tal-familja tal-vittmi u tal-
membri tal-familja tagħhom fil-qafas tal-attivitajiet ta’ informazzjoni tagħhom. 

Ir-Rapporteurs huma konxji tal-fatt li l-miżuri addizzjonali rakkomandati għal 
implimentazzjoni mill-Istati Membri, jistgħu, f’xi każijiet ifissru, allokazzjoni mill-ġdid jew 
żieda fil-mobilizzazzjoni ta’ riżorsi għall-awtoritajiet nazzjonali. Madankollu hu kruċjali li 
jiġi mfakkar li skont il-kalkoli tal-Kummissjoni Ewropea, l-ispiża totali minħabba l-
kriminalità – mhux biss għall-vittmi, iżda ukoll għal min jimpjega, għall-istat u għas-soċjetà 
in ġenerali – jista’ jlaħħaq il-EUR 233 biljun fis-sena fl-Unjoni Ewropea. Dawn l-ispejjeż 
mhumiex biss kaġun tar-reat innifsu iżda ukoll minħabba n-nuqqas ta’ appoġġ adegwat għall-
vittmi biex dawn jiġu megħjuna jirkupraw u jlaħħqu ma’ proċedimenti kriminali. Għalhekk 
kwalunkwe sforz imwettaq biex jissaħħu d-drittijiet tal-vittmi u biex jingħataw servizzi ta’ 
appoġġ adegwati għandhom jitqiesu bħala miżura kosteffettiva li għandha tikkontribwixxi 
biex ikun iffaċilitat ir-rappurtar ta’ reati u biex tinżamm is-sostenibilità tas-sistemi ta’ 
ġustizzja u ta’ saħħa nazzjonali.

Protezzjoni ulterjuri ta’ vittmi bi ħtiġijiet speċjali

Ir-Rapporteurs jappoġġjaw il-kunċett ġenerali tad-Direttiva li jistabilixxi standards minimi 
dwar id-drittijiet, l-appoġġ u l-protezzjoni tal-vittmi tal-kriminalità iżda jqisu essenzjali li jiġu 
indirizzati s-servizzi ta’ appoġġ għall-vittmi li jinsabu f’riskju partikolarment għoli li jġarrbu 
aktar ħsara, intimidazzjoni jew vittimizzazzjoni ripetuta tul il-proċedimenti kriminali. 
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Ir-Rapporteurs jaqblu mal-proposta tal-Kummissjoni biex issir referenza għal vittmi 
vulnerabbli, iżda jippreferu li tintuża “vittmi bi ħtiġijiet speċjali”. It-terminoloġija użata fil-
proposta tal-Kummissjoni, li tiddefinixxi din il-kategorija ta’ vittmi bħala “vittmi vulnerabbli” 
tista’ titqies bħala nomenklatura diskriminatorja mhux intenzjonata.  Bosta vittmi, inkluż il-
vittmi ta’ vjolenza sessista ma jeħdux gost b’assoċjazzjoni ta’ vulnerabilità. Madankollu 
vittma ta’ vjolenza sessista jista’ jkollha ħtiġijiet speċifiċi mingħajr ma jitqiesu bħala 
vulnerabbli. Il-proposta tal-Kummissjoni ġustament issemmi t-tfal u l-persuni b’diżabilità 
bħala vittmi vulnerabbli minħabba l-karatteristiċi personali tagħhom. Infatti jidher loġiku li 
persuna affettwata minn diżabilità, mara li sofriet attakk sesswali jew tfal bħala vittmi 
vulnerabbli, iżda l-karatteristiċi personali qabel ma jkunu ġarrbu r-reat ma għandhomx 
jitqiesu bħala l-unika kriterja fid-definizzjoni tagħhom.  Ir-Rapporteurs għalhekk jippreferu li 
jirreferu għal dan il-grupp bħala “vittmi bi ħtiġijiet speċifiċi” u għandhom jiġu pprovduti 
miżuri ta’ protezzjoni speċifiċi għal dawn il-vittmi. 

Dawn il-miżuri jinkludu iżda ma jillimitawx ruħhom biss għall-provviżjoni ta’ kenn, appoġġ 
mediku, evidenza medika forensika, konsultazzjoni psikoloġika u konsultazzjoni legali. Dawn 
is-servizzi ta’ appoġġ għandhom jiġu mifruxa b’mod adegwat madwar il-pajjiż u għandhom 
ikunu aċċessibbli għall-vittmi kollha.

Sabiex issir valutazzjoni ulterjuri taċ-ċirkostanzi u l-karatteristiċi tal-vittmi, ir-Rapporteurs 
jintroduċu ukoll definizzjonijiet addizzjonali, b’mod partikolari “vjolenza sessista” u 
“vjolenza f’relazzjonijiet mill-qrib”. Il-vjolenza sessista tirreferi għal vjolenza kontra l-
persuna minħabba l-ġeneru tagħha. Il-vjolenza f’relazzjoni mill-qrib tinkludi vjolenza 
mwettqa minn sħab intimi jew eks-sħab jew membri tal-familja oħrajn u li twassal għal 
diskriminazzjoni u ksur tal-libertajiet fundamentali tal-vittmi.

Fit-trattament ta’ vittmi bi ħtiġijiet speċjali abbażi tan-natura tar-reat għandha tingħata 
għajnuna lil tipi oħrajn ta’ vittmi, u mhux lil vittmi ta’ traffikar uman jew vittmi ta’ vjolenza 
sesswali (kif jidher fit-test tal-Kummissjoni). 

Vittmi ta' terroriżmu, vittimi tal-kriminalità organizzata, vittmi ta’ vjolenza ta’ relazzjonijiet 
mill-qrib u vittmi ta’ vjolenza sessista għandhom huma ukoll jiġu inklużi bħala vittmi ta’ 
ħtiġijiet speċifiċi. Peress li n-natura tar-reat tieħu forom differenti, il-bżonnijiet tal-vittmi 
huma differenti ukoll. Ir-referenza għal ħtiġijiet speċifiċi hi essenzjali daqs is-sensittività 
tagħha. Pereżempju vittmi ta’ terroriżmu: id-differenza ewlenija fil-konfront ta’ vittmi oħrajn 
tinsab fil-kuntest li fih isseħħ il-vittimizzazzjoni terrorista, u l-udjenza tagħha. Il-vittmi tat-
terroriżmu skont id-definizzjoni tagħhom huma attakkati bħala rappreżentattivi ta’ grupp 
akbar. Ir-rikonoxximent tal-vittimizzazzjoni tagħhom ifisser ir-rikonoxximent ta’ dan il-fatt. 
Il-gruppi ta' appoġġ għall-vittmi tat-terroriżmu jinkludu l-ħtiġijiet tal-vittmi, fl-appoġġ legali 
tagħhom f’erba’ bżonnijiet: id-dritt għall-ġustizzja, id-dinjità, il-verità u l-memorja, b’din tal-
aħħar isservi bħala ċanfira tat-terroriżmu u l-vittimizzazzjoni tiegħu u biex tiġi ppreservata 
dik il-memorja għal ġenerazzjonijiet futuri.

Valutazzjoni u taħriġ individwali

Apparti mill-appoġġ konvenzjonali għall-vittmi, flimkien mal-mira inizjali fuq dawk il-vittmi 
li ġarrbu esperjenza partikolarment kerha, għandha tingħata kunsiderazzjoni lil: espożizzjoni 
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qawwija u d-distruzzjoni jew telf trawmatiku; hu importanti li tingħata kunsiderazzjoni lill-
esperjenza ta’ avvenimenti trawmatiċi jew storja attwali jew preċedenti ta’ saħħa mentali jew 
ta’ trattament ta’ saħħa mentali u n-nuqqas ta’ appoġġ soċjali, in-nuqqas ta’ appoġġ mill-
familja jew mill-ħbieb. Għandhom jitwettqu sforzi biex ikun aċċertat li dawk il-membri tal-
komunità soċjali li jinsabu waħedhom, peress li dawn jistgħu jkunu dawk li għalihom l-
appoġġ soċjali jew ta’ segwitu jista’ jkun partikolarment importanti.

Ir-Rapporteurs għalhekk iqisu li l-valutazzjoni individwali tirrappreżenta pass importanti ‘l 
quddiem mill-mument li fih issir il-ħsara. Il-valutazzjoni tidentifika l-ħtiġijiet tal-vittmi qabel, 
matul u wara l-proċedimenti kriminali. Spiss, tul il-proċedimenti kriminali, l-awtoritajiet 
mhumiex konxji mill-ħtiġijiet tal-vittmi, u dan jagħmilha diffiċli biex il-vittma tlaħħaq mal-
kooperazzjoni. Il-pulizija, il-prosekuturi u persunal ieħor għandu jiġi mħarreġ kif jitrattaw il-
vittma, skont it-tip ta’ reat. B’mod partikolari r-Rapporteurs jitolbu li sabiex issir provviżjoni 
aħjar għall-ħtiġijiet tal-vittmi ta’ vjolenza sessista u ta’ vjolenza f’relazzjonijiet mill-qrib, il-
professjonisti tal-ġustizzja, l-uffiċjali tal-pulizija u l-membri tas-servizzi ta’ appoġġ għall-
vittmi għandhom jirċievu taħriġ li jgħinhom itejbu s-sensittività tagħhom għall-ġeneru u 
jippermettilhom jidentifikaw malajr u jappoġġjaw il-ħtiġijiet tal-vittmi. Bi qbil mal-ispirtu ta’ 
kooperazzjoni, ir-Rapporteurs iqisu rilevanti li dan it-taħriġ għandu jsir b'konsultazzjoni mill-
qrib ma' organizzazzjonijiet mhux governattivi u fornituri ta’ servizzi għall-vittmi ta’ vjolenza 
sessista, u għandu jiġu istituzzjonalizzat u standardizzat fost l-Istati Membri.

Għarfien tad-dinamiċi tal-ġeneru tad-drittijiet tal-vittmi

Vjolenza sessista hija forma 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. L-
istudji fuq il-vjolenza sessista jikkalkulaw li waħda minn kull ħamsa sa kwart tan-nisa kollha 
fl-Ewropa sofrew 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-
kuntest, ir-Rapporteurs jemmnu li huwa importanti li kwalunkwe forma ta' vjolenza sessista 
tkun kriminalizzata u li l-vittmi jingħataw miżuri speċifiċi ta' prevenzjoni, protezzjoni, u 
miżuri għal rimedji. 

Għal dan il-għan, ir-Rapporteurs stabbilixxew obbligu ċar li l-appoġġ għall-vittmi bi ħtiġijiet 
speċjali jirrikonoxxi d-dinamiċi tal-ġeneru u jopera f’qafas ta’ ugwaljanza bejn is-sessi u ta’ 
drittijiet tal-bniedem. Ir-Rapporteurs huma fiduċjużi li dan l-approċċ huwa essenzjali ukoll 
biex tiġi evitata vittimizzazzjoni sekondarja tal-vittmi ta’ vjolenza sessista.

L-għan tar-Rapporteurs huwa li jiżguraw li definizzjoni komprensiva ta’ “vittma” kienet 
adottata fil-livell Ewropew u li s-sitwazzjoni partikolari tal-vittmi bi ħtiġijiet speċjali tittieħed 
inkonsiderazzjoni fit-tfassil ta’ servizzi ta’ appoġġ xierqa jew prattikanti ta’ taħriġ li jkunu 
f’kuntatt immedjat mall-vittmi. Għal dan il-għan, id-Direttiva tinkludi numru ta' drittijiet li 
għandhom jiġu assigurati lill-vittmi u għaldaqstant timla lakuna sinifikanti fil-protezzjoni tad-
drittijiet tal-bniedem għall-vittma ta’ kriminalità. Ir-Rapporteurs iqisu l-vjolenza sessista ukoll 
bħala manifestazzjoni ta’ inugwaljanza bejn is-sessi u vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u 
għaldaqstant rikonoxximent aktar sinifikanti tal-vjolenza kontra n-nisa bħala forma ta’ 
diskriminazzjoni li trid tiġi rikonoxxuta u miġġielda. 

Kooperazzjoni u koordinazzjoni akbar għall-protezzjoni tal-vittmi
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L-Istati Membri huma mogħtija parir biex jiżviluppaw approċċ ġenerali li jinkludi diversi 
aġenziji li jiżguraw koordinazzjoni effettiva fost dawk l-awtoritajiet li jipprovdu appoġġ 
għall-vittmi. F'dan ir-rigward, id-Direttiva tipprevedi l-ħolqien ta’ struttura formali u 
informali li jippermetti lill-professjonisti mill-ġudikatura, aġenziji għall-infurzar tal-liġi u 
NGOs biex jikkooperaw b’manjiera standardizzata. Ir-Rapporteurs jemmnu li rispons 
koordinat għall-vittmi jnaqqsu l-impatt negattiv tal-kriminalità, ir-riskji ta’ vittimizzazzjoni 
sekondarja u ripetuta u l-piż fuq il-vittma minħabba l-interazzjoni ripetuta tagħha mal-aġenziji 
ta’ ġustizzja kriminali.

Garanzija għall-protezzjoni tal-privatezza tal-vittma

Ir-rapporteurs stabilixxew obbligu li l-ħajja privata u tal-familja tal-vittma tiġi protetta matul 
kwalunkwe proċediment kriminali u wara dawn il-proċedimenti. Is-salvagwardja tal-
privatezza tal-vittma, indipendentement min-natura tal-ħsara, għandha tiġi garantita b’kull 
mod minħabba li hija parti mill-ħtiġijiet tal-vittma biex tiflaħ speċifikament għall-proċess 
legali, u l-irkupru psikoloġiku ġenerali. Pereżempju l-midja spiss tista’ tikkawża aktar 
vittimizzazzjoni fuq il-vittma ta’ kriminalità jew superstiti billi tiggrava s-sentimenti tal-vittmi 
ta’ vjolazzjoni, diżorjentazzjoni, u nuqqas ta’ kontroll. Għalhekk, ir-Rapporteurs jinsistu ukoll 
li l-midja tadotta “miżuri ta' awtoregolazzjoni” biex tiġi protetta l-integrità personali tal-vittmi 
mill-attenzjoni intrużiva tal-midja. 

Netwerk Ewropew u statistiċi

Il-vittma jeħtieġ li tkunu konxja li d-drittijiet tagħha se jiġu standardizzati mal-UE kollha. 
Għandhom jiġu stabbiliti kampanji ta’ informazzjoni u sensibilizzazzjoni, programmi ta’ 
riċerka u edukazzjoni u kooperazzjoni mal-aġenziji ta’ soċjetà ċivili permezz ta’ kampanji 
mfassla sew bejn l-Istati Membri tal-UE. Barra minn hekk, il-ġbir u l-iskambju ta’ data dwar 
kull tip ta’ vittmi huwa meħtieġ biex finalment tingħeleb il-kriminalità. Għal dan il-għan ir-
Rapporteurs jitolbu l-ħolqien, permezz ta’ assoċjazzjonijiet eżistenti li jittrattaw il-ħtiġijiet tal-
vittmi, ta’ Netwerk Ewropew ta’ osservazzjoni u għajnuna għall-vittmi biex tinħoloq database 
ta’ statistiċi li tinkludi n-numru, l-età, is-sess u n-nazzjonalità tal-vittma. Dan in-netwerk jista’ 
jipprovdi bażi għall-Direttivi futuri biex jissaħħaħ iktar l-iżvilupp fil-qasam tal-Libertà, is-
Sigurtà u l-Ġustizzja.

Ringrazzjament

Ir-Rapporteurs huma grati għall-ispjegazzjonijiet provduti mill-Kummissjoni permezz tad-DĠ 
ĠUSTIZZJA, kif ukoll għall-iskambju produttiv ta’ fehmiet max-shadow Rapporteurs, u l-
Presidenza Daniża tal-UE. Ir-Rapporteurs jixtiequ jesprimu ukoll il-gratitudni tagħhom għall-
pożizzjonijiet u l-kompetenzi mressqa mill-organizzazzjonijiet, l-assoċjazzjonijiet u l-NGOs 
dwar id-drittijiet, l-appoġġ u l-protezzjoni tal-vittmi ta’ kriminalità.


