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Emenda 59
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-Unjoni Ewropea għandha l-għan li 
żżomm u tiżviluppa żona ta’ libertà, sigurtà 
u ġustizzja, li tiffaċilita l-aċċess għall-
ġustizzja, b’mod partikolari permezz tal-
prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku ta’ 
deċiżjonijiet ġudizzjarji u extraġudizzjarji 
fi kwistjonijiet ċivili . Sabiex din iż-żona 
tiġi progressivament stabbilita, l-Unjoni 
għandha tadotta, fost affarijiet oħrajn, il-
miżuri li għandhom x'jaqsmu mal-
koperazzjoni ġudizzjarja fi kwistjonijiet 
ċivili, b’mod partikolari meta jkunu 
meħtieġa għat-tħaddim xieraq tas-suq 
intern.

(1) L-Unjoni Ewropea għandha l-għan li 
żżomm u tiżviluppa żona ta’ libertà, sigurtà 
u ġustizzja, li tiffaċilita l-aċċess għall-
ġustizzja, b’mod partikolari permezz tal-
prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku ta’ 
deċiżjonijiet ġudizzjarji u extraġudizzjarji 
fi kwistjonijiet ċivili. Sabiex tiġi stabbilita 
ftit ftit din iż-żona, l-Unjoni għandha 
tadotta, fost affarijiet oħra, il-miżuri li 
għandhom x'jaqsmu mal-koperazzjoni 
ġudizzjarja fi kwistjonijiet ċivili , b’mod 
partikolari meta jkunu meħtieġa għat-
tħaddim xieraq tas-suq intern u għat-
tqegħid tal-ħtiġiet tal-vittmi tal-forom 
kollha ta' vjolenza fiċ-ċentru tas-sistema 
ġudizzjarja tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 60
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal regolament
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Fl-implimentazzjoni ta’ dan ir-
Regolament, l-Istati Membri huma 
mħeġġa jqisu d-drittijiet u l-prinċipji 
mnaqqxa fil-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet 
Uniti tal-1979 dwar l-Eliminazzjoni tal-
Forom Kollha ta' Diskriminazzjoni kontra 
n-Nisa (CEDAW).

Or. en
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Emenda 61
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Id-differenzi bejn ir-regoli nazzjonali li 
jirregolaw il-miżuri ta’ protezzjoni jfixklu 
t-tħaddim tajjeb tas-suq intern. Huwa 
essenzjali li jkun hemm dispożizzjonijiet li 
jiżguraw ir-rikonoxximent u fejn 
applikabbli, l-eżekuzzjoni rapida u 
sempliċi ta’ miżuri ta’ protezzjoni mill-
Istati Membri marbuta b’dan ir-
Regolament, biex jiġi żgurat li l-
protezzjoni mogħtija ma tintilifx meta 
persuna tivvjaġġa jew tmur toqgħod fi Stat 
Membru ieħor.

(3) Id-differenzi bejn ir-regoli nazzjonali li 
jirregolaw il-miżuri ta’ protezzjoni jfixklu 
t-tħaddim tajjeb tas-suq intern. Huwa 
essenzjali li jkun hemm dispożizzjonijiet li 
jiżguraw ir-rikonoxximent u fejn 
applikabbli, l-eżekuzzjoni rapida u 
sempliċi ta’ miżuri ta’ protezzjoni mill-
Istati Membri marbuta b’dan ir-
Regolament, biex jiġi żgurat li l-
protezzjoni, assistenza u appoġġ mogħtija 
ma jintilfux meta vittma ta’ vjolenza
tivvjaġġa jew tmur toqgħod fi Stat Membru 
ieħor.

Or. en

Emenda 62
Mikael Gustafsson

Proposta għal regolament
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) L-applikazzjoni ta’ dan ir-
Regolament, u l-proċeduri magħmulin 
biex jiżguraw il-protezzjoni, għandhom 
iqisu l-fatt li jittieħed għadd kbir ta’ 
miżuri ta’ protezzjoni nazzjonali bi rbit 
mal-vjolenza kontra n-nisa u l-vjolenza 
f’relazzjonijiet intimi, u li għalhekk 
jeħtieġ li jkun hemm preparazzjoni f’livell 
tal-Istati Membri ħalli tkun applikata l-
ġabra ta’ miżuri partikolari ta’ protezzjoni 
li sikwit jintużaw f’dawn il-każijiet. 
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Emenda 63
Luigi Berlinguer

Proposta għal regolament
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Fid-dawl tal-prinċipju ta' 
rikonoxximent reċiproku li fuqu jissejjes 
dan ir-Regolament, kull komunikazzjoni 
uffiċjali relatata ma' miżura ta' 
protezzjoni għandha ssir, sakemm hu 
possibbli, direttament bejn l-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istat Membru ta' oriġini u 
dawk tal-Istat Membru ta' rikonoxximent, 
u l-persuna protetta għandha tinżamm 
infurmata. Sabiex tiġi żgurata protezzjoni 
transfruntiera effikaċi u veloċi kontra l-
isfidi potenzjali, il-miżuri ta' protezzjoni li 
ttieħdu u ċ-ċertifikati li nħarġu 
għandhom jiġu rreġistrati wkoll f'bażi 
tad-data fl-Unjoni kollha li tiggarantixxi 
lill-awtoritajiet nazzjonali aċċess sikur u 
ħafif għall-informazzjoni meħtieġa.

Or. en

Emenda 64
Luigi Berlinguer

Proposta għal regolament
Premessa 12b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12b) Minħabba d-diversi tradizzjonijiet 
ġuridiċi tal-Istati Membri, jista’ jkun li l-
miżura ta' protezzjoni meħuda fl-Istat 
Membru ta' oriġini ma tkunx magħrufa 
fl-Istat Membru ta' rikonoxximent. F'tali 
każijiet, l-awtorità kompetenti fl-Istat 
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Membru ta' rikonoxximent għandha, 
sakemm huwa possibbli, tadatta l-miżura 
ta' protezzjoni għal waħda magħrufa 
skont id-dritt nazzjonali tiegħu u li ġa 
hemm dispożizzjoni dwarha fl-istess dritt, 
li jkollha effetti ekwivalenti u li ssegwi 
għanijiet u interessi analogi. L-awtorità 
kompetenti fl-Istat Membru ta' 
rikonoxximent għandha tkun tista' 
tapplika, skont id-dritt nazzjonali tagħha, 
miżuri ċivili, amministrattivi jew 
kriminali.

Or. en

Emenda 65
Luigi Berlinguer

Proposta għal regolament
Premessa 13a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Għandha wkoll tingħata l-attenzjoni 
dovuta għall-ħtieġa li l-persuna protetta 
tirċievi l-informazzjoni u l-għajnuna 
f'forma aċċessibbli u komprensiva. Dawk 
l-informazzjoni u l-assistenza għandhom 
b’mod partikolari jingħataw fl-ilsien tal-
persuna protetta. Għandhom ukoll 
jittieħdu passi biex jiġi żgurat li l-persuna 
protetta tkun tista' tinftiehem waqt 
kwalunkwe interazzjoni mal-awtoritajiet 
kompetenti. F’dan ir-rigward, għandhom 
jitqiesu l-għarfien tal-persuna protetta tal-
lingwa użata biex tingħata l-
informazzjoni, l-età ta’ dik il-persuna, il-
maturità tagħha, il-kapaċitajiet 
intellettwali u emottivi tagħha, il-livell ta’ 
litteriżmu u kwalunkwe indeboliment 
mentali jew fiżiku li huma relatati, 
pereżempju, mal-vista jew mas-smigħ. Bl-
istess mod, għandha titqies ukoll 
kwalunkwe limitazzjoni tal-persuna 
protetta rigward il-kapaċità tagħha li 
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tikkomunika l-informazzjoni.
Ir-rwol ta’ dawk l-organizzazzjonijiet 
għandu jkun biss li jikkomplementaw ir-
rwol ewlieni li għandu jkun tal-Istati 
Membri, u mhux jieħdu postu.

Or. en

Emenda 66
Silvia Costa

Proposta għal regolament
Premessa 13a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Huma u jagħtu effett lil dan ir-
Regolament, l-Istati Membri għandhom 
iqisu l-jeddijiet imnaqqxin fil-Konvenzjoni 
tan-NU dwar il-Jeddijiet tat-Tfal tal-1989. 

Or. it

Emenda 67
Mikael Gustafsson

Proposta għal regolament
Premessa 13a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) L-Istati Membri għandhom 
jirrikonoxxu u jappoġġaw ħidmet is-
servizzi indipendenti ta’ sostenn għan-
nisa, inklużi r-rifuġji, iċ-ċentri għall-
kriżijiet tal-istupru u ċ-ċentri tal-
għajnuna psikoloġika għan-nisa. Il-
kooperazzjoni mal-istrutturi tas-sostenn 
għan-nisa hija parti importanti mill-
iżgurar ta’ miżuri ta’ protezzjoni xierqa u 
effikaċi f’każijiet transfruntiera, u l-Istati 
Membri għalhekk għandhom jiffaċilitaw 
il-kuntatt bejn tali strutturi u l-persuna 
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protetta, fejn dan ikun xieraq.

Or. en

Emenda 68
Luigi Berlinguer

Proposta għal regolament
Premessa 13b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13b) L-Istati Membri għandhom 
jirrikonoxxu, jinkoraġġixxu u jappoġġaw 
ix-xogħol tas-soċjetà ċivili fl-appoġġ tal-
vittmi, inklużi l-vittmi tal-vjolenza abbażi 
tal-ġeneru, u jistabbilixxu metodi effikaċi 
ta' koperazzjoni. L-Istati Membri 
għandhom jiffaċilitaw il-kuntatt bejn il-
persuni protetti u l-organizzazzjonijiet 
għall-appoġġ tal-vittmi waqt il-
proċedimenti kollha relatati mar-
rikonoxximent u l-infurzar tal-miżuri ta' 
protezzjoni. B'dan il-għan, is-servizzi ta' 
appoġġ tal-Istat Membru ta' 
rikonoxximent għandhom jagħtu 
informazzjoni dwar organizzazzjonijiet 
tas-sostenn tal-vittmi li jistgħu jagħtu l-
għajnuna, jew jirreferu l-persuna protetta 
lil dawn l-organizzazzjonijiet. 
B’danakollu, dan għandu 
jikkomplementa, mhux jieħu post, is-
servizzi ta’ sostenn mogħtijin mill-Istat 
Membru li jkun.

Or. en

Emenda 69
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal regolament
Premessa 15
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Dan ir-Regolament jirrispetta d-
drittijiet fundamentali u josserva l-prinċipji 
rikonoxxuti, b'mod partikolari fil-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea. B’mod partikolari, huwa 
jipprova jiżgura d-drittijiet tad-difiża u għal 
proċess imparzjali, kif stabbiliti fl-Artikolu 
47 tal-istess Karta. Dan ir-Regolament irid 
jiġi applikat skont dawn id-drittijiet u l-
prinċipji.

(15) Dan ir-Regolament jirrispetta d-
drittijiet fundamentali tal-vittmi ta’ 
vjolenza (eż. vjolenza domestika) u tal-
persuni li l-integrità jew il-libertà fiżika 
u/jew psikoloġika tagħhom tkun f’riskju, 
kif ukoll dawk tal-perpetraturi, u josserva 
l-prinċipji rikonoxxuti, b'mod partikolari 
fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea. B’mod partikolari, huwa 
jipprova jiżgura d-drittijiet tad-difiża u għal 
proċess imparzjali, kif stabbiliti fl-
Artikolu 47 tal-istess Karta. Dan ir-
Regolament irid jiġi applikat skont dawn 
id-drittijiet u l-prinċipji.

Or. en

Emenda 70
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal regolament
Premessa 15a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) L-Istati Membri għandhom jagħtu 
attenzjoni partikolari għall-fatt li dan ir-
Regolament japplika wkoll għal każijiet 
fejn ikunu mdaħħla t-tfal, u għandhom 
jieħdu l-miżuri neċessarji ħalli jiżguraw li 
t-tfal jingħataw l-assistenza, is-sostenn u 
l-protezzjoni, fl-aħjar interessi tagħhom.

Or. en

Emenda 71
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal regolament
Premessa 15b (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15b) Dan ir-Regolament għandu wkoll 
japplika għar-rikonoxximent u l-
eżekuzzjoni ta' deċiżjonijiet oħra li 
jkollhom l-għan li jipproteġu lill-
minorenni u li jidħlu fl-ambitu tal-
Konvenzjoni tal-Aja tal-1996 dwar 
Ġurisdizzjoni, Dritt Applikabbli, 
Rikonoxximent, Eżekuzzjoni u 
Kooperazzjoni fir-rigward ta' 
Responsabbiltà tal-Ġenituri u Miżuri 
għall-Protezzjoni tat-Tfal.

Or. en

Emenda 72
Mikael Gustafsson

Proposta għal regolament
Artikolu -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu -1 
Objettiv

Dan ir-Regolament jistabbilixxi r-regoli li 
jippermettu awtorità fi Stat Membru li fih 
ittieħdet miżura ta' protezzjoni bil-għan li 
tipproteġi persuna meta jeżistu raġunijiet 
serji biex jitqies li l-ħajja, l-integrità u d-
dinjità fiżika jew psikoloġika, il-libertà u 
s-sigurtà personali jew l-integrità sesswali 
tal-persuna ikunu f'riskju, inkluż 
f’każijiet ta’ vjolenza kontra n-nisa, 
bħalma huma l-vjolenza fiżika, l-istalking, 
il-fastidju, l-aggressjoni sesswali, l-
intimidazzjoni, eċċ., toħroġ ċertifikat li 
jawtorizza awtorità kompetenti fi Stat 
Membru ieħor tkompli l-protezzjoni tal-
persuna kkonċernata fit-territorju ta' dan 
l-Istat Membru l-ieħor.

Or. en
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Emenda 73
Mikael Gustafsson

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt a – subpunt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) “miżura ta’ protezzjoni” tfisser kull 
deċiżjoni, irrispettivament minn kif 
tissejjaħ, ta' natura preventiva u temporanja 
meħuda minn awtorità fi Stat Membru 
skont il-liġi nazzjonali tiegħu bl-għan li tiġi 
protetta persuna meta jkun hemm raġunijiet 
serji biex jitqies li hemm riskju għall-
integrità fiżika u/jew psikoloġika jew għal-
libertà tal-persuna. Din għandha tinkludi 
miżuri li jistgħu jiġu dekretati mingħajr ma 
l-persuna li tkun qed tagħti lok għar-riskju 
titħarrek biex tidher.

(a) “miżura ta’ protezzjoni” tfisser kull 
deċiżjoni, irrispettivament minn kif 
tissejjaħ, ta' natura preventiva u temporanja 
meħuda minn awtorità fi Stat Membru 
skont il-liġi nazzjonali tiegħu bl-għan li tiġi 
protetta persuna meta jkun hemm raġunijiet 
serji biex jitqies li hemm riskju għall-
integrità fiżika u/jew psikoloġika jew għal-
libertà tal-persuna, inklużi każijiet ta’ 
vjolenza kontra n-nisa. Din għandha 
tinkludi miżuri li jistgħu jiġu dekretati 
mingħajr ma l-persuna li tkun qed tagħti 
lok għar-riskju titħarrek biex tidher.

Or. en

Emenda 74
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt a – paragrafu 2 – punt i 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) obbligu li persuna ma tidħolx f’ċerti 
lokalitajiet, postijiet jew żoni definiti fejn 
il-persuna protetta tirrisjedi jew taħdem 
jew li hija żżur; jew

(i) obbligu li persuna ma tidħolx f’ċerti 
lokalitajiet, postijiet jew żoni definiti fejn 
il-persuna protetta tirrisjedi jew taħdem 
jew li hija żżur; jew

Or. en

Emenda 75
Marina Yannakoudakis, Andrea Češková
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Proposta għal regolament
Artikolu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Miżura ta’ protezzjoni meħuda fi Stat 
Membru għandha tiġi rikonoxxuta fl-Istati 
Membri l-oħrajn mingħajr ma tkun 
meħtieġa xi proċedura speċjali u mingħajr 
il-possibbiltà li jkun hemm oppożizzjoni 
għar-rikonoxximent tagħha jekk id-
deċiżjoni tkun ġiet ċertifikata fl-Istat 
Membru ta’ oriġini skont l-Artikolu 5.

Miżura ta’ protezzjoni meħuda fi Stat 
Membru għandha tiġi rikonoxxuta fl-Istati 
Membri l-oħrajn mingħajr ma tkun 
meħtieġa xi proċedura speċjali u mingħajr 
il-possibbiltà li jkun hemm oppożizzjoni 
għar-rikonoxximent tagħha jekk id-
deċiżjoni tkun ġiet ċertifikata fl-Istat 
Membru ta’ oriġini skont l-Artikolu 5. Ir-
rikonoxximent jista’ jsir biss f’materji 
ċivili u jkun jiddependi mill-ordinament 
ġuridiku tal-Istat Membru ta' 
rikonoxximent.

Or. en

Emenda 76
Cecilia Wikström

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-parti li tkun tixtieq tinvoka ordni ta’ 
protezzjoni rikonoxxut skont dan l-
Artikolu fi Stat Membru ieħor għandha 
tipprovdi ċ-ċertifikat maħruġ skont dan l-
Artikolu lill-awtoritajiet kompetenti tal-
Istat Membru ta’ rikonoxximent.

1. Il-parti li tkun tixtieq tinvoka ordni ta’ 
protezzjoni rikonoxxut skont dan l-
Artikolu fi Stat Membru ieħor tinnotifika 
lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru 
ta’ oriġini, li mbagħad jagħti ċ-ċertifikat 
maħruġ skont dan l-Artikolu lill-
awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru 
ta’ rikonoxximent.

Or. en

Emenda 77
Luigi Berlinguer

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat 
Membru ta’ oriġini għandhom joħorġu 
ċertifikat bl-użu tal-formola standard li 
tinsab fl-Anness, li jkun fih, fost affarijiet 
oħrajn, deskrizzjoni tal-miżura li għandha 
tkun formolata b’tali mod li tiffaċilita r-
rikonoxximent u, fejn ikun applikabbli, l-
eżekuzzjoni fit-tieni Stat Membru.

2. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat 
Membru ta’ oriġini għandhom joħorġu 
ċertifikat bl-użu tal-formola standard li 
tinsab fl-Anness, li jkun fih, fost affarijiet 
oħrajn:

(a) deskrizzjoni tal-miżura li għandha tkun 
formolata b’tali mod li tiffaċilita r-
rikonoxximent u, fejn ikun applikabbli, l-
eżekuzzjoni fit-tieni Stat Membru; kif 
ukoll
(b) indikazzjoni tad-durata tal-miżura ta’ 
protezzjoni u, jekk dan ikun japplika, tas-
sanzjonijiet li jiġu imposti f'każ ta' 
vjolazzjoni ta’ dik il-miżura, u
(c) jekk dan ikun japplika, l-informazzjoni 
dwar jekk il-persuna protetta bbenefikatx 
minn għajnuna legali parzjali jew 
kompluta fl-Istat Membru ta' orġini jew 
dwar xi eżenzjoni mill-kostijiet jew l-
ispejjeż; dan, iżda, ma jeżentax lill-
persuna protetta milli tapplika għall-
għajnuna legali fl-Istat Membru ta’ 
rikonoxximent.

Or. en

Emenda 78
Antonyia Parvanova, Antonio López-Istúriz White

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3 – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) f’kull każ ieħor, fuq it-talba tal-persuna 
protetta; meta tkun qed tadotta miżura ta’ 
protezzjoni, l-awtorità kompetenti tal-Istat 
Membru ta’ oriġini għandha tinforma lill-
persuna protetta bil-possibbiltà li titlob 

(ii) f’kull każ ieħor, fuq it-talba tal-persuna 
protetta, jew, fejn ikun xieraq, tar-
rappreżentant ġuridiku, kuratur jew tutur 
tal-persuna protetta f'rappreżentanza ta’ 
dik il-persuna; meta tkun qed tadotta 
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ċertifikat kif stabbilit b'dan ir-Regolament. miżura ta’ protezzjoni, l-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru ta’ oriġini 
għandha tinforma lill-persuna bil-
possibbiltà li titlob ċertifikat kif stabbilit 
b'dan ir-Regolament, u bil-kondizzjonijiet 
bażiċi għall-għemil ta’ tali talba.

Or. en

Emenda 79
Luigi Berlinguer

Proposta għal regolament
Artikolu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk miżura ta’ protezzjoni ma tkunx 
teżisti fl-Istat Membru ta’ rikonoxximent, 
l-awtorità kompetenti f'dak l-Istat Membru 
għandha, sa fejn ikun possibbli, tadatta l-
miżura ta’ protezzjoni għal waħda li tkun 
teżisti fil-liġi tagħha li jkollha l-effetti 
ekwivalenti marbutin magħha u li jkollha 
skopijiet u interessi simili.

Jekk miżura ta’ protezzjoni ma tkunx 
teżisti fl-Istat Membru ta’ rikonoxximent, 
l-awtorità kompetenti f'dak l-Istat Membru 
għandha, sa fejn ikun possibbli, tadatta l-
miżura ta’ protezzjoni għal waħda li tkun 
teżisti u ġa hemm dispożizzjonijiet dwarha
fil-liġi tagħha li jkollha l-effetti ekwivalenti 
marbutin magħha u li jkollha skopijiet u 
interessi simili.

Or. en

Emenda 80
Marina Yannakoudakis, Andrea Češková

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
jekk ordni ta’ protezzjoni ċivili tkun 
teħtieġ li tiġi trasposta f’ordni ta’ 
protezzjoni Ewropea jew bil-maqlub, it-
traspożizzjoni ssir malajr, skont gwida 
mill-Kummissjoni jekk ikun neċessarju, 
mingħajr l-ebda proċedimenti ġudizzjarji 
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u mingħajr kost għall-vittma.

Or. en

Emenda 81
Cecilia Wikström

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtorità kompetenti fl-Istat Membru ta’ 
rikonoxximent għandha tinforma lill-
awtorità kompetenti fl-Istat Membru tal-
oriġini dwar kif il-miżuri ta’ protezzjoni 
tkun implimentata. L-awtorità kompetenti 
fl-Istat Membru ta’ oriġini mbagħad 
għandha tinforma lill-partijiet milqutin 
mill-miżura dwar kif se tkun implimentata 
fl-Istat Membru ta’ rikonoxximent.

Or. en

Emenda 82
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ma kinitx ġiet notifikata bl-att promotur 
jew b’dokument ekwivalenti fi żmien 
suffiċjenti u b’tali mod li setgħet tħejji 
għad-difiża tagħha, jew jew

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija)

Or. en

Emenda 83
Antigoni Papadopoulou
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Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) hija kienet impedita milli tikkontesta l-
miżura ta’ protezzjoni minħabba forza 
maġġuri jew minħabba ċirkostanzi 
straordinarji mingħajr l-ebda ħtija min-
naħa tagħha;

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija)

Or. en

Emenda 84
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal regolament
Article 10 – paragraph 2 – final part

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

sakemm ma kinitx naqset milli tikkontesta 
l-miżura ta’ protezzjoni meta setgħet 
tagħmel dan.

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija)

Or. en

Emenda 85
Cecilia Wikström

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Jekk il-miżura ta’ protezzjoni tiġi 
sospiża jew irtirata fl-Istat Membru ta’ 
oriġini, l-awtorità kompetenti tal-Istat 
Membru ta’ rikonoxximent għandha, wara
li ssir applikazzjoni mill-persuna li tkun 
qed tagħti lok għar-riskju, tissospendi jew 
tirtira r-rikonoxximent u, fejn tkun ġiet 
applikata, tissospendi l-eżekuzzjoni tal-
miżura ta’ protezzjoni. L-applikazzjoni 

2. Jekk il-miżura ta’ protezzjoni tiġi 
sospiża jew irtirata fl-Istat Membru ta’ 
oriġini, l-awtorità kompetenti tal-Istat 
Membru ta’ oriġini tinnotifika dan lill-
awtorità kompetenti tal-Istat Membru ta’ 
rikonoxximent, li mbagħad tissospendi 
jew tirtira r-rikonoxximent u, jekk dan ikun 
japplika, l-eżekuzzjoni tal-miżura ta’ 
protezzjoni.
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għandha tiġi ppreżentata permezz tal-
formola li tinsab fl-Anness II.

Or. en

Emenda 86
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal regolament
Artikolu 15a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 15a
Prevenzjoni, kampanji ta' informazzjoni u 

taħriġ
L-Istati Membri għandhom jieħdu miżuri 
xierqa għall-prevenzjoni tal-forom kollha 
ta’ vjolenza u reati kontra l-persuni, u 
b’mod partikolari kontra n-nisa u t-tfal li 
huma l-aktar vulnerabbli, u li 
jorganizzaw, b’kooperazzjoni mal-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, 
azzjonijiet xierqa bħalma huma kampanja 
ta’ sensibilizzazzjoni, programmi ta’ 
riċerka u edukazzjoni bl-objettiv li 
jinfurmaw lill-pubbliku dwar l-eżistenza 
ta’ skemi għall-protezzjoni, assistenza u 
sostenn għall-vittmi tal-vjolenza. Barra 
minn hekk, l-Istati Membri għandhom 
jippromwovu taħriġ regolari għall-
awtoritajiet ġudizzjarji u għal awtoritajiet 
kompetenti oħra li x'aktarx jiġu f'kuntatt 
ma' vittmi u ma' vittmi potenzjali, bil-
għan li jiżguraw li tali persuni 
jingħatawlhom il-protezzjoni, l-assistenza 
u s-sostenn xierqa.

Or. en

Emenda 87
Mikael Gustafsson
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Proposta għal regolament
Artikolu 15a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 15a
Jedd għas-sostenn

Billi jittieħdu għadd kbir ta’ miżuri ta’ 
protezzjoni nazzjonali għall-prevenzjoni 
ta’ aktar vjolenza kontra n-nisa, inklużi l-
vjolenza fiżika, l-initimdazzjoni, l-
aggressjoni sesswali, it-theddid, eċċ., l-
Istati Membri, skont it-termini tad-
Direttiva ... tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill ta ... li tistabbilixxi standards 
minimi fir-rigward tad-drittijiet, l-appoġġ 
u l-protezzjoni tal-vittmi tal-kriminalità* u 
mid-data tal-applikazzjoni ta’ dik id-
Direttiva, jagħtu appoġġ u assistenza
speċjalizzata lill-vittmi tal-vjolenza kontra 
n-nisa u l-vjolenza bbażata fuq il-ġeneru. 
____________
ĠU L ..., p. .

Or. en

Emenda 88
Luigi Berlinguer

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madankollu dan ma jeżentax lill-persuna 
protetta milli tapplika għall-għajnuna 
legali fl-Istat Membru ta’ rikonoxximent.

Or. en

Emenda 89
Antigoni Papadopoulou
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Proposta għal regolament
Artikolu 19a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 19a
Ġbir ta' data

Għall-iskop tal-kxif tal-kawżi reali tal-
vjolenza u biex ikunu żviluppati miżuri 
bbażati fuq il-fatti għall-protezzjoni tal-
vittmi, huwa essenzjali li jkun hemm 
statistika affidabbli u data paragunabbli 
dwar il-vjolenza, kemm fil-livell 
nazzjonali kemm f’dak tal-Unjoni. Għal 
dak il-għan, l-Istati Membri għandhom 
jiġbru d-data marbuta mal-għadd ta’ 
ordnijiet Ewropej ta' protezzjoni li ssir 
applikazzjoni għalihom, dawk maħruġa u 
dawk eżegwiti, data marbuta mal-ksur tal-
miżuri ta' protezzjoni adottati, u 
informazzjoni dwar it-tipi kollha ta' 
vjolenza, pereżempju l-vjolenza 
domestika, iż-żwiġijiet furzati, il-
mutilazzjoni ġenitali tan-nisa, il-vjolenza 
marbuta mal-“unur”, l-istalking u l-
fastidju. Id-data fuq il-vittmi tat-
terroriżmu u tal-kriminalità organizzata 
għandha wkoll tinġabar u tiġi 
ddifferenzjata skont il-ġeneru. Din id-data 
kollha għandha tingħadda kull sena 
kemm lill-Parlament Ewropew kemm lill-
Kummissjoni Ewropea.

Or. en


