
PR\894575MT.doc PE483.787v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Affarijiet Legali
Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

2011/0130(COD)

7.3.2012

***I
ABBOZZ TA' RAPPORT
dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-
rikonoxximent reċiproku ta’ miżuri ta' protezzjoni fi kwistjonijiet ċivili
(COM(2011)0276 – C7-0128/2011 – 2011/0130(COD))

Kumitat għall-Affarijiet Legali
Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

Rapporteurs: Antonio López-Istúriz White, Antonyia Parvanova

(Laqgħat tal-Kumitati assoċjati - Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura)



PE483.787v01-00 2/39 PR\894575MT.doc

MT

PR_COD_1amCom

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 regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-
rikonoxximent reċiproku ta’ miżuri ta' protezzjoni fi kwistjonijiet ċivili
(COM(2011)0276 – C7-0128/2011 – 2011/0130(COD))

(Proċedura leġislattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill 
(COM(2011)0276),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-punti (a), (e) u (f) tal-Artikolu 81(2) tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat 
il-proposta lill-Parlament (C7-0128/2011),

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

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-xx ta' Marzu 
20121,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tal-XX ta' Marzu 20122,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra d-deliberazzjonijet konġunti tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali kif ukoll 
tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi skont l-Artikolu 51 tar-
Regoli ta' Proċedura,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali u l-Kumitat għad-Drittijiet 
tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi u l-opinjoni tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-
Ġustizzja u l-Intern (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 sostanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-parlamenti nazzjonali.

                                               
1 Għad mhijiex ippubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali.
2 Għad mhijiex ippubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali.
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Emenda 1

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 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 u għall-eżerċizzju sħiħ miċ-ċittadini 
tal-Unjoni tal-jedd tagħhom għal-libertà 
tal-moviment u tar-residenza fit-territorji 
tal-Istati Membri.

Or. en

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Bi qbil mal-Programm ta' Stokkolma, 
adottat mill-Kunsill Ewropew fil-laqgħa 
tiegħu tal-10 u l-11 ta' Diċembru 2009, u 
l-pjan ta' azzjoni tal-Kummissjoni li 
jimplimenta dan il-Programm, ir-
rikonoxximent reċiproku għandu jiġi estiż 
għal kull tip ta’ sentenza u deċiżjoni ta’ 
natura ġudizzjarja, li tista’ tkun, skont l-
ordinament ġuridiku li jkun, jew 
kriminali jew amministrattiva. Il-
Programm jistieden ukoll lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri 
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jeżaminaw kif għandhom itejbu l-
leġiżlazzjoni u l-miżuri prattiċi ta' appoġġ 
għall-protezzjoni tal-vittmi. Minbarra dan, 
jenfasizza li l-vittmi tal-kriminalità jistgħu 
jingħataw miżuri speċjali ta' protezzjoni li 
għandhom ikunu effettivi fl-Unjoni kollha 
kemm hi.

Or. en

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 2b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2b) Fir-riżoluzzjoni tiegħu tas-26 ta’ 
Novembru 2009 dwar l-eliminazzjoni tal-
vjolenza kontra n-nisa1, il-Parlament 
Ewropew jappella lill-Istati Membri biex 
itejbu l-liġijiet u l-politiki nazzjonali 
tagħhom sabiex jiġġieldu kull forma ta’ 
vjolenza kontra n-nisa, u biex jieħdu 
azzjoni biex jindirizzaw il-kawżi tal-
vjolenza kontra n-nisa, mhux l-anqas billi 
jadottaw miżuri preventivi, u jappella lill-
Unjoni biex tiggarantixxi d-dritt ta’ 
assistenza u appoġġ għall-vittmi kollha 
tal-vjolenza. Ir-riżoluzzjoni tal-Parlament 
Ewropew tal-10 ta' Frar 2010 dwar l-
ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fl-
Unjoni Ewropea – 20092 tapprova l-
proposta biex ikun introdott l-ordni 
Ewropew ta' protezzjoni għall-vittmi.
___________
1 ĠU C 285 E, 21.10.2010, p. 53.
2 ĠU C 341 E, 16.12.2010, p. 35.

Or. en
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Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 2c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2c) Fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-5 ta' April 
2011 dwar il-prijoritajiet u l-punti 
prinċipali ta' qafas politiku ġdid tal-UE 
biex jiġġieled il-vjolenza kontra n-nisa1, 
il-Parlament Ewropew innota li s-soċjetà 
ċivili, partikolarment l-NGOs, l-
assoċjazzjonijiet tan-nisa u 
organizzazzjoni volontarji privati u 
pubbliċi oħrajn li jagħtu appoġġ għall-
vittmi tal-vjolenza, joffru servizz ta' valur 
kbir, partikolarment fl-assistenza tal-
vittmi nisa, u għandhom jiġu appoġġjati 
mill-Istati Membri, u jenfasizza l-
importanza ta' taħriġ adatt għall-
professjonisti kollha li jaħdmu man-nisa 
li huma vittmi tal-vjolenza abbażi tal-
ġeneru, speċjalment għall-professjonisti li 
jirrapreżentaw is-sistema legali u l-
infurzar tal-liġi.
_________
1 Testi adottati, P7_TA(2011)0127.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ħidma tas-soċjetà ċivili, partikolarment tal-NGOs, l-assoċjazzjonijiet tan-nisa u l-
organizzazzjonijiet volontarji l-oħra, hija ta' importanza kbira għall-appoġġ tal-vittmi, anki 
għall-proċess tal-irpiljar, u għalhekk hija meħtieġa biex tikkumplementa l-ħidma tal-
awtoritajiet nazzjonali. F'dan ir-rigward, l-Istati Membri jiġu inkoraġġuti jappoġġjaw tali 
organizzazzjonijiet.
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Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 2d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2d) Fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta' 
Ġunju 2011 dwar il-Pjan direzzjonali biex 
jissaħħu d-drittijiet u għall-protezzjoni 
tal-vittmi, b'mod partikolari fi 
proċedimenti kriminali1, il-Kunsill 
iddikjara li għandha tittieħed azzjoni fil-
livell tal-Unjoni Ewropea sabiex jissaħħu 
d-drittijiet u għall-protezzjoni tal-vittmi, u 
appella lill-Kummissjoni tissottometti 
proposti adatti għal dan il-għan. F'dan il-
qafas, għandu jinħoloq mekkaniżmu li 
jiżgura r-rikonoxximent reċiproku tad-
deċiżjonijiet rigward il-miżuri ta' 
protezzjoni għall-vittmi fost l-Istati 
Membri. Skont din ir-riżoluzzjoni, dan ir-
Regolament, li jirrigwarda r-
rikonoxximent reċiproku tal-miżuri ta' 
protezzjoni fi kwistjonijiet ċivili, għandu 
jlesti l-mekkaniżmu ta' rikonoxximent 
reċiproku tal-miżuri ta' protezzjoni 
meħuda fi kwistjonijiet kriminali previsti 
fid-Direttiva 2011/99/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
13 ta' Diċembru 2011 dwar l-ordni 
Ewropea ta' protezzjoni2.
__________
1 OJ C 187, 28.6.2011, p. 1.
2 ĠU L 338, 21.12.2011, p. 2.

Or. en
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Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 2e (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2e) Dan ir-Regolament jimmira lejn it-
tisħiħ tad-drittijiet tal-vittmi fl-Unjoni. 
Meta jiġi applikat dan ir-Regolament, l-
Istati Membri għandhom iqisu d-drittijiet 
konferiti mid-Direttiva tal-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill li jistabbilixxu 
standards minimi għad-drittijiet, l-appoġġ 
u l-protezzjoni tal-vittmi ta' reati.

Or. en

Emenda 7

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 
l-moviment ħieles taċ-ċittadini. 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. Dawn id-dispożizzjonijiet 
għandhom jiggarantixxu wkoll li l-
eżerċizzju leġittimu min-naħa ta' ċittadini 
tal-Unjoni Ewropea tad-dritt tagħhom li 
jiċċaqalqu u jirrisjedu liberament fit-
territorju tal-Istati Membri, f'konformità 
mal-Artikolu 3(2) tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea u mal-Artikolu 21 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, ma jirriżultax f' xi telf tal-
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protezzjoni tagħhom.

Or. en

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament japplika għal miżuri ta’ 
protezzjoni li jittieħdu fi proċedimenti
ċivili irrispettivament min-natura tal-
awtorità, kemm jekk tkun qorti, tribunal, 
awtorità amministrattiva jew kwalunkwe 
awtorità oħra.

Dan ir-Regolament japplika għal miżuri ta’ 
protezzjoni li jittieħdu fi kwistjonijiet ċivili 
irrispettivament min-natura tal-awtorità, 
kemm jekk tkun qorti, tribunal, awtorità 
amministrattiva jew kwalunkwe awtorità 
oħra.

Or. en

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Dan ir-Regolament japplika għal 
miżuri ta' protezzjoni li jittieħdu bl-għan 
li jipproteġu persuna meta jkun hemm 
raġunijiet serji biex jiġi kkunsidrat li l-
ħajja ta' persuna, l-integrità fiżika jew 
psikoloġika u d-dinjità, il-libertà u s-
sigurtà personali jew l-integrità sesswali 
ikunu f'riskju, pereżempju billi 
jipprevjenu kull forma ta' vjolenza 
domestika, fastidju, sekwestru, "stalking", 
jew forom oħra ta' koerċizzjoni indiretta. 
Huwa importanti li nenfasizzaw li dan ir-
Regolament japplika għal miżuri ta' 
protezzjoni li għandhom l-għan li jħarsu 
lill-vittmi kollha, inklużi l-vittmi tal-
vjolenza bbażata fuq il-ġeneru.
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Or. en

Emenda 10

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 
l-Istat Membru ta' rikonoxximent. Sabiex 
tiġi żgurata protezzjoni transkonfinali 
effikaċi u veloċi kontra l-isfidi potenzjali, 
il-miżuri ta' protezzjoni li ttieħdu u ċ-
ċertifikati li nħarġu għandhom jiġu 
reġistrati wkoll f'bażi tad-data fl-Unjoni 
kollha li tiggarantixxi lill-awtoritajiet 
nazzjonali aċċess sikur u ħafif għall-
informazzjoni meħtieġa.

Or. en

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 12b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12b) L-abolizzjoni tal-formalitajiet 
intermedji għandha tkun akkumpanjata 
minn salvagwardji meħtieġa mmirati 
b'mod partikolari għall-garanzija tar-
rispett totali tad-drittijiet tad-difiża u d-
dritt għal proċess ġust, kif imnaqqxa fl-
Artikolu 6 tal-Konvenzjoni Ewropea 
għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-
Bniedem u l-Libertajiet Fundamentali u 
fl-Artikolu 47 tal-Karta tad-Drittijiet 
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Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Għal 
dan il-għan, l-awtoritajiet kompetenti fl-
Istat Membru ta' oriġini għandhom 
jaċċertaw li ċ-ċertifikat ma jinħariġx 
sakemm ma jkunx ġie garantit id-dritt 
għal proċess ġust tal-persuna li qed 
tikkawża r-riskju.

Or. en

Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 12c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12c) Minkejja d-dritt tal-persuna protetta 
li tinvoka l-miżura ta' protezzjoni 
direttament fi Stat Membru ieħor, l-
awtorità li toħroġ iċ-ċertifikat għandha, fi 
kwalunkwe każ, tittrażmetti ċ-ċertifikat 
lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru 
ta' rikonoxximent. Din il-proċedura 
għandha tiggarantixxi li s-salvagwardja 
mogħtija lill-persuna protetta tinżamm fi 
kwalunkwe Stat Membru ieħor li fih il-
persuna protetta tmur toqgħod, anki meta 
l-persuna msemmija ma setgħetx issib jew 
tikkuntattja lill-awtorità kompetenti fl-
Istat Membru ta' rikonoxximent.

Or. en

Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 12d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 14

Proposta għal regolament
Premessa 12e (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12e) Fil-kuntest tal-implimentazzjoni ta’ 
dan ir-Regolament, l-Istati Membri 
għandhom jieħdu l-passi meħtieġa sabiex 
jiżguraw li l-persuna protetta ma jkollhiex 
tħallas hi l-kostijiet marbuta mar-
rikonoxximent tal-miżura ta’ protezzjoni 
fi Stat Membru ieħor.

Or. en

Emenda 15

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Dan iċ-ċertifikat ma għandux ikun 
appellabbli. Madankollu, jekk il-miżura ta’ 
protezzjoni tiġi sospiża jew irtirata fl-
ewwel Stat Membru, l-awtorità kompetenti 

(13) Dan iċ-ċertifikat ma għandux ikun 
appellabbli. Madankollu, jekk il-miżura ta' 
protezzjoni tiġi sospiża jew irtirata fl-
ewwel Stat Membru, l-awtorità kompetenti 
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tat-tieni Stat Membru għandha, wara li ssir 
applikazzjoni mill-persuna li tkun qed 
tagħti lok għar-riskju, tissospendi jew 
tirtira r-rikonoxximent u/jew l-eżekuzzjoni 
tal-miżura ta’ protezzjoni.

tat-tieni Stat Membru għandha tissospendi 
jew tirtira r-rikonoxximent u/jew l-
eżekuzzjoni tal-miżura ta' protezzjoni.

Or. en

Emenda 16

Proposta għal regolament
Premessa 13a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Meta l-informazzjoni għandha 
tingħata fl-ambitu ta' dan ir-Regolament 
lill-persuna protetta, jew lill-persuna li 
tkun qed tagħti lok għar-riskju, tali 
informazzjoni għandha tkun ukoll 
provduta, fejn ikun rilevanti, lir-
rappreżentant legali, lill-kuratur jew lit-
tutur tal-persuna kkonċernata.

Or. en

Emenda 17

Proposta għal regolament
Premessa 13b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13b) Għandha wkoll tingħata l-attenzjoni 
dovuta għall-ħtieġa li l-persuna protetta 
tirċievi l-informazzjoni u l-għajnuna 
f'forma aċċessibbli u komprensiva. Din l-
informazzjoni u l-assistenza għandhom 
jingħataw f'lingwaġġ sempliċi u 
aċċessibbli. Għandhom ukoll jittieħdu 
passi biex jiġi żgurat li l-persuna protetta 
tkun tista' tiftiehem waqt kwalunkwe 
interazzjoni mal-awtoritajiet kompetenti.  
F’dan ir-rigward, għandhom jitqiesu l-



PE483.787v01-00 16/39 PR\894575MT.doc

MT

għarfien tal-persuna protetta tal-lingwa 
użata biex tingħata l-informazzjoni, l-età 
tiegħu/tagħha, 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, 
għandhom jitqiesu wkoll xi 
limitazzjonijiet dwar l-abbiltà ta' persuna 
protetta li tikkomunika l-informazzjoni.

Or. en

Emenda 18

Proposta għal regolament
Premessa 13c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13c) Fil-proċedimenti li jirrikonoxxu u 
jinfurzaw il-miżuri protettivi, l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jikkunsidraw 
b'mod xieraq il-ħtiġiet tal-persuni protetti, 
inklużi l-persuni bi bżonnijiet speċjali, 
bħal minorenni jew persuni b'diżabbiltà 
jew il-vittmi ta' vjolenza abbażi tal-
ġeneru.

Or. en

Emenda 19

Proposta għal regolament
Premessa 13d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13d) L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jinkludu informazzjoni dwar 
il-moviment ħieles tal-miżuri ta' 
protezzjoni u ċ-ċertifikat standard tal-
kampanji edukattivi u ta' għarfien dwar 
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il-protezzjoni tal-vittmi organizzati 
minnhom, fejn huwa xieraq dan għandu 
jsir f'koperazzjoni mal-organizzazzjoni 
għall-appoġġ tal-vittmi.  Sabiex jitqajjem 
għarfien, il-Kummissjoni għandha  
tippromwovi speċifikament informazzjoni 
dwar il-miżuri ta' protezzjoni disponibbli 
fl-Istati Membri permezz tal-"e-Justice 
Portal".

Or. en

Emenda 20

Proposta għal regolament
Premessa 13e (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13e) L-Istati Membri għandhom 
jirrikonoxxu, jinkoraġġixxu u jappoġġjaw 
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, jew jirreferu l-
persuna protetta lill-organizzazzjonijiet 
tal-vittmi li jistgħu jagħtu l-għajnuna. 

Or. en
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Emenda 21

Proposta għal regolament
Premessa 13f (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13f) L-Istati Membri għandhom jagħtu 
taħriġ għall-uffiċjali li x'aktarx jiġu 
f'kuntatt ma' każijiet fejn l-integrità fiżika 
u/jew psikoloġika, id-dinjità, il-libertà u s-
sigurtà personali jew l-integrità sesswali 
jiġu kkunsidrati li huma f'riskju, fejn 
għandha tingħata attenzjoni speċifika lil 
każijiet ta' vjolenza kontra n-nisa u ta' 
modi ta' koperazzjoni mal-
organizzazzjonijiet għall-appoġġ tal-vittmi 
li jagħtu għajnuna speċifika adatta għall-
ħtiġiet tal-persuna protetta. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw ukoll kuntatt 
dirett bejn l-awtoritajiet kompetenti ta' 
Stati Membri differenti għal skopijiet ta' 
taħriġ.

Or. en

Emenda 22

Proposta għal regolament
Premessa 13g (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13g) Meta jkunu qed jimplimentaw 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.

Or. en
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Emenda 23

Proposta għal regolament
Premessa 13h (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13h) 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 tagħha.

Or. en

Emenda 24

Proposta għal regolament
Premessa 13i (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13i) Id-data personali pproċessata fl-
ambitu ta' dan ir-Regolament għandha 
tkun imħarsa skont il-liġijiet nazzjonali li 
jimplimentaw id-Direttiva 95/46/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
24 ta' Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta' 
individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' 
data personali u dwar il-moviment liberu 
ta' dik id-data1.
________
1 ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31.

Or. en
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Emenda 25

Proposta għal regolament
Premessa 15

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 u josserva l-prinċipji 
rikonoxxuti, b'mod partikolari fil-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea. B'mod partikolari, huwa jipprova 
jiżgura d-drittijiet għad-dinjità, il-ħajja, l-
integrità fiżika u mentali, il-libertà u s-
sigurtà, ir-rispett għall-ħajja privata u tal-
familja, il-protezzjoni tad-data personali, 
il-proprjetà, u l-ugwaljanza bejn in-nisa u 
l-irġiel, id-drittijiet tat-tfal, tal-anzjani u 
tal-persuni b'diżabilità, il-libertà tal-
moviment u tar-residenza u d-drittijiet tad-
difiża u d-dritt 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 26

Proposta għal regolament
Chapter I – title

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kamp ta’ applikazzjoni, definizzjonijiet u 
ġuriżdizzjoni

Objettiv, kamp ta' applikazzjoni, 
definizzjonijiet u ġuriżdizzjoni

Or. en
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Emenda 27

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, 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

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament japplika għall-miżuri 
ta’ protezzjoni meħuda fi kwistjonijiet 
ċivili irrispettivament min-natura tal-
awtorità li teħodhom. Ma japplikax għal 
miżuri ta’ protezzjoni koperti mir-
Regolament (KE) Nru 2201/2003.

Dan ir-Regolament japplika għall-miżuri 
ta' protezzjoni meħuda fi kwistjonijiet ċivili 
irrispettivament min-natura tal-awtorità tal-
ħruġ. Ma japplikax għal miżuri ta’ 
protezzjoni koperti mir-Regolament (KE) 
Nru 2201/2003 jew għal dawk koperti 
mid-Direttiva 2011/99/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' 
Diċembru 2011 dwar l-ordni Ewropew tal-
protezzjoni.

Or. en
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Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt a – subparagrafu 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-
ħajja, l-integrità fiżika u/jew psikoloġika, 
id-dinjità, il-libertà u s-sigurtà personali
jew l-integrità sesswali tal-persuna. Din 
għandha tinkludi miżuri li jistgħu jiġu 
dekretati mingħajr ma l-persuna li tkun qed 
tagħti lok għar-riskju titħarrek biex tidher.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jiġi żgurat li d-drittijiet fundamentali bħad-dinjità, il-libertà personali, l-
integrità sesswali u s-sigurtà jiġu protetti u meqjusa mill-awtoritajiet kompetenti fl-Istati 
Membri sabiex il-vittmi, inklużi l-vittmi tal-vjolenza sesswali u l-vjolenza f'relazzjonijiet mill-
qrib, ikollhom l-ogħla grad ta' protezzjoni.

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt a - punt iv a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iva) projbizzjoni li tipprojbixxi l-
pubblikazzjoni ta' ċertu data personali ta' 
individwi protetti;

Or. en
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Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt aa  (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) 'persuna protetta' tfisser il-persuna
fiżika li hija l-oġġett tal-protezzjoni li 
tirriżulta minn miżura ta' protezzjoni 
adottata mill-Istat ta' oriġini;

Or. en

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt ab (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ab) 'persuna li tkun qed tagħti lok għar-
riskju' tfisser il-persuna fiżika li kontriha 
ġiet jew kienet ġiet adottata miżura ta' 
protezzjoni li sar riferiment għaliha fil-
punt (a);

Or. en

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet tal-Istat Membru fejn hemm 
riskju għall-integrità fiżika u/jew 
psikoloġika jew għal-libertà tal-persuna 
għandu jkollhom ġuriżdizzjoni.

L-awtoritajiet tal-Istat Membru fejn hemm 
riskju għall-ħajja, l-integrità fiżika u/jew 
psikoloġika, id-dinjità, il-libertà u s-
sigurtà personali jew l-integrità sesswali
tal-persuna għandu jkollhom ġuriżdizzjoni.

Or. en
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Emenda 34

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 miżura ta' 
protezzjoni fi Stat Membru ieħor għandha 
tipprovdi ċ-ċertifikat maħruġ skont dan l-
Artikolu lill-awtoritajiet kompetenti tal-
Istat Membru ta' rikonoxximent, sakemm l-
awtorità kompetenti tal-Istat Membru ta’ 
oriġini ma tkunx diġà bagħtet iċ-ċertifkat 
lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru 
ta' rikonoxximent.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kemm jista' jkun possibbli, il-komunikazzzjoni uffiċjali rigward il-miżuri ta' protezzjoni 
għandha tkun direttament bejn l-awtoritajiet kompetenti taż-żewġ Stati Membri, mingħajr ma 
tkun ta' piż addizzjonali fuq il-persuna protetta.  Din il-proċedura għandha tiżgura li l-
protezzjoni li tingħata lill-persuna protetta tinżamm fl-UE kollha, anki f’każijiet meta din il-
persuna ma setgħetx tikkuntattja l-awtorità kompetenti.

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

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-
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eżekuzzjoni fit-tieni Stat Membru; u
(b) indikazzjoni tad-dewmien u, jekk dan 
ikun japplika, tas-sanzjonijiet li jiġu 
imposti f'każ ta' vjolazzjoni tal-miżura ta' 
protezzjoni, 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.

Or. en

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. F'każijiet fejn diġà ġiet deċiża miżura 
nazzjonali, m'għandhiex tkun meħtieġa 
rappreżentanza minn professjonista 
legali, jekk l-għan ikun biss li jintalab 
ċertifikat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proċedura amministrattiva għat-trażmissjoni taċ-ċertifikat u r-rikonoxximent u l-infurzar 
tal-miżuri ta' protezzjoni għandha tkun diretta, mingħajr ma timponi sforz addizzjonali 
sinifikattiv, inkluż piż finanzjarju  fuq il-vittma.  Għal din ir-raġuni, il-vittma m'għandhiex 
tkun meħtieġa jkollha rappreżentanza legali bl-iskop biss li tintalab iċ-ċertifikat jekk il-miżura 
nazzjonali ta' protezzjoni tkun diġà ġiet deċiża. 

Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) ex officio fil-każ li jkun hemm involuti (i) ex officio fil-każ li jkun hemm involuti 
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sitwazzjonijiet transkonfinali meta tiġi 
adottata l-miżura ta’ protezzjoni; għall-
iskop ta’ dan ir-Regolament, kwistjoni 
għandha implikazzjonijiet transkonfinali 
ħlief fil-każ li fih ir-riskju għall-integrità 
fiżika u/jew psikoloġika jew għal-libertà
tal-persuna jkun esklussivament fl-Istat 
Membru ta’ oriġini; 

sitwazzjonijiet transkonfinali meta tiġi 
adottata l-miżura ta’ protezzjoni; għall-
iskop ta’ dan ir-Regolament, kwistjoni 
għandha implikazzjonijiet transkonfinali 
ħlief fil-każ li fih ir-riskju għall-ħajja, l-
integrità fiżika u/jew psikoloġika, id-
dinjità, il-libertà u s-sigurtà personali jew 
l-integrità sesswali tal-persuna jkun 
esklussivament fl-Istat Membru ta’ oriġini;

Or. en

Emenda 38

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 
ċertifikat kif stabbilit b'dan ir-Regolament.

(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 
ċertifikat kif stabbilit b'dan ir-Regolament 
f'każ li hija tiddeċiedi li tmur Stat 
Membru ieħor u għandha, jekk ikun 
adegwat, tavża l-persuna protetta biex 
tissottometti applikazzjoni qabel tħalli t-
territorju tal-Istat Membru ta' oriġini.
Meta jinħareġ iċ-ċertifikat, l-awtorità 
kompetenti għandha tinforma l-persuna 
protetta dwar liema awtoritajiet huma 
kompetenti sabiex tiġi rikonoxxuta u/jew 
infurzata l-miżura ta' protezzjoni fl-Istat 
Membru ta' rikonoxximent intiż. 

Or. en



PR\894575MT.doc 27/39 PE483.787v01-00

MT

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Persuna protetta li ma tinstabx 
fiżikament fl-Istat Membru ta’ oriġini 
għandha tkun intitolata li titlob ċertifikat 
onlajn jew bit-telefon, faks jew 
kwalunkwe mezz tekniku xieraq sabiex 
tevita li tivvjaġġa lura għal din ir-raġuni 
lejn dan l-Istat Membru.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba s-sitwazzjoni prekarja tal-vittmi, huma m'għandhomx jiġu esposti għal aktar 
theddid billi jiġu meħtieġa jivvjaġġaw lura lejn l-Istat Membru ta’ oriġini biex jitolbu li 
jinħareġ iċ-ċertifikat. Il-persuna protetta għandu jkollha l-possibiltà titlob iċ-ċertifikat onlajn, 
bil-faks jew permezz ta' mezz tekniku ieħor, li  jista' jinvolvi wkoll inqas spejjeż.

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. Minkejja l-paragrafu 1, meta awtorità 
kompetenti toħroġ ċertifikat skont il-
paragrafu 3, hija għandha tittrażmetti dan 
iċ-ċertifikat lill-awtorità kompetenti tal-
Istat Membru ta' rikonoxximent u 
għandha tirreġistrah ukoll f’bażi tad-data 
għall-Unjoni kollha li tiggarantixxi lil 
dawn l-awtoritajiet l-aċċess sikur u veloċi 
għall-informazzjoni meħtieġa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tissemplifika r-rikonoxximent tal-ordnijiet ta' protezzjoni bejn l-Istati Membri 
billi tistabbilixxi mekkaniżmu għat-trażmissjoni awtomatika taċ-ċertifikati u tagħti lill-
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persuna protetta d-dritt li jitlob iċ-ċertifikat minn barra l-pajjiż.  Dan jista' jiżgura r-
rikonoxximent veloċi u l-infurzar tal-miżuri ta' protezzjoni, iżda wkoll inaqqas il-piż minn fuq 
il-persuna protetta billi jrendi l-proċeduri amministrattivi aktar diretti.

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat 
Membru ta’ rikonoxximent jistgħu, fejn 
ikun neċessarju, jitolbu transliterazzjoni 
jew traduzzjoni tal-kontenut taċ-ċertifikat, 
skont l-Artikolu 15.

4. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat 
Membru ta’ rikonoxximent jistgħu, fejn 
ikun neċessarju, jitolbu l-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istat Membru ta’ oriġini 
jagħtu transliterazzjoni jew traduzzjoni tal-
kontenut taċ-ċertifikat, skont l-Artikolu 15.

Or. en

Emenda 42

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 fil-liġi tagħha li jkollha l-effetti 
ekwivalenti marbutin magħha u li jkollha 
skopijiet u interessi simili, u li 
jiggarantixxi wkoll lill-persuna protetta l-
istess livell ta’ protezzjoni.

Or. en
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Emenda 43

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 

(a) ma kinitx ġiet notifikata bl-att promotur 
jew b’dokument ekwivalenti f'qafas ta' 
żmien speċifiku skont id-Dritt nazzjonali u 
b’tali mod li setgħet tħejji għad-difiża 
tagħha,  jew

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija intiża li tevita kwalunkwe dewmien mhux meħtieġ fil-ħruġ taċ-ċertifikat li 
jista' jqiegħed lill-persuna protetta f'periklu. 

Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtorità kompetenti fl-Istat Membru 
ta’ rikonoxximent tista’, fuq applikazzjoni 
mill-persuna li tagħti lok għar-riskju, 
tirrifjuta li tirrikonoxxi l-miżura ta’ 
protezzjoni meħuda mill-qorti ta’ oriġini 
jekk din ma tkunx tista’ tiġi konċiljata ma' 
deċiżjoni meħuda fl-Istat Membru ta' 
rikonoxximent.

1. L-awtorità kompetenti fl-Istat Membru 
ta’ rikonoxximent tista’, fuq l-inizjattiva 
tagħha jew fuq applikazzjoni mill-persuna 
li tagħti lok għar-riskju, tirrifjuta li 
tirrikonoxxi l-miżura ta’ protezzjoni 
meħuda mill-qorti ta’ oriġini jekk din ma 
tkunx tista’ tiġi konċiljata ma' deċiżjoni 
meħuda fl-Istat Membru ta' rikonoxximent.

Or. en

Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Jekk il-miżura ta’ protezzjoni tiġi 2. Jekk il-miżura ta’ protezzjoni tiġi 
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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 
għandha tiġi ppreżentata permezz tal-
formola li tinsab fl-Anness II.

sospiża jew irtirata fl-Istat Membru ta’ 
oriġini, l-awtorità kompetenti tal-Istat 
Membru ta’ rikonoxximent għandha, fuq 
applikazzjoni mill-awtoritajiet kompetenti 
tal-Istat Membru ta’ oriġini jew mill-
persuna li tkun qed tagħti lok għar-riskju, 
tissospendi jew tirtira r-rikonoxximent u, 
jekk dan ikun japplika, l-eżekuzzjoni tal-
miżura ta’ protezzjoni. L-applikazzjoni 
għandha tiġi ppreżentata permezz tal-
formola li tinsab fl-Anness II.

Or. en

Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat 
Membru ta’ oriġini għandhom, mingħajr 
dewmien u skont il-liġi ta’ dak l-Istat 
Membru, jgħarrfu lill-persuna li tkun qed 
tagħti lok għar-riskju u lill-persuna 
protetta:

1. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat 
Membru ta’ oriġini għandhom, mingħajr 
dewmien u skont il-liġi ta’ dak l-Istat 
Membru, jgħarrfu lill-persuna li tkun qed 
tagħti lok għar-riskju u lill-persuna protetta 
u, fejn ikun adatt, ir-rappreżentant legali, 
il-kuratur jew it-tutur ta’ dawn il-persuni:

(i) bil-ħruġ ta’ miżura ta’ protezzjoni; (i) bil-ħruġ ta’ ċertifikat Ewropew;

(ii) jekk ikun applikabbli, bil-miżuri ta’ 
eżekuzzjoni li jikkorrispondu ;

(ii) jekk ikun applikabbli, bil-miżuri ta’ 
eżekuzzjoni li jikkorrispondu;

(iii) jekk ikun applikabbli, bis-sanzjonijiet 
fil-każ tal-ksur tal-miżura ta’ protezzjoni

(iii) jekk ikun applikabbli, bis-sanzjonijiet 
fil-każ tal-ksur tal-miżura ta’ protezzjoni

(iv) b’kull sospensjoni jew irtirar tal-
miżura ta’ protezzjoni.

(iv) b’kull sospensjoni, irtirar jew rieżami
tal-miżura ta’ protezzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda timmira biex tevita kwalunkwe ambigwità li tista' tiġi kkawżata mid-differenza bejn 
is-sistemi legali tal-Istati Membri.  F'ċerti sistemi legali, il-kuratur u t-tutur tal-persuna 
protetta mhumiex rikonoxxuti bħala parti mill-proċedimenti. L-emenda għalhekk tipprevedi li 
l-informazzjoni tiġi trażmessa lir-rappreżentant legali skont id-Dritt tal-Istat Membru in 
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kwistjoni.  L-emenda tirrifletti dispożizzjonijiet simili fid-Direttiva tal-Ordni ta' Protezzjoni 
Ewropea.

Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Malli jirċievu ċ-ċertifikat skont l-
Artikolu 5 mingħand il-persuna protetta, 
l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru 
ta’ rikonoxximent għandhom, mingħajr 
dewmien u, fejn ikun meħtieġ, skont ir-
regoli tar-Regolament (KE) Nru 
1393/2007, jgħarrfu lill-persuna li tkun qed 
tagħti lok għar-riskju u lill-persuna 
protetta:

2. Malli jirċievu ċ-ċertifikat skont l-
Artikolu 5, l-awtoritajiet kompetenti tal-
Istat Membru ta’ rikonoxximent 
għandhom, mingħajr dewmien u, fejn ikun 
meħtieġ, skont ir-regoli tar-Regolament 
(KE) Nru 1393/2007, jgħarrfu lill-persuna 
li tkun qed tagħti lok għar-riskju u lill-
persuna protetta u, fejn ikun adatt, lir-
rappreżentant legali, il-kuratur jew it-
tutur ta' dawn il-persuni, b'mod 
kompatibbli mal-Artikolu 15:

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda timmira biex tevita kwalunkwe ambigwità li tista' tiġi kkawżata mid-differenza bejn 
is-sistemi legali tal-Istati Membri.  F'ċerti sistemi legali, il-kuratur u t-tutur tal-persuna 
protetta mhumiex rikonoxxuti bħala parti mill-proċedimenti. L-emenda għalhekk tipprevedi li 
l-informazzjoni tiġui trażmessa lir-rappreżentant legali skont id-Dritt tal-Istat Membru in 
kwistjoni.  L-emenda tirrifletti dispożizzjonijiet simili fid-Direttiva tal-Ordni ta' Protezzjoni 
Ewropea.

Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) bir-rikonoxximent tal-miżura ta’ 
protezzjoni;

(i) bir-rikonoxximent jew b'xi mod ieħor 
tal-miżura ta’ protezzjoni;

Or. en
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Emenda 49

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2 – punt ia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ia) jekk ir-rikonoxximent jiġi miċħud, ir-
raġunijiet għaċ-ċaħda;

Or. en

Emenda 50

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2 – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) jekk ikun applikabbli, bil-miżuri ta’ 
eżekuzzjoni li jikkorrispondu ;

(ii) Ma tapplikax għall-verżjoni Maltija.

Or. en

Emenda 51

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2 – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iv) b’kull sospensjoni jew irtirar tal-
miżura ta’ protezzjoni.

(iv) b’kull sospensjoni, irtirar jew rieżami
tal-miżura ta’ protezzjoni.

Or. en
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Emenda 52

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fin-notifika lill-persuna li tikkawża r-
riskju skont il-paragrafi 1 u 2, għandha 
tingħata l-attenzjoni dovuta lill-interess 
tal-persuna protetta biex ma jinkixfux id-
dettalji ta' kuntatt tagħha. Tali dettalji 
m'għandhomx jidhru fuq din in-notifika. 
Madankollu, fejn huwa meħtieġ, jista' jiġi 
indikat il-post għall-fini taċ-ċertezza 
ġuridika tal-obbligu jew tar-restrizzjoni 
imposti fuq il-persuna li tikkawża r-riskju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

B'konformità mal-ispirtu ġenerali tal-protezzjoni tal-ħajja personali u familjari tal-vittmi tar-
reati, l-emenda tiggarantixxi li l-ebda dettalji personali li jirrigwardaw il-vittma jew il-
familja tiegħu ma jistgħu jinkixfu qabel awtorizzazzjoni jew obbligu ġuridiku preċedenti. 
Huwa kruċjali li jiġi żgurat li l-vittma ma titpoġġiex f'aktar riskju billi d-data personali 
tinkixef lill-persuna li qiegħda tikkawża r-riskju.

Emenda 53

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Jekk il-miżura ta' protezzjoni li 
wasslet għall-ħruġ taċ-ċertifikat tiġi 
sospiża jew irtirata fl-Istat Membru tal-
oriġini, l-awtoritajiet ta' dan l-Istat 
Membru għandhom jinfurmaw lill-
awtoritajiet tal-Istat Membru/l-Istati 
Membri ta' rikonoxximent, dejjem jekk 
dawn ikunu magħrufa, u għandha 
tagħmel applikazzjonijiet skont l-Artikolu 
12(2).

Or. en
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Emenda 54

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2c. Kwalunkwe avveniment li jwassal għal 
notifika skont dan l-Artikolu għandu jiġi 
reġistrat ukoll fil-bażi tad-data li sar 
riferiment għaliha fl-Artikolu 5(3b).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi żgurata protezzjoni transkonfinali effikaċi u veloċi kontra l-isfidi potenzjali għall-
vittmi kollha, ikun utli ferm jekk tiġi stabbilita bażi tad-data fl-UE kollha ta' miżuri ta' 
protezzjoni u ċertifikati maħruġa, li tista' tiggarantixxi li l-awtoritajiet nazzjonali jkollhom 
aċċess sikur u veloċi għall-informazzjoni meħtieġa.

Emenda 55

Proposta għal regolament
Artikolu 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artkolu 15 – Transliterazzjoni jew 
traduzzjoni

Artikolu 15 – Interpretazzjoni, 
transliterazzjoni jew traduzzjoni

Il-persuni protetti għandhom id-dritt għal 
assistenza li tippermetti li dawn jifhmu u 
jiġu mifhuma waqt kwalunkwe 
interazzjoni meħtieġa mal-awtoritajiet 
kompetenti, inkluż meta l-informazzjoni u 
l-għajnuna tingħatalhom. 

Meta tkun meħtieġa transliterazzjoni jew 
traduzzjoni skont dan ir-Regolament, din 
it-transliterazzjoni jew traduzzjoni għandha 
tkun għal-lingwa uffiċjali jew għal waħda 
mil-lingwi uffiċjali tal-Istat Membru ta' 
rikonoxximent jew għal kwalunkwe lingwa 
oħra li l-Istat Membru ta' rikonoxximent 
ikun indika li jista' jaċċetta. Kwalunkwe 
traduzzjoni magħmula skont dan ir-

Meta tkun meħtieġa transliterazzjoni jew 
traduzzjoni skont dan ir-Regolament, din 
it-transliterazzjoni jew traduzzjoni għandha 
tingħata mill-awtoritajiet kompetenti tal-
Istat Membru ta' oriġini u għandha tkun 
għal-lingwa uffiċjali jew għal waħda mil-
lingwi uffiċjali tal-Istat Membru ta' 
rikonoxximent jew għal kwalunkwe lingwa 
oħra li l-Istat Membru ta' rikonoxximent 
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Regolament għandha ssir minn persuna 
kkwalifikata biex tittraduċi f’wieħed mill-
Istati Membri.

ikun indika li jista' jaċċetta. Kwalunkwe 
traduzzjoni magħmula skont dan ir-
Regolament għandha ssir minn persuna 
kkwalifikata biex tittraduċi f’wieħed mill-
Istati Membri.

Meta l-persuni protetti ma jifhmux jew 
jitkellmu l-lingwa tal-proċedimenti 
relattiva għar-rikonoxximent u l-
inforzabilità tal-miżuri ta' protezzjoni, l-
awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru 
ta' rikonoxximent għandhom, filwaqt li 
jqisu l-ħtiġiet speċifiċi u s-sitwazzjoni, 
jagħtu traduzzjonijiet u/jew 
interpretazzjoni.
F'kull każ individwali, l-Istat Membru ta' 
rikonoxximent għandu jaċċerta jekk il-
persuna protetta teħtiġx traduzzjoni u/jew 
interpretazzjoni waqt kwalunkwe 
proċediment mal-awtoritajiet kompetenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-lingwa u l-mod li bih l-awtoritajiet jikkomunikaw mal-vittmi huwa essenzjali. Fl-emenda, 
ir-rapporteurs jenfasizzaw il-ħtieġa li l-persuna protetta tirċievi informazzjoni u għajnuna 
b'mod faċilment komprensiv u b'lingwaġġ aċċessibbli, addatt għall-ħtiġjiet tagħhom.  Il-
komunikazzjoni u t-traduzzjoni għandhom ikunu b'lingwa li l-vittma tifhem b'mod ċar. 
Għandha titqies b'mod dovut kwalunkwe limitazzjoni dwar l-abbilta tal-persuna protetta li 
tikkomunika l-informazzjoni u li tiftiehem, inkluż id-diżabilitajiet relattiva għas-smigħ, il-
vista, il-litteriżmu, jew l-abbiltajiet emozzjonali u intellettwali.

Emenda 56

Proposta għal regolament
Artikolu 15a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 15a – Dritt għall-appoġġ
Il-persuni protetti għandhom 
jibbenefikaw mid-dritt li jkollhom aċċess 
għal servizzi tal-appoġġ tal-vittmi kif 
stipulat fl-Artikolu 7 tad-Direttiva tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill, li 
tistabbilixxi standards minimi dwar id-
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drittijiet, l-appoġġ u l-protezzjoni tal-
vittmi ta' reati sa mid-data tal-
applikazzjoni tagħha, inkluż b'mod 
partikolari d-dritt għal informazzjoni, 
pariri u appoġġ, id-dritt għal 
informazzjoni dwar serviżżi speċjalizzati 
jew ir-riferiment għalihom, id-dritt għal 
appoġġ emozzjonali u psikoloġiku u d-
dritt li jirċievu avviż rigward il-
kwistjonijiet finanzjarji u prattiċi. Dan 
għandu japplika wkoll għal persuni 
protetti li huma vittmi ta' vjolenza abbażi 
tal-ġeneru.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tirrikonoxxi li l-aċċess għall-appoġġ mhuwiex biss dritt tal-vittmi, iżda wkoll 
element vitali għat-tisħiħ soċjo-ekonomiku tagħhom. L-emenda tniżżel numru ta' drittijiet li 
għandhom jiġu żgurati u li huma essenzjali għall-irkupru psikoloġiku tal-vittma, filwaqt li 
tinkludi informazzjoni dwar il-kwistjonijiet amministrattivi u  finanzjarji. Id-drittijiet tal-
persuni protetti li huma vittmi ta' vjolenza abbażi tal-ġeneru qed jiġu enfasizzati.

Emenda 57

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Persuna protetta, madankollu, tista' 
tapplika, u tingħata, ċertifikat skont il-
punt (ii) tal-Artikolu 5(3) fir-rigward ta’ 
miżura protettiva li ttieħdet qabel ma beda 
japplika dan ir-Regolament, sakemm il-
miżura ta' protezzjoni tkun għada fis-seħħ 
fil-ġurnata tal-applikazzjoni għaċ-
ċertifikat. 

Or. en



PR\894575MT.doc 37/39 PE483.787v01-00

MT

Emenda 58

Proposta għal regolament
Artikolu 19a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 19a – Ġbir tad-data
Għall-fini li tiġi ffaċilitata l-valutazzjoni 
tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, l-
Istati Membri għandhom jikkomunikaw 
lill-Kummissjoni d-data rilevanti marbuta 
mal-applikazzjoni tal-proċeduri nazzjonali 
dwar il-ħruġ ta' ċertifikati kif riferuti fl-
Artikolu 5, u t-trażmissjoni tad-data bejn 
l-awtoritajiet kompetenti. Din id-data 
għandha tinkludi, mill-anqas, l-
informazzjoni dwar l-għadd ta’ miżuri ta’ 
protezzjoni u ċ-ċertifikati mitluba, 
maħruġa u/jew rikonoxxuti u l-għadd ta’ 
ċertifikati miċħuda, sospiżi u/jew irtirati, 
kif ukoll ir-raġunijiet għal tali ċaħda 
u/jew irtirar, filwaqt li tingħata attenzjoni 
xierqa lill-prinċipji fundamentali tal-
privatezza u tal-protezzjoni tad-data 
personali. Din id-data għandha wkoll, 
kemm jista' jkun possibbli, tindika tip ta' 
mġieba li fuqha ġew ibbażati ċ-ċertifikati, 
inkluż il-vjolenza abbażi tal-ġeneru, u 
għandha tispeċifika s-sess tal-persuna 
protetta, is-sess tal-persuna li tikkawża r-
riskju, ir-relazzjoni bejnhom u l-etajiet 
tagħhom. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ġbir ta' data statistika diżaggregata rilevanti dwar il-miżuri ta' protezzjoni koperti mill-
ambitu ta' dan ir-Regolament u ċ-ċertifikati mitluba u maħruġa f'kull Stat Membru jistgħu 
jagħtu valutazzjoni fuq il-bażi ta' evidenza tal-funzjonament tal-mekkaniżmu taċ-ċertifikat, u 
jistgħu ukoll jitfgħu dawl fuq it-tip ta' mġieba li wasslet għall-ħruġ tal-miżura ta' protezzjoni. 
Dan jista' jkun speċjalment importanti f'termini tal-valutazzjoni tal-inċidenti tal-vjolenza 
abbażi tal-ġeneru u biex jikkumbatti l-vjolenza kontra n-nisa.
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NOTA SPJEGATTIVA

Ir-rapporteurs jilqgħu il-proposta tal-Kummissjoni għal regolament dwar ir-rikonoxximent 
reċiproku tal-miżuri ta' protezzjoni fi kwistjonijiet ċivili, li huwa parti minn pakkett leġiżlattiv 
li jsaħħaħ id-drittijiet tal-vittmi fl-UE u jinkludi wkoll proposta għal direttiva dwar id-
drittijiet, l-appoġġ u l-protezzjoni tal-vittmi tar-reati.

Il-proposta tal-Kummissjoni tissodisfa l-ħtieġa għal qafas ġuridiku u komprensiv Ewropew li 
joffri rikonxximent lill-vittmi kollha ta' reati u l-akbar protezzjoni possibbli fi ħdan it-
territorju tal-Unjoni. Il-proposta għal dan ir-regolament se tikkumplementa d-Direttiva dwar l-
Ordni ta' Protezzjoni Ewropea, li tiżgura rikonoxximent reċiproku ta' miżuri ta' protezzjoni fi 
kwistjonijiet kriminali.  L-applikazzjoni kombinata taż-żewġ strumenti (kriminali u ċivili) 
tippermetti li l-vittmi li tkun ingħatatilhom miżura ta' protezzjoni, jistgħu jiċċirkolaw 
liberament u f'sigurtà fl-Unjoni Ewropea, kif prevedut fl-Artikolu 3 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u finalment se jwassal għat-tisħiħ u l-iżvilupp taż-żona ta' 
libertà, sigurtà u ġustizzja fl-Unjoni. 

Skont il-proċeduri li jirriżultaw mill-implimentazzjoni tat-Trattat ta' Lisbona, l-Artikolu 51 
tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew jippermetti li jitfasslu rapporti minn żewġ 
kumitati li jaġixxu b'mod konġunt. Dan ir-rapport bbenefika mill-kontribuzzjonijiet li 
rriżultaw mid-diskussjonijiet fil-Kumitat għall-Affarijiet Legali u l-Kumitat għad-Drittijiet 
tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi, kif ukoll mill-kollaborazzjoni bejn iż-żewġ 
rapporteurs. 

Is-simplifikazzjoni tar-rikonoxximent tal-ordnijiet ta' protezzjoni

Ir-rapporteurs iqisu li huwa obbligatorju li jiġi żgurat li persuna li ngħatat protezzjoni fi Stat 
Membru wieħed ma titlifhiex meta tiċċaqqlaq għal Stat Membru ieħor. Għalhekk, ir-
rapporteurs jippjanaw it-twaqqif ta' mekkaniżmu li jista' jelimina l-formalitajiet intermedjarji 
permezz tal-użu ta' ċertifikat standard u multilingwi, li għandu jiġi trażmess awtomatikament 
bejn l-Istat Membru li ħarġu u l-Istat Membru ta' rikonoxximent.    Dan jista' jiżgura mhux 
biss ir-rikonoxximent veloċi u sempliċi, iżda wkoll l-infurzar tal-miżuri ta' protezzjoni. Il-
mekkaniżmu jista' wkoll irendi l-proċedura amministrattiva aktar diretta għall-vittmi u jiżgura 
li huma jiġu protetti kull darba li jivvjaġġaw jew jiċċaqalqu għal Stat Membru ieħor. Ir-
rapporteurs iridu wkoll jiżguraw li, jekk il-persuna protetta mhijiex fiżikament preżenti fl-Istat 
Membru ta' oriġini, huma jkollhom il-possibiltà jitolbu ċ-ċertifikat online, bil-faks jew 
permezz ta' mezz tekniku ieħor. L-Istati Membri jistgħu jiġu inkoraġġuti jiggarantixxu li l-
persuna protetta ma jkollhiex għalfejn tħallas l-ispejjeż finanzjarji relattivi mar-rikonoxximent 
tal-miżura ta' protezzjoni fi Stat Membru ieħor. Minbarra dan, meta miżura ta' protezzjoni 
nazzjonali tkun diġà ġiet deċiża, ir-rapporteurs jikkunsidraw li l-persuna protetta m'għandhiex 
tkun teħtieġ rappreżentanza ġuridika bl-għan biss li jintalab iċ-ċertifikat. Ir-rapporteurs 
jippromwovu wkoll t-twaqqif ta' bażi tad-data fl-UE kollha dwar il-miżuri ta' protezzjoni u ċ-
ċertifikati li nħarġu. Huma jemmnu li dan jista' jiggarantixxi lill-awtoritajiet nazzjonali aċċess 
sikur u veloċi għall-informazzjoni meħtieġa u tigi żgurata, permezz ta’ dan, protezzjoni 
transkonfinali effikaċi u veloċi mill-isfidi potenzjali.
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L-indirizzar tas-sitwazzjoni tal-vittmi ta' vjolenza abbażi tal-ġeneru 

Ir-rapporteurs jappoġġaw il-kunċett ġenerali tar-regolament dwar ir-rikonoxximent reċiproku 
tal-miżuri ta' protezzjoni, iżda jikkunsidraw li hu imperattiv li jkomplu jindirizzaw il-
kwestjoni tal-vittmi tal-vjolenza abbażi tal-ġeneru. Għal dan il-għan, filwaqt li jsir riferiment 
għad-dispożizzjonijiet fil-proposta għal Direttiva dwar id-Drittijiet tal-Vittmi, ir-rapporteurs 
jippromwovu t-twettiq ta' servizzi speċjalizzati ta' appoġġ (minbarra dawk ġenerali) biex 
jgħinu l-vittmi protetti tal-vjolenza abbażi tal-ġeneru permezz ta' aċċess għal informazzjoni 
essenzjali, appoġġ psikoloġiku u pariri dwar l-assistenza legali jew finanzjarja disponibbli, 
skont id-Dritt tal-Istat Membru.  Sabiex ikun hemm provvediment aħjar tal-ħtiġiet tal-vittmi 
tal-vjolenza abbażi tal-ġeneru , ir-rapporteurs jipproponu li l-uffiċjali li jistgħu jiġu f'kuntatt 
ma' każijiet fejn l-integrità fiżika, psikoloġika u sesswali titqies f'riskju – partikolarment 
każijiet ta' vjolenza kontra n-nisa – għandhom jitħarrġu b’mod xieraq. Ix-xogħol tas-soċjetà 
ċivili, partikolarment l-NGOs, l-assoċjazzjonijiet tan-nisa u organizzazzjonijiet volontarji l-
oħra li jagħtu appoġġ speċjalizzat, huwa rikonoxxut mir-rapporteurs, u l-Istati Membri jiġu 
inkoraġġuti jappoġġaw ix-xogħol u jikkollaboraw mal-vittmi ta’ tali organizzazzjoni sabiex 
jagħtu l-appoġġ għall-vittmi tal-vjolenza, partikolarment dawk nisa. 

Informazzjoni u traduzzjoni

Ir-rapporteurs jenfasizzaw ukoll il-ħtieġa li l-persuna protetta tirċievi l-informazzjoni u l-
għajnuna b'mod faċilment komprensiv u b'lingwaġġ aċċessibbli, addatt għall-ħtiġiet tagħhom.  
Meta l-persuni protetti ma jifhmux jew jitkellmu l-lingwa tal-proċedimenti marbut mar-
rikonoxximent u l-inforzabiltà tal-miżuri ta' protezzjoni, ir-rapporteurs jistgħu jirreferu għall-
awtoritajiet kompetenti biex jagħtu t-traduzzjoni u/jew l-interpretazzjoni b'mod faċilment 
komprensibbli, wara li kkunsidraw il-ħtiġiet u s-sitwazzjoni tal-vittma.

Sensibilizzazzjoni 

Sabiex il-persuni protetti jiġu infurmati aħjar dwar jeddijiethom, ir-rapporteurs jemmnu li 
huwa importanti li l-Istati Membri jinkludu l-informazzjoni dwar il-moviment ħieles tal-
miżuri ta' protezzjoni u ċ-ċertifikat standard fil-kampanji edukattivi u ta' għarfien tagħhom 
dwar il-protezzjoni tal-vittmi. Sabiex ikomplu jsaħħu dan l-aspett, ir-rapporteurs 
jinkoraġġixxu wkoll il-Kummissjoni tinkludi l-informazzjoni rilevanti dwar il-miżuri ta' 
protezzjoni disponibbli fl-Istati Membri fuq l-"e-justice portal" li huwa faċilment aċċessibbli.

L-impatt leġiżlattiv

Ir-rapporteurs huma grati għall-ispjegazzjonijiet mogħtija 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 mressqa mill-organizzazzjonijiet, l-assoċjazzjonijiet u l-NGOs dwar id-drittijiet, 
l-appoġġ u l-protezzjoni tal-vittmi ta’ kriminalità.


