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Emenda 89
Carmen Romero, Silvia Costa

Abbozz ta’ direttiva
Ċitazzjoni -1

Test tal-inizjattiva Emenda

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea, u partikolarment l-Artikolu 3(2) 
tiegħu,

Or. en

Emenda 90
Nathalie Griesbeck

Abbozz ta’ direttiva
Ċitazzjoni -1 (ġdida)

Test tal-inizjattiva Emenda

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea, u partikolarment l-Artikolu 3(2) 
tiegħu,

Or. fr

Emenda 91
Izaskun Bilbao Barandica

Abbozz ta’ direttiva
Ċitazzjoni 1 (ġdida)

Test tal-inizjattiva Emenda

Wara li kkunsidra l-Artikolu 3(2) tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea li jorbot 
lill-Unjoni biex ‘toffri liċ-ċittadini tagħha 
spazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja 
mingħajr fruntieri interni, li fih il-
moviment liberu tal-persuni jkun 
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assigurat flimkien ma' miżuri xierqa f'dak 
li jirrigwarda [...]il-prevenzjoni tal-
kriminalità u l-ġlieda kontriha ’,

Or. es

Ġustifikazzjoni

Dan joffri bażi legali mtejba għall-ordni ta' protezzjoni. Il-mekkaniżmu għall-kooperazzjoni 
ġudizzjarja b'rabta ma' kwistjonijiet kriminali deskritt fl-Artikolu 82(1) jinsab fil-qalba ta' 
bosta diskrepanzi tekniċi misjuba fl-ipproċessar tal-ordni. Studju mmexxi mid-dipartimenti 
legali tal-Parlament jissuġġerixxi li dan l-Artikolu, li jitlob li jiġu rispettati u mħarsa d-
drittijiet fundamentali, ikun jikkostitwixxi bażi aħjar biex ir-rikonoxximent tal-ordnijiet ta' 
protezzjoni jsir effettiv b'mod immedjat fl-Istati Membri kollha.

Emenda 92
Nathalie Griesbeck

Abbozz ta’ direttiva
Premessa 2 a (ġdida)

Test tal-inizjattiva Emenda

(2a) L-Artikolu 3(2) tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea jorbot lill-Unjoni biex 
'toffri liċ-ċittadini tagħha spazju ta' 
libertà, sigurtà u ġustizzja mingħajr 
fruntieri interni, li fih il-moviment liberu 
tal-persuni jkun assigurat flimkien ma' 
miżuri xierqa f'dak li jirrigwarda l-
kontrolli tal-fruntieri esterni, l-asil, l-
immigrazzjoni kif ukoll il-prevenzjoni tal-
kriminalità u l-ġlieda kontriha '.

Or. fr

Emenda 93
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Abbozz ta’ direttiva
Premessa 4

Test tal-inizjattiva Emenda

(4) Ir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew (4) Ir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew 
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tat-2 ta' Frar 2006 dwar is-sitwazzjoni 
attwali fil-ġlieda kontra l-vjolenza kontra 
n-nisa u kwalunkwe azzjoni futura, 
tirrakkomanda li l-Istati Membri 
jifformulaw politika ta' tolleranza żero fir-
rigward tal-forom kollha ta' vjolenza 
kontra n-nisa u jappella lill-Istati Membri 
sabiex jieħdu l-miżuri adatti biex ikunu 
żgurati l-protezzjoni aħjar ta' u l-appoġġ 
għall-vittmi attwali u dawk potenzjali

tas-26 ta' Novembru 2009 dwar l-
eliminazzjoni tal-vjolenza kontra n-nisa1:

(a) li, b'riferiment għall-Pjattaforma 
għall-Azzjoni ta' Beijing tan-NU, tgħid illi 
l-vjolenza kontra n-nisa hija kwalunkwe 
att ta' vjolenza bbażat fuq is-sess, li 
jirriżulta, jew li aktarx jirriżulta, fi ħsara 
jew tbatija fiżika, sesswali jew psikoloġika 
għan-nisa, inkluż it-theddid ta' atti bħal 
dawn, l-isfurzar jew iċ-ċaħda arbitrarja 
tal-libertà;
(b) li, b'riferiment għall-Pjattaforma 
għall-Azzjoni tan-NU, tgħid li l-vjolenza 
kontra n-nisa hija manifestazzjoni tar-
relazzjonijiet tal-poter mhux ugwali 
storikament bejn l-irġiel u n-nisa;
(c) tħeġġeġ lill-Istati Membri biex itejbu l-
liġijiet u l-politiki nazzjonali tagħhom 
għall-ġlieda kontra l-forom kollha ta' 
vjolenza kontra n-nisa u biex jiġġieldu 
kontra r-raġunijiet għall-vjolenza kontra 
n-nisa, ukoll permezz ta' miżuri 
preventivi, u jitlob lill-Unjoni biex 
tiggarantixxi d-dritt għall-assistenza u l-
appoġġ għall-vittmi kollha tal-vjolenza.
Ir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew 
tal-10 ta' Frar 2009 2 dwar l-ugwaljanza 
bejn l-irġiel u n-nisa fl-Unjoni Ewropea –
2009 tapprova l-proposti tal-Presidenza 
Spanjola għall-introduzzjoni tal-ordni 
Ewropea ta' protezzjoni għall-vittmi u 
għal linja telefonika tal-assistenza għall-
vittmi.
–––––––––––––––––
1. P7_TA(2009)0098.

2. P7_TA(2009)0021.
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Or. en

Emenda 94
Norica Nicolai

Abbozz ta’ direttiva
Premessa 4

Test tal-inizjattiva Emenda

(4) Ir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew 
tat-2 ta' Frar 2006 dwar is-sitwazzjoni 
attwali fil-ġlieda kontra l-vjolenza kontra
n-nisa u kwalunkwe azzjoni futura, 
tirrakkomanda li l-Istati Membri 
jifformulaw politika ta' tolleranza żero fir-
rigward tal-forom kollha ta' vjolenza 
kontra n-nisa u jappella lill-Istati Membri 
sabiex jieħdu l-miżuri adatti biex ikunu 
żgurati l-protezzjoni aħjar ta' u l-appoġġ 
għall-vittmi attwali u dawk potenzjali

(4) Ir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew 
tas-26 ta' Novembru 2009 dwar l-
eliminazzjoni tal-vjolenza kontra n-nisa 
tħeġġeġ  lill-Istati Membri biex 
jifformulaw pjanijiet ta' azzjoni nazzjonali 
komprensivi għall-qirda ta' kull forma ta' 
vjolenza kontra n-nisa, inklużi l-
mutilazzjoni ġenitali tan-nisa, il-qtil 
''f'ġieh l-unur", it-traffikar tal-bniedem u 
l-vjolenza fid-djar; u biex jieħdu miżuri 
konkreti biex il-vjolenza bbażata fuq is-
sessi ssir kriminali.  Il-pjanijiet ta' azzjoni 
nazzjonali għandhom ukoll jinkludu passi 
li għandhom jittieħdu lejn it-twaqqif ta' 
metodu effikaċi għall-ġbir tal-istatistika 
dwar il-vjolenza bbażata fuq is-sessi.

Or. en

Emenda 95
Izaskun Bilbao Barandica

Abbozz ta’ direttiva
Premessa 4

Test tal-inizjattiva Emenda

(4) Ir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew 
tat-2 ta' Frar 2006 dwar is-sitwazzjoni 
attwali fil-ġlieda kontra l-vjolenza kontra 
n-nisa u kwalunkwe azzjoni futura, 
tirrakkomanda li l-Istati Membri 
jifformulaw politika ta' tolleranza żero fir-
rigward tal-forom kollha ta' vjolenza kontra 
n-nisa u jappella lill-Istati Membri sabiex 

(4) Ir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew 
tat-2 ta' Frar 2006 dwar is-sitwazzjoni 
attwali fil-ġlieda kontra l-vjolenza kontra 
n-nisa u kwalunkwe azzjoni futura, 
tirrakkomanda li l-Istati Membri 
jifformulaw politika ta' tolleranza żero fir-
rigward tal-forom kollha ta' vjolenza kontra 
n-nisa u jappella lill-Istati Membri sabiex 
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jieħdu l-miżuri adatti biex ikunu żgurati l-
protezzjoni aħjar ta' u l-appoġġ għall-vittmi 
attwali u dawk potenzjali

jieħdu l-miżuri adatti biex ikunu żgurati l-
protezzjoni aħjar ta' u l-appoġġ għall-vittmi 
attwali u dawk potenzjali, li fihom 
għandha tiġi inkluża l-prevenzjoni tal-
abbuż kemm fiżiku kif ukoll emozzjonali u 
ta' azzjonijiet li jmorru kontra d-dinjità ta' 
persuni li jkunu mhedda, ippersegwitati 
jew itturmentati b'xi mod jew ieħor.

Or. es

Emenda 96

Teresa Jimenez Becerril, Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil

Abbozz ta’ direttiva
Premessa 4 a (ġdida)

Test tal-inizjattiva Emenda

(4a) Biex nistabbilixxu l-kawżi tal-
vjolenza u ntejbu l-protezzjoni tal-vittmi, 
jeħtieġ li jkollna statistika u data 
komparabbli fuq il-vjolenza fil-livell tal-
Unjoni. Għal dan il-għan, l-Istati Membri 
għandhom jiġbru data relatata mal-
ordnijiet Ewropej ta' protezzjoni mitluba, 
maħruġa u inforzati, data relatata mal-
ksur tal-miżuri ta' protezjoni adottati, kif 
ukoll informazzjoni dwar it-tipi ta' reati, 
pereżempju l-vjolenza domestika, iż-
żwiġijiet furzati, il-mutilazzjoni ġenitali 
tan-nisa, il-vjolenza relatata mal-unur, l-
abbuż tal-anzjani, stalking u fastidju u 
forom oħra ta' vjolenza bbażati fuq il-sess 
tal-persuna. Barra minn hekk, id-data 
dwar il-vittmi tat-terroriżmu u tal-
kriminalità organizzata għandha tkun 
inkluża fil-ġbir tad-data u d-data kollha 
għandha tkun differenzjata skont is-sess 
tal-persuna u għandha tingħadda kull 
sena lill-Kummissjoni u lill-Parlament 
Ewropew.

Or. en
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Emenda 97

Carmen Romero, Silvia Costa

Abbozz ta’ direttiva
Premessa 4 a (ġdida)

Test tal-inizjattiva Emenda

(4a) Biex nistabbilixxu l-kawżi tal-
vjolenza u ntejbu l-protezzjoni tal-vittmi, 
jeħtieġ li jkollna statistika u data 
komparabbli fuq il-vjolenza fil-livell tal-
Unjoni. Għal dan il-għan, l-Istati Membri 
għandhom jiġbru data relatata mal-
ordnijiet Ewropej ta' protezzjoni mitluba, 
maħruġa u inforzati, data relatata mal-
ksur tal-miżuri ta' protezjoni adottati, kif 
ukoll informazzjoni dwar it-tipi ta' reati, 
pereżempju l-vjolenza domestika, iż-
żwiġijiet furzati, il-mutilazzjoni ġenitali 
tan-nisa, il-vjolenza relatata mal-unur, 
stalking u fastidju u forom oħra ta' 
vjolenza bbażati fuq is-sess tal-persuna. 
Id-data dwar il-vittmi tat-terroriżmu u tal-
kriminalità organizzata għandha tkun 
inkluża fil-ġbir tad-data u d-data kollha 
għandha tkun differenzjata skont is-sess 
tal-persuna u għandha tingħadda kull 
sena lill-Eurojust u lill-Kummissjoni 
Ewropea. Il-Kummissjoni imbagħad 
għandha tuża din id-data biex tabbozza 
rapport annwali u tippreżentah lill-
Parlament u lill-parlamenti nazzjonali. 

Or. es
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Emenda 98
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Abbozz ta’ direttiva
Premessa 4 a (ġdida)

Test tal-inizjattiva Emenda

(4a) Wieħed minn kull erba' Ewropej 
jinsab vittma ta' reat, 90 % tal-ordnijiet 
ta' protezzjoni jinħarġu f'każijiet ta' 
vjolenza bbażata fuq is-sessi u 'l fuq minn 
100,000 mara li jgħixu fl-UE huma 
protetti minn ordnijiet ta' protezzjoni.

Or. en

Emenda 99

Monica Luisa Macovei, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Simon Busuttil

Abbozz ta’ direttiva
Premessa 6 a (ġdida)

Test tal-inizjattiva Emenda

(6a) Din id-Direttiva m'għandhiex tkun 
ristretta biss għal vittmi ta' vjolenza 
bbażata fuq is-sessi iżda għandha tapplika 
wkoll għal kull tip ta' vittma ta' atti jew 
imġieba ta' persuna oħra li tista', bi 
kwalunkwe mod, tipperikola ħajjet il-
vittma, l-integrità tagħha, id-dinjità jew il-
libertà personali. Il-miżuri meħuda f'din 
id-Direttiva għandu jkollhom l-għan ukoll 
li jipprevjenu kwalunkwe forma ta' 
turment, ħtif, stalking jew kull forma ta' 
furzar indirett. Għandhom ukoll jiżguraw 
il-prevenzjoni tat-twettiq ta' atti kriminali 
ġodda u jnaqqsu l-konsegwenzi u l-effetti 
ta' dawk preċedenti.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Qed nipproponu t-tħassir tal-aħħar sentenza fl-Emenda 5 tar-Rapporteur. ''Din id-Direttiva 
hija maħsuba biex tapplika għal miżuri ta’ protezzjoni maħruġa favur vittmi, jew vittmi 
potenzjali, ta' reati'', minħabba li r-referenza għal ''vittmi possibbli'' mhijiex iddefinita u tista' 
tagħti lok għal interpretazzjoni arbitrarja.

Emenda 100
Georgios Papanikolaou, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Abbozz ta’ direttiva
Premessa 6 a (ġdida)

Test tal-inizjattiva Emenda

(6a) Din id-Direttiva tapplika għal miżuri 
ta' protezzjoni li għandhom l-objettiv li 
jipproteġu persuna kontra att jew imġieba 
ta' persuna oħra li tista' b'xi mod 
tipperikola ħajjitha, l-integrità fiżika jew 
psikoloġika u d-dinjità, il-libertà personali 
jew l-integrità sesswali, pereżempju billi 
tipprevjeni l-ħtif, l-istalking u forom oħra 
ta' furzar indirett filwaqt li tevita atti 
kriminali ġodda u tnaqqas il-konsegwenzi 
tal-atti kriminali preċedenti. Huwa 
importanti li nenfasizzaw li din id-
Direttiva tapplika għal miżuri ta' 
protezzjoni li għandhom l-għan li jħarsu 
lill-vittmi kollha u mhux biss dawk tal-
vjolenza bbażata fuq is-sess. Din id-
Direttiva hija maħsuba biex tapplika għal 
miżuri ta’ protezzjoni maħruġa favur 
vittmi, jew vittmi potenzjali, ta' reati. 
Jeżistu diversi tipi ta' vjolenza fuq in-nisa 
fl-Istati Membri, li jistgħu jvarjaw skont 
it-tradizzjoni kulturali, l-oriġini etnika, il-
mentalità u l-isfond soċjali.

Or. en
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Emenda 101
Heidi Hautala 

Abbozz ta’ direttiva
Premessa 6 a (ġdida)

Test tal-inizjattiva Emenda

(6a) Din id-Direttiva tapplika għal miżuri 
ta' protezzjoni li għandhom l-objettiv li 
jipproteġu persuna kontra att jew imġieba 
ta' persuna oħra li tista' b'xi mod 
tipperikola ħajjitha, l-integrità fiżika jew 
psikoloġika u d-dinjità, il-libertà personali 
jew l-integrità sesswali, pereżempju billi 
tipprevjeni l-ħtif, l-istalking u forom oħra 
ta' furzar indirett filwaqt li tevita atti 
kriminali ġodda u tnaqqas il-konsegwenzi 
tal-atti kriminali preċedenti. Huwa 
importanti li nenfasizzaw li din id-
Direttiva tapplika għal miżuri ta' 
protezzjoni li għandhom l-għan li jħarsu 
lill-vittmi kollha u mhux biss dawk tal-
vjolenza bbażata fuq is-sess. Din id-
Direttiva hija maħsuba biex tapplika għal 
miżuri ta' protezzjoni maħruġa favur il-
vittmi tar-reati jew l-individwi identifikati 
u stabbiliti minn awtoritajiet ġudizzjarji 
jew awtoritajiet ekwivalenti bħala vittmi 
potenzjali ta' reati futuri jew ta' atti oħra 
li jagħmlulhom il-ħsara, imwettqa 
kontrihom minn persuna li jkunu jafuha 
jew inkella vittmi ta' persuni li jafuhom u 
li jagħmlulhom il-ħsara.

Or. en

Emenda 102
Teresa Jimenez Becerril, Luisa Monica Macovei, Simon Busuttil

Abbozz ta’ direttiva
Premessa 6 b (ġdida)

Test tal-inizjattiva Emenda

(6b) L-Istati Membri għandhom ukoll 
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jiffaċilitaw il-ħruġ ta' ordni Ewropea ta' 
protezzjoni biex tipproteġi l-membri 
familjari, li jgħixu mal-vittma, li diġà 
jkollha ordni Ewropea ta' protezzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Wieħed irid jimmaġina sitwazzjoni fejn l-uniku membru familjari tal-vittma, li diġà jkun kiseb 
Ordni Ewropea ta' Protezzjoni, ikollu miżuri ta' protezzjoni nazzjonali kontra l-istess persuni 
li tkun wettqet ir-reat. Fil-każ li l-membru familjari jkun jixtieq imur jgħix fl-istess post bħal 
dak tal-vittma, l-awtoritajiet għandhom jikkunsidraw ir-relazzjoni tal-membru familjari mal-
vittma meta jiddeċiedu joħorġux jew le l-Ordni Ewropea ta' Protezzjoni.

Emenda 103
Marina Yannakoudakis

Abbozz ta’ direttiva
Premessa 7

Test tal-inizjattiva Emenda

(7) Sabiex jiġi evitat li jitwettaq reat ġdid 
kontra l-vittma fl-Istat ta' esekuzzjoni, dak 
l-Istat għandu jingħata bażi legali għar-
rikonoxximent tad-deċiżjoni adottata 
preċedentement fl-Istat emittenti favur il-
vittma, filwaqt li tiġi evitata wkoll il-ħtieġa 
biex il-vittma tibda proċedimenti ġodda 
jew tipproduċi l-evidenza fl-Istat ta' 
esekuzzjoni għal darb'oħra bħallikieku l-
Istat emittenti ma jkunx adotta d-deċiżjoni.

(7) Sabiex jiġi evitat li jitwettaq reat ġdid 
kontra l-vittma fl-Istat ta' esekuzzjoni, dak 
l-Istat għandu jingħata bażi legali għar-
rikonoxximent tad-deċiżjoni adottata 
preċedentement fl-Istat emittenti favur il-
vittma, filwaqt li tiġi evitata wkoll il-ħtieġa 
biex il-vittma tibda proċedimenti ġodda 
jew tipproduċi l-evidenza fl-Istat ta' 
esekuzzjoni għal darb'oħra bħallikieku l-
Istat emittenti ma jkunx adotta d-deċiżjoni. 
Madankollu, għandu jiġi rikonoxxut li 
hemm differenzi bejn il-proċedimenti 
kriminali u l-proċessi leġiżlattivi fl-Istati 
Membri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kull Stat Membru għandu sistema ġudizzjarja differenti u l-Istati Membri għandhom ikunu 
jistgħu jadattaw l-EPO (Ordni Ewropea ta' Protezzjoni) bl-iktar mod li jqisu bħala adegwat 
għas-sistema legali tagħhom.
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Emenda 104
Izaskun Bilbao Barandica

Abbozz ta’ direttiva
Premessa 7 a (ġdida)

Test tal-inizjattiva Emenda

(7a) Meta tiġi applikata din id-Direttiva, 
għandu jitfakkar li l-awtoritajiet pubbliċi 
ikollhom l-obbligu li jiżguraw li ċ-ċittadini 
jkollhom id-drittijiet fundamentali li l-
ordni Ewropea ta' protezzjoni tkun qed 
tipprova tiggarantixxi, li l-partijiet 
ikkonċernati ma jkollhomx ibatu l-piż ta' 
spejjeż finanzjarji addizzjonali, filwaqt li 
l-proċeduri involuti għandhom ikunu 
kemm jista' jkun sempliċi u l-portata tal-
effett tal-miżuri kemm għall-persuni li 
jinsabu f'periklu kif ukoll għal min 
jikkawża l-periklu għandha tkun 
trasparenti.

Or. es

Emenda 105
Monica Luisa Macovei, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Maria Corazza Bildt, 
Simon Busuttil

Abbozz ta’ direttiva
Premessa 8

Test tal-inizjattiva Emenda

(8) Din id-Direttiva għandha tiġi applikata 
u infurzata b'mod li l-persuna protetta 
tirċievi l-istess protezzjoni jew protezzjoni 
ekwivalenti fl-Istat ta' esekuzzjoni bħal dik 
li kienet tirċievi kieku l-miżura ta' 
protezzjoni nħarġet f'dak l-Istat ab initio, u 
b’hekk bl-evitar ta' kwalunkwe 
diskriminazzjoni.

(8) Din id-Direttiva għandha tiġi applikata 
u infurzata b'mod li l-persuna protetta 
tirċievi l-istess protezzjoni jew protezzjoni 
ekwivalenti fl-Istat ta' esekuzzjoni bħal dik 
li kienet tirċievi kieku l-miżura ta' 
protezzjoni nħarġet f'dak l-Istat ab initio, u 
b’hekk bl-evitar ta' kwalunkwe 
diskriminazzjoni. L-Istati Membri 
għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex 
jiżguraw li l-ebda spejjeż finanzjarji ma 
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jkunu imposti fuq il-persuna protetta meta 
din titlob li tinħareġ ordni Ewropea ta' 
protezzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Qed nipproponu t-tħassir tat-termini ''potenzjali jew possibbli'' b'rabta mal-vittma, peress li 
dawn mhumiex iddefiniti u jistgħu jagħtu lok għal interpretazzjoni arbitrarja (Emenda 9 tar-
Rapporteur).

Emenda 106
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Abbozz ta’ direttiva
Premessa 8

Test tal-inizjattiva Emenda

(8) Din id-Direttiva għandha tiġi applikata 
u infurzata b'mod li l-persuna protetta 
tirċievi l-istess protezzjoni jew protezzjoni 
ekwivalenti fl-Istat ta' esekuzzjoni bħal dik 
li kienet tirċievi kieku l-miżura ta' 
protezzjoni nħarġet f'dak l-Istat ab initio, u 
b’hekk bl-evitar ta' kwalunkwe 
diskriminazzjoni.

(8) Din id-Direttiva għandha tiġi applikata 
u infurzata b'mod li l-persuna protetta 
tirċievi l-istess protezzjoni jew protezzjoni 
ekwivalenti fl-Istat ta' esekuzzjoni bħal dik 
li kienet tirċievi kieku l-miżura ta' 
protezzjoni nħarġet f'dak l-Istat ab initio, u 
b’hekk bl-evitar ta' kwalunkwe 
diskriminazzjoni. Permezz ta' dan, l-
awtorità kompetenti fl-Istat ta' 
esekuzzjoni, bi qbil mal-liġi nazzjonali tal-
Istat, tadotta kwalunkwe miżura adegwata 
li tipprovdi b'mod effettiv il-protezzjoni 
kontinwa tal-persuna protetta fl-Istat ta' 
esekuzzjoni. L-ispejjeż finanzjarji relatati 
mal-ħruġ tal-ordni Ewropea ta' 
protezzjoni m'għandhomx ikunu imposti 
fuq il-persuna protetta.

Or. en
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Emenda 107
Teresa Jimenez Becerril, Luisa Monica Macovei, Simon Busuttil

Abbozz ta’ direttiva
Premessa 8 a (ġdida)

Test tal-inizjattiva Emenda

(8a) Fil-qies tas-sistemi ġudizzjarji 
differenti fl-Istati Membri, jidher f'loku li 
jingħata grad għoli ta' flessibbiltà fil-
mekkaniżmu ta' kooperazzjoni bejn l-
Istati Membri skont it-termini ta' din id-
Direttiva. Wara li jirċievi ordni Ewropea 
ta' protezzjoni, l-Istat ta' esekuzzjoni, 
filwaqt li għandu obbligu ġenerali li 
jaġixxi, għandu jitħalla jagħti effett lil din 
l-ordni bil-mod li l-aktar ikun f'loku fis-
sistema legali tiegħu. 

Or. en

Emenda 108
Nathalie Griesbeck

Abbozz ta’ direttiva
Premessa 8 a (ġdida)

Test tal-inizjattiva Emenda

(8a) Fil-qies tas-sistemi ġudizzjarji 
differenti fl-Istati Membri, jidher f'loku li 
jingħata grad għoli ta' flessibbiltà fil-
mekkaniżmu ta' kooperazzjoni bejn l-
Istati Membri skont it-termini ta' din id-
Direttiva. Wara li jirċievi ordni Ewropea 
ta' protezzjoni, l-Istat ta' esekuzzjoni, 
filwaqt li għandu obbligu ġenerali li 
jaġixxi, għandu jitħalla jagħti effett lil din 
l-ordni bil-mod li l-aktar ikun f'loku fis-
sistema legali tiegħu u li tieħu l-miżuri 
kollha korrispondenti li jiggarantixxu l-
istess livell ta' protezzjoni skont il-liġi 
nazzjonali tagħha f'każ simili sabiex tiġi 
żgurata l-protezzjoni tal-persuna protetta.
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Dan jista' jfisser li l-miżura adottata fl-
Istat ta' esekuzzjoni tkun konċettwalment 
u legalment indipendenti mill-miżura ta' 
protezzjoni oriġinali meħuda mill-Istat 
emittenti u sottostanti għall-ordni 
Ewropea ta' protezzjoni.

Or. fr

Justification

Cet amendement vise à améliorer le texte actuel de l'amendement 10 concernant la cohérence 
entre la mesure de protection initialement adoptée par l'Etat d'émission et celle ordonnée par 
l'Etat d'éxécution en vertu d'une décision de protection européenne. L'idée principale étant 
que la mesure adoptée par l'Etat d'exécution doit "garantir le même degré de protection pour 
la victime", en lien avec l'amendement 52. Il conviendrait ainsi d'ajouter l'idée que la mesure 
prise par l'Etat d'exécution doit correspondre et garantir le même degré de protection prévue 
par sa législation nationale dans un cas similaire pour assurer la protection de la personne -
en lien avec l'amendement 52.

Emenda 109
Heidi Hautala

Abbozz ta’ direttiva
Premessa 8 a (ġdida)

Test tal-inizjattiva Emenda

(8a) Għandhom ukoll jitqiesu mezzi legali 
għal persuni protetti li l-ordni Ewropea 
ta' protezzjoni tagħhom jew it-talba 
tagħha tkun ġiet irrifjutata mill-Istat 
emittenti jew minn Stat ta' esekuzzjoni jew 
persuna li de facto tkun iċċaħditilha 
protezzjoni suffiċjenti fl-Istat ta' 
esekuzzjoni minħabba li ma tkunx 
ittieħdet azzjoni biżżejjed mill-Istat ta' 
esekuzzjoni b'rispons għall-ordni 
Ewropea ta' protezzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandhom ikunu jeżistu mezzi legali għall-persuni protetti f'każ li l-awtoritajiet jiċħdulhom 
ir-rispett tad-drittijiet tagħhom, b'mod li jmur kontra d-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva.
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Emenda 110
Teresa Jimenez Becerril, Simon Busuttil

Abbozz ta’ direttiva
Premessa 8 b (ġdida)

Test tal-inizjattiva Emenda

(8b) Meta jimplimentaw din id-Direttiva, 
l-Istati Membri għandhom jikkunsidraw l-
implimentazzjoni ta' proċeduri li 
jippermettu li l-persuna protetta u l-
persuna li tikkawża l-periklu jinstemgħu, 
jekk ikun meħtieġ qabel ma jseħħu r-
rikonoxximent u l-esekuzzjoni ta' ordni 
Ewropea ta' protezzjoni, kif ukoll rimedji 
legali kontra deċiżjonijiet ta' 
rikonoxximent u esekuzzjoni ta' ordni 
Ewropea ta' protezzjoni.

Or. en

Emenda 111
Nathalie Griesbeck

Abbozz ta’ direttiva
Premessa 8 b (ġdida)

Test tal-inizjattiva Emenda

(8b) L-awtorità kompetenti tal-Istat ta' 
esekuzzjoni għandha tinforma lill-
persuna li tikkawża l-periklu, lill-awtorità 
kompetenti tal-Istat emittenti u lill-
persuna protetta dwar kwalunkwe miżura 
meħuda abbażi tal-ordni Ewropea ta' 
protezzjoni. Fin-notifika lill-persuna li 
tikkawża l-periklu l-interess tal-persuna 
protetta li ma jinkixfux id-dettalji ta' 
kuntatt tagħha għandu jingħata l-
attenzjoni dovuta. Dettalji tali għandhom 
jitħallew barra min-notifika, sakemm l-
indirizz jew dettalji ta' kuntatt oħra ma 
jkunux inklużi diġà fl-obbligu jew fil-
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projbizzjoni imposta bħala miżura ta' 
esekuzzjoni fuq il-persuna li tikkawża l-
periklu.

Or. fr

Justification

Cet amendement vise à modifier l'amendement n° 13. En effet, la référence faite dans 
plusieurs amendements à la possibilité que plusieurs Etats puissent être destinataires d'une 
même décision de protection européenne est de nature à ajouter de la confusion à 
l'instrument. Il apparaît peu cohérent qu'une décision de protection européenne puisse 
recevoir exécution dans plusieurs Etats membres à la fois. Une personne par définition ne 
peut se trouver que dans un seul Etat d'exécution à la fois. L'OPE est un instrument bilatéral. 
Le pluriel ne sied donc pas ici. Comme il n'y a qu'un Etat d'émission, il n'y a qu'un Etat 
d'exécution. Afin de garantir l'efficacité juridique de ce nouvel instrument, il faut clarifier le 
régime juridique et le champ de cet instrument, le plus possible.

Emenda 112
Heidi Hautala 

Abbozz ta’ direttiva
Premessa 8 b (ġdida)

Test tal-inizjattiva Emenda

(8b) Sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni bla 
problemi ta' din id-Direttiva f'kull każ 
partikolari, l-awtoritajiet kompetenti tal-
Istat emittenti u tal-Istat ta' esekuzzjoni 
għandhom jeżerċitaw il-kompetenzi 
tagħhom b'konformità mad-
dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva, billi 
jqisu l-prinċipju ta' ne bis in idem.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipju ta' ne bis in idem m'għandux jiġi injorat meta titfassal din id-Direttiva. 
Kooperazzjoni adegwata, qsim tal-ġurisdizzjonijiet u evitar ta' sitwazzjonijiet ta' periklu 
doppju jikkostitwixxu waħda mill-ikbar sfidi għal din id-Direttiva.
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Emenda 113
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Abbozz ta’ direttiva
Premessa 10

Test tal-inizjattiva Emenda

(10) Fejn ikun il-każ, għandu jkun 
possibbli l-użu ta’ mezzi elettroniċi bil-
ħsieb li l-miżuri adottati fl-applikazzjoni ta' 
din id-Direttiva jitwettqu fil-prattika, 
f'konformità mal-liġijiet u l-proċeduri 
nazzjonali.

(10) Fejn ikun il-każ, għandu jkun 
possibbli l-użu ta’ mezzi elettroniċi bil-
ħsieb li l-miżuri adottati fl-applikazzjoni ta' 
din id-Direttiva jitwettqu fil-prattika, 
f'konformità mal-liġijiet u l-proċeduri 
nazzjonali. Dan m'għandux iwitti t-triq 
għall-ħolqien ta' bażi tad-data tal-persuni 
kollha protetti fl-Unjoni Ewropea, peress 
li dan jagħmilhom saħansitra iktar 
vulnerabbli, fid-dawl tal-kriminalità 
ċibernetika.

Or. en

Emenda 114
Izaskun Bilbao Barandica

Abbozz ta’ direttiva
Premessa 10

Test tal-inizjattiva Emenda

(10) Fejn ikun il-każ, għandu jkun 
possibbli l-użu ta’ mezzi elettroniċi bil-
ħsieb li l-miżuri adottati fl-applikazzjoni 
ta' din id-Direttiva jitwettqu fil-prattika, 
f'konformità mal-liġijiet u l-proċeduri 
nazzjonali.

(10) Fejn ikun il-każ, biex jittejjeb il-livell 
ta' konformità ma' din id-Direttiva, 
għandhom jintużaw il-mezzi tekniċi 
kollha disponibbli biex titjieb il-
protezzjoni tal-persuni li jinsabu f'riskju, 
mingħajr preġudizzju għal-liġijiet u l-
proċeduri applikabbli f'kull Stat Membru 
u għal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-
protezzjoni tad-data. Il-mezzi użati jistgħu 
jvarjaw minn tagħmir telematiku li 
jiffaċilita t-traċċar, il-protezzjoni u s-
sorveljanza tal-persuni protetti jew tal-
persuni li jikkawżaw il-periklu, għall-
ħolqien ta' bażijiet tad-data fl-Eurojust u 
fl-Europol li jistgħu jassistu lill-
awtoritajiet kompetenti fl-iskambju ta' 
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informazzjoni meħtieġa biex jintlaħqu l-
objettivi ta' din id-Direttiva.

Or. es

Emenda 115
Teresa Jimenez Becerril, Luisa Monica Macovei, Simon Busuttil

Abbozz ta’ direttiva
Premessa 10 a (ġdida)

Test tal-inizjattiva Emenda

(10a) L-Istati Membri għandhom jagħtu 
attenzjoni partikolari għall-każijiet fejn 
ikunu kkonċernati t-tfal u għandhom 
jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li 
dawn jingħataw l-assistenza, is-sostenn u 
l-protezzjoni, f'kooperazzjoni mal-
assoċjazzjonijiet nazzjonali adegwati 
għall-ħarsien tat-tfal fil-qies tal-aħjar 
interess tat-tfal.

Or. en

Emenda 116
Teresa Jimenez Becerril, Luisa Monica Macovei, Simon Busuttil, Georgios 
Papanikolaou

Abbozz ta’ direttiva
Premessa 10 b (ġdida)

Test tal-inizjattiva Emenda

(10b) L-Istati Membri għandhom jagħtu 
attenzjoni partikolari għall-każijiet fejn 
ikunu kkonċernati persuni b'diżabilitajiet 
mentali u fiżiċi, u għandhom jipprevedu l-
assistenza meħtieġa, kif ukoll l-għajnuna 
medika u psikoloġika kif provduti mill-
Istati Membri.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Għandha tingħata attenzjoni partikolari lill-persuni b'diżabilitajiet mentali u fiżiċi li 
japplikaw għal Ordni Ewropea ta' Protezzjoni.

Emenda 117
Teresa Jimenez Becerril, Luisa Monica Macovei, Simon Busuttil, Georgios 
Papanikolaou

Abbozz ta’ direttiva
Premessa 10 c (ġdida) 

Test tal-inizjattiva Emenda

(10c) Peress li normalment atti terroristiċi 
jitwettqu fuq skala internazzjonali minn 
agressuri mhux identifikati, billi jattiraw 
l-attenzjoni tal-midja faċilment u joħolqu 
sens ta' biża' komuni fis-soċjetà, l-Istati 
Membri għandhom jagħtu attenzjoni 
partikolari lil vittmi tat-terroriżmu.

Or. en

Emenda 118
Heidi Hautala 

Abbozz ta’ direttiva
Premessa 12 a (ġdida)

Test tal-inizjattiva Emenda

(12a) L-Istati Membri għandhom jieħdu 
azzjoni xierqa bħalma huma kampanji ta' 
informazzjoni u sensibilizzazzjoni, 
programmi ta' riċerka u edukazzjoni, fejn 
dan ikun f'loku f'kooperazzjoni ma' 
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, bil-
għan li jqajmu kuxjenza dwar l-eżistenza 
tal-possibbiltà tal-ħruġ ta' ordni Ewropea 
ta' protezzjoni u dwar it-tnaqqis tar-riskju 
li n-nies jisfaw vittmi tal-vjolenza. L-Istati 
Membri għandhom jippromwovu taħriġ 
regolari għall-awtoritajiet ġudizzjarji u 
għal awtoritajiet kompetenti oħra li 
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x'aktarx jiġu f'kuntatt ma' vittmi u ma' 
vittmi potenzjali, bil-għan li jkunu jistgħu 
joffrulhom assistenza adegwata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li kien hemm talbiet biex l-Istati Membri jingħataw istruzzjonijiet ħalli jinfurmaw u 
jedukaw liċ-ċittadini tagħhom dwar l-opportunitajiet tal-Ordni Ewropea ta' Protezzjoni, 
hawnhekk dan ġie ppreżentat bħala premessa.

Emenda 119
Monica Luisa Macovei, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Simon Busuttil

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu – 1 (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

Artikolu -1

L-objettiv

Din id-Direttiva tistipula r-regoli li jħallu 
lil awtorità ġudizzjarja jew ekwivalenti fi 
Stat Membru, li fih tkun inħarġet miżura 
ta' protezzjoni bil-għan li tħares lil 
persuna minn att kriminali u minn aġir 
offensiv jew theddid min-naħa ta' persuna 
oħra li jista' jipperikolalha ħajjitha, l-
integrità fiżika jew psikoloġika u d-dinjità 
u l-libertà personali tagħha, toħroġ ordni 
Ewropea ta' protezzjoni li tħalli lil 
awtorità kompetenti fi Stat Membru ieħor 
tissokta bil-protezzjoni tal-persuna 
kkonċernata fit-territorju ta' dan l-Istat 
Membru.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Qed nipproponu t-tħassir tal-aħħar parti tal-paragrafu minħabba l-ambigwità tiegħu, 
partikolarment it-termini ''jew seta' jkun'' u ''b'mod partikolari''. (Emenda 24 tar-
Rapporteurs).
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Emenda 120
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu – 1 (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

Artikolu -1

L-objettiv

Din id-Direttiva tistipula r-regoli li 
jippermettu l-moviment liberu effettiv tal-
persuni fi ħdan l-Unjoni billi jħallu lil 
awtorità ġudizzjarja jew ekwivalenti fi Stat 
Membru, li fih tkun inħarġet miżura ta' 
protezzjoni bil-għan li tħares lil persuna 
minn att kriminali, aġir offensiv jew ta' 
theddid min-naħa ta' persuna oħra li 
jista' jipperikolalha l-ħajja, l-integrità 
fiżika jew psikoloġika u d-dinjità, il-
libertà personali jew l-integrità sesswali 
tagħha, toħroġ ordni Ewropea ta' 
protezzjoni li tħalli lil awtorità kompetenti 
fi Stat Membru ieħor tissokta l-protezzjoni 
tal-persuna kkonċernata fit-territorju ta' 
dan l-Istat Membru, wara t-twettiq ta' att 
li kien jew seta' jkun l-oġġett ta' 
proċedimenti minn qorti b'ġurisdizzjoni 
b'mod partikolari f'materji kriminali.

Or. en
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Emenda 121
Heidi Hautala

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu – 1 (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

Artikolu -1

L-objettiv

Din id-Direttiva tistipula r-regoli li jħallu 
lil awtorità ġudizzjarja jew ekwivalenti fi 
Stat Membru, li fih tkun inħarġet miżura 
ta' protezzjoni bil-għan li tħares lil 
persuna minn att kriminali u minn aġir 
offensiv jew theddid min-naħa ta' persuna 
oħra li jista' jipperikolalha ħajjitha, l-
integrità fiżika jew psikoloġika, id-dinjità, 
il-libertà personali jew sesswali tagħha, 
toħroġ ordni Ewropea ta' protezzjoni li 
tħalli lil awtorità kompetenti fi Stat 
Membru ieħor tissokta bil-protezzjoni tal-
persuna kkonċernata fit-territorju ta' dan 
l-Istat Membru.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan l-Artikolu jiddeskrivi l-iskop ta' din id-Direttiva. F'xi Stati Membri, bosta miżuri ta' 
protezzjoni huma imposti b'mod preventiv minħabba theddida identifikata jew possibilità ta' 
reat futur jew ta' ksur ieħor. Għandu jingħad li l-formulazzjoni proposta hawnhekk ma 
tillimitax l-EPO unikament għall-miżuri ta' protezzjoni li jsegwu att (kriminali) speċifikat.
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Emenda 122
Stanimir Ilchev

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu – 1 (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

Artikolu -1

L-objettiv

Din id-Direttiva tistipula r-regoli li jħallu 
lil awtorità ġudizzjarja jew ekwivalenti fi 
Stat Membru, li fih tkun inħarġet miżura 
ta' protezzjoni jew li wieħed ikollu 
raġunijiet biex jaħseb li se tinħareġ, bil-
għan li tħares lil persuna minn att 
kriminali, aġir offensiv jew ta' theddid 
min-naħa ta' persuna oħra li jista' 
jipperikolalha l-ħajja, l-integrità fiżika 
jew psikoloġika u d-dinjità, il-libertà 
personali jew l-integrità sesswali tagħha, 
toħroġ ordni Ewropea ta' protezzjoni li 
tħalli lil awtorità kompetenti fi Stat 
Membru ieħor tissokta l-protezzjoni tal-
persuna kkonċernata fit-territorju ta' dan 
l-Istat Membru, wara t-twettiq ta' att li 
kien jew seta' jkun l-oġġett ta' 
proċedimenti minn qorti b'ġurisdizzjoni 
b'mod partikolari f'materji kriminali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

B'din l-emenda se nevitaw il-problema ta' jekk l-iskop tal-ordni Ewropea ta' protezzjoni 
għandux ikopri vittmi potenzjali ta' reati. F'dan il-każ, għandhom sempliċement jinbdew 
proċedimenti kriminali li matulhom, fuq bażi tal-provi miġbura, tkun tista' ssir suppożizzjoni 
raġunata li huwa probabbli li tinħareġ miżura ta' protezzjoni.
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Emenda 123
Sarah Ludford, Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu - 1 (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

Artikolu -1

L-objettiv

Din id-Direttiva tistipula regoli li jħallu lil 
awtorità ġudizzjarja jew ekwivalenti fi Stat 
Membru, li fih tkun inħarġet miżura ta' 
protezzjoni bil-għan li tħares lil persuna 
minn att kriminali ta' persuna oħra, li l-
aġir offensiv jew ta' theddid tagħha jista' 
jipperikola l-ħajja, l-integrità fiżika jew 
psikoloġika, il-libertà personali jew l-
integrità sesswali tal-vittma, toħroġ ordni 
Ewropea ta' protezzjoni li tħalli lil 
awtorità kompetenti fi Stat Membru ieħor 
tissokta bil-protezzjoni tal-persuna 
kkonċernata fit-territorju ta' dan l-Istat 
Membru, sakemm il-miżura ta' 
protezzjoni tkun ittieħdet fil-kuntest ta' 
proċedimenti kriminali wara li tkun 
twettqet offiża kriminali.

Or. en

Emenda 124
Strasser Ernst, Ranner Hella

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu - 1 (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

Artikolu -1

L-objettiv

Din id-Direttiva tistipula regoli li jħallu lil 
awtorità ġudizzjarja jew ekwivalenti fi Stat 
Membru, li fih tkun inħarġet miżura ta' 
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protezzjoni bil-għan li tħares lil persuna 
minn att kriminali ta' persuna oħra, li l-
aġir offensiv jew ta' theddid tagħha jista' 
jipperikola l-ħajja, l-integrità fiżika jew 
psikoloġika, il-libertà personali jew l-
integrità sesswali tal-vittma, toħroġ ordni 
Ewropea ta' protezzjoni li tħalli lil 
awtorità kompetenti fi Stat Membru ieħor 
tissokta bil-protezzjoni tal-persuna 
kkonċernata fit-territorju ta' dan l-Istat 
Membru, sakemm il-miżura ta' 
protezzjoni tkun ittieħdet fil-kuntest ta' 
proċedimenti kriminali wara li tkun 
twettqet offiża kriminali.

Or. en

Emenda 125
Heidi Hautala

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test tal-inizjattiva Emenda

1)"ordni Ewropea ta' protezzjoni” tfisser 
deċiżjoni ġudizzjarja relatata ma' miżura 
ta' protezzjoni maħruġa minn Stat 
Membru bl-għan li tiffaċilita t-teħid minn 
Stat Membru ieħor, fejn ikun il-każ, ta’ 
miżura ta' protezzjoni skont il-liġi 
nazzjonali tiegħu bil-ħsieb li jkunu
salvagwardjati l-ħajja, l-integrità fiżika u 
psikoloġika, il-libertà jew l-integrità 
sesswali ta' persuna.

2)"ordni Ewropea ta' protezzjoni" tfisser 
deċiżjoni, meħuda minn awtorità 
ġudizzjarja jew ekwivalenti ta' Stat 
Membru b'rabta ma' miżura ta' 
protezzjoni, li abbażi tagħha awtorità 
ġudizzjarja jew ekwivalenti ta' Stat 
Membru ieħor tieħu kwalunkwe miżura 
jew miżuri adegwati skont il-liġi nazzjonali 
tiegħu bil-ħsieb li tkompli tiġi
salvagwardjata l-persuna protetta;

(dan isir Artikolu 1(2))

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tibdil fl-ordni bejn l-ewwel definizzjonijiet sabiex wieħed jiffoka iktar fuq id-differenza bejn 
miżura ta' protezzjoni u EPO; bl-istess mod, tneħħiet ir-ripetizzjoni tal-lista ta' beni protetti 
sabiex il-qarrej jiffoka fuq id-differenza msemmija hawn fuq. Miżura ta' protezzjoni hija 
maħsuba biex tipproteġi lill-individwu direttament, filwaqt li Ordni Ewropea ta' Protezzjoni 
għandha l-objettiv li tespandi l-ambitu ġeografiku tal-protezzjoni mogħtija mill-miżuri ta' 
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protezzjoni. Żdied plural ''jew miżuri''.

Emenda 126
Stanimir Ilchev

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test tal-inizjattiva Emenda

1) "ordni Ewropea ta' protezzjoni” tfisser 
deċiżjoni ġudizzjarja relatata ma' miżura 
ta' protezzjoni maħruġa minn Stat 
Membru bl-għan li tiffaċilita t-teħid minn 
Stat Membru ieħor, fejn ikun il-każ, ta’ 
miżura ta' protezzjoni skont il-liġi 
nazzjonali tiegħu bil-ħsieb li jkunu 
salvagwardjati l-ħajja, l-integrità fiżika u 
psikoloġika, il-libertà jew l-integrità 
sesswali ta' persuna;

1) "ordni Ewropea ta' protezzjoni" tfisser 
deċiżjoni, meħuda minn awtorità 
ġudizzjarja jew ekwivalenti ta' Stat 
Membru b'rabta ma' miżura ta' 
protezzjoni, li hija adottata jew probabbli 
li tiġi adottata skont il-kundizzjonijiet ta' 
dan l-Artikolu u li abbażi tagħha awtorità 
ġudizzjarja jew ekwivalenti ta' Stat 
Membru ieħor tieħu kwalunkwe miżura 
adegwata skont il-liġi nazzjonali tiegħu 
bil-ħsieb li tkompli tiġi salvagwardjata l-
persuna protetta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda ta' kjarifika li tikkumplimenta l-Emenda preċedenti.

Emenda 127
Sarah Ludford, Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test tal-inizjattiva Emenda

1) "ordni Ewropea ta' protezzjoni” tfisser 
deċiżjoni ġudizzjarja relatata ma' miżura ta' 
protezzjoni maħruġa minn Stat Membru bl-
għan li tiffaċilita t-teħid minn Stat Membru 
ieħor, fejn ikun il-każ, ta’ miżura ta' 
protezzjoni skont il-liġi nazzjonali tiegħu 
bil-ħsieb li jkunu salvagwardjati l-ħajja, l-
integrità fiżika u psikoloġika, il-libertà jew 

1) "ordni Ewropea ta' protezzjoni” tfisser 
deċiżjoni ġudizzjarja relatata ma' miżura ta' 
protezzjoni maħruġa minn Stat Membru
fil-kuntest ta' proċedimenti kriminali 
wara t-twettiq ta' reat att kriminali bl-
għan li tiffaċilita t-teħid minn Stat Membru 
ieħor, fejn ikun il-każ, ta’ miżura ta' 
protezzjoni skont il-liġi nazzjonali tiegħu 
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l-integrità sesswali ta' persuna; bil-ħsieb li jkunu salvagwardjati l-ħajja, l-
integrità fiżika u psikoloġika, il-libertà jew 
l-integrità sesswali ta' persuna;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ambitu tal-inizjattiva għandu jkun limitat għal-liġi kriminali skont l-Artikolu 76(b) TFUE 
dwar id-dritt ta' inizjattiva tal-Istati Membri u l-Artikolu 82(1)(a) TFUE.

Emenda 128
Izaskun Bilbao Barandica

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test tal-inizjattiva Emenda

1. "ordni Ewropea ta' protezzjoni” tfisser 
deċiżjoni ġudizzjarja relatata ma' miżura ta' 
protezzjoni maħruġa minn Stat Membru bl-
għan li tiffaċilita t-teħid minn Stat Membru 
ieħor, fejn ikun il-każ, ta’ miżura ta' 
protezzjoni skont il-liġi nazzjonali tiegħu 
bil-ħsieb li jkunu salvagwardjati l-ħajja, l-
integrità fiżika u psikoloġika, il-libertà jew 
l-integrità sesswali ta' persuna;

1. "ordni Ewropea ta' protezzjoni” tfisser 
deċiżjoni ġudizzjarja relatata ma' miżura ta' 
protezzjoni maħruġa minn Stat Membru bl-
għan li tiffaċilita t-teħid minn Stat Membru 
ieħor, fejn ikun il-każ, ta’ miżura ta' 
protezzjoni skont il-liġi nazzjonali tiegħu 
bil-ħsieb li jkunu salvagwardjati l-ħajja, l-
integrità fiżika u psikoloġika, il-libertà, id-
dinjità jew l-integrità sesswali ta' persuna;

Or. es

Emenda 129
Monica Luisa Macovei, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Simon Busuttil

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test tal-inizjattiva Emenda

2) "miżura ta' protezzjoni" tfisser deċiżjoni 
adottata minn awtorità kompetenti ta' Stat 
Membru li timponi fuq persuna li 
tikkawża l-periklu wieħed jew aktar mill-
obbligi jew projbizzjonijiet stabbiliti fl-
Artikolu 2(2), sakemm il-ksur ta' tali 

2) "miżura ta' protezzjoni" tfisser deċiżjoni 
adottata fl-Istat emittenti skont il-liġi u l-
proċeduri nazzjonali tiegħu li permezz 
tagħha wieħed jew aktar mill-obbligi jew 
projbizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 2(2), 
huma imposti fuq persuna jew persuni li 
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obbligu jew projbizzjoni jikkostitwixxi reat 
kriminali taħt il-liġi tal-Istat Membru 
kkonċernat jew tista' b'xi mod tkun 
punibbli bid-deprivazzjoni tal-libertà f'dak 
l-Istat Membru.

tikkawża jew jikkawżaw il-periklu, għall-
benefiċċju ta' persuna protetta bil-għan li 
tipproteġi lil din tal-aħħar minn att li 
jista' jipperikolalha l-ħajja, l-integrità 
fiżika jew psikoloġika u d-dinjità, il-
libertà personali jew l-integrità sesswali 
tagħha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Qed nipproponu t-tħassir tal-kelma ''kriminali'' wara l-kelma ''att'' fl-aħħar parti tal-
paragrafu propost mir-Rapporteurs fl-Emenda 26, peress li r-riferiment għal ''att kriminali'' 
jista' jagħmel il-miżuri inapplikabbli f'xi Stati Membri.

Emenda 130
Heidi Hautala

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2 

Test tal-inizjattiva Emenda

2)"miżura ta' protezzjoni" tfisser deċiżjoni 
adottata minn awtorità kompetenti ta' Stat 
Membru li timponi fuq persuna li 
tikkawża l-periklu wieħed jew aktar mill-
obbligi jew projbizzjonijiet stabbiliti fl-
Artikolu 2(2), sakemm il-ksur ta' tali 
obbligu jew projbizzjoni jikkostitwixxi reat 
kriminali taħt il-liġi tal-Istat Membru 
kkonċernat jew tista' b'xi mod tkun 
punibbli bid-deprivazzjoni tal-libertà f'dak 
l-Istat Membru.

1) "miżura ta' protezzjoni" tfisser deċiżjoni 
adottata fl-Istat emittenti skont il-liġi u l-
proċeduri nazzjonali tiegħu li permezz 
tagħha wieħed jew aktar mill-obbligi jew 
projbizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 2(2), 
huma imposti fuq persuna jew persuni li 
tikkawża jew jikkawżaw il-periklu, għall-
benefiċċju ta' persuna protetta bil-għan li 
tipproteġi lil din tal-aħħar minn att 
kriminali li jista' jipperikolalha l-ħajja, l-
integrità fiżika jew psikoloġika, id-dinjità, 
il-privatezza, il-libertà personali jew l-
integrità sesswali tagħha.

(isir l-Artikolu 1(1))

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tibdil fl-ordni bejn l-ewwel definizzjonijiet sabiex wieħed jiffoka iktar fuq id-differenza bejn 
miżura ta' protezzjoni u EPO. F'din l-emenda, il-privatezza qed tiddaħħal ukoll mal-lista ta' 
beni protetti.



AM\824371MT.doc 31/89 PE445.751v01-00

MT

Emenda 131
Sarah Ludford, Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test tal-inizjattiva Emenda

2)"miżura ta' protezzjoni" tfisser deċiżjoni 
adottata minn awtorità kompetenti ta' Stat 
Membru li timponi fuq persuna li 
tikkawża l-periklu wieħed jew aktar mill-
obbligi jew projbizzjonijiet stabbiliti fl-
Artikolu 2(2), sakemm il-ksur ta' tali 
obbligu jew projbizzjoni jikkostitwixxi reat 
kriminali taħt il-liġi tal-Istat Membru 
kkonċernat jew tista' b'xi mod tkun 
punibbli bid-deprivazzjoni tal-libertà f'dak 
l-Istat Membru.

2) "miżura ta' protezzjoni" tfisser deċiżjoni 
adottata fl-Istat emittenti fil-kuntest ta' 
proċedimenti kriminali li permezz 
tagħhom wieħed jew aktar mill-obbligi jew 
projbizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 2(2) 
huma imposti fuq persuna jew persuni li 
tikkawża jew jikkawżaw il-periklu, għall-
benefiċċju ta' persuna protetta bil-għan li 
tipproteġi lil din tal-aħħar minn att 
kriminali li jista' jipperikolalha l-ħajja, l-
integrità fiżika jew psikoloġika, il-libertà 
personali jew l-integrità sesswali tagħha.

Or. en

Emenda 132
Strasser Ernst, Ranner Hella

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test tal-inizjattiva Emenda

2) "miżura ta' protezzjoni" tfisser deċiżjoni 
adottata minn awtorità kompetenti ta' Stat 
Membru li timponi fuq persuna li 
tikkawża l-periklu wieħed jew aktar mill-
obbligi jew projbizzjonijiet stabbiliti fl-
Artikolu 2(2), sakemm il-ksur ta' tali 
obbligu jew projbizzjoni jikkostitwixxi reat 
kriminali taħt il-liġi tal-Istat Membru 
kkonċernat jew tista' b'xi mod tkun 
punibbli bid-deprivazzjoni tal-libertà f'dak 
l-Istat Membru.

2) "miżura ta' protezzjoni" tfisser deċiżjoni 
adottata fl-Istat emittenti fil-kuntest ta' 
proċedimenti kriminali li permezz 
tagħhom wieħed jew aktar mill-obbligi jew 
projbizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 2(2) 
huma imposti fuq persuna jew persuni li 
tikkawża jew jikkawżaw il-periklu, għall-
benefiċċju ta' persuna protetta bil-għan li 
tipproteġi lil din tal-aħħar minn att 
kriminali li jista' jipperikolalha l-ħajja, l-
integrità fiżika jew psikoloġika, il-libertà 
personali jew l-integrità sesswali tagħha.
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Or. en

Emenda 133
Manfred Weber

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 1 – punt 2

Test tal-inizjattiva Emenda

2. "miżura ta' protezzjoni" tfisser deċiżjoni 
adottata minn awtorità kompetenti ta' Stat 
Membru li timponi fuq persuna li tikkawża 
l-periklu wieħed jew aktar mill-obbligi jew 
projbizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 2(2), 
sakemm il-ksur ta' tali obbligu jew 
projbizzjoni jikkostitwixxi reat kriminali 
taħt il-liġi tal-Istat Membru kkonċernat 
jew tista' b'xi mod tkun punibbli bid-
deprivazzjoni tal-libertà f'dak l-Istat 
Membru.

2. ''miżura ta' protezzjoni" tfisser deċiżjoni 
adottata minn awtorità kompetenti ta' Stat 
Membru, fil-kuntest ta' proċedimenti 
kriminali wara t-twettiq ta' offiżi kriminali 
min-naħa ta' persuna li tikkawża l-
periklu, li timponi fuq il-persuna li 
tikkawża l-periklu wieħed jew aktar mill-
obbligi jew projbizzjonijiet stabbiliti fl-
Artikolu 2(2), bil-għan li tissalvagwardja 
ħajjet il-persuna protetta, l-integrità fiżika 
jew psikoloġika, il-libertà jew l-integrità 
sesswali tagħha.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-ordni Ewropea ta' protezzjoni għandha tkopri biss miżuri taħt il-liġi kriminali.

Emenda 134
Izaskun Bilbao Barandica

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 4

Test tal-inizjattiva Emenda

4. "persuni li tikkawża l-periklu" tfisser il-
persuna li kienu imposti fuqha wieħed jew 
aktar mill-obbligi jew projbizzjonijiet, 
imsemmijin fl-Artikolu 2(2);

4. "persuna li tikkawża l-periklu" tfisser il-
persuna naturali li kienu imposti fuqha 
wieħed jew aktar mill-obbligi jew 
projbizzjonijiet, imsemmijin fl-Artikolu 
2(2), jew organizzazzjonijiet li jheddu s-
sigurtà jew id-dinjità ta' individwi li 
għalihom ikunu nħarġu l-ordnijiet ta' 
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protezzjoni.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Hemm każijiet fejn is-sors preċiż tat-theddida ma jkunx ċar iżda l-periklu li din tikkawża lil 
individwi madwar l-Unjoni Ewropea jibqa' reali. Pereżempju l-kriminalità organizzata.

Emenda 135
Norica Nicolai

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt a

Test tal-inizjattiva Emenda

(a) obbligu li ma tidħolx f'ċerti lokalitajiet, 
postijiet jew żoni definiti fejn tirrisjedi jew 
iżżur il-persuna protetta;

(a) projbizzjoni milli tidħol f'ċerti 
lokalitajiet, postijiet jew żoni definiti fejn 
tirrisjedi, taħdem, tistudja jew iżżur il-
persuna protetta;

Or. en

Emenda 136
Monica Luisa Macovei, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Simon Busuttil

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt a

Test tal-inizjattiva Emenda

(a) obbligu li ma tidħolx f'ċerti
lokalitajiet, postijiet jew żoni definiti fejn 
tirrisjedi jew iżżur il-persuna protetta;

(a) projbizzjoni milli tidħol fil-lokalitajiet, 
postijiet jew żoni definiti fejn tirrisjedi, 
taħdem jew iżżur il-persuna protetta;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Qed nipproponu s-sotituzzjoni tat-terminu ''kull'' b' ''fil-'', fl-Emenda 31 tar-Rapporteurs, 
peress li ''kull'' mhijiex adegwata minħabba li l-''lokalitajiet, postijiet jew żoni definiti'' huma 
indikati fl-ordni.
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Emenda 137
Manfred Weber

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt d

Test tal-inizjattiva Emenda

(d) obbligu li tevita kuntatt mal-persuna 
protetta; jew

(d) l-obbligu li tevita kull forma ta’ kuntatt 
mal-persuna protetta, inkluż permezz tat-
telefon, elettronikament jew bil-posta, 
faks jew b’kull mezz ieħor; jew

Or. de

Ġustifikazzjoni

Preċiżazzjoni u kjarifika,

Emenda 138
Norica Nicolai

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt d

Test tal-inizjattiva Emenda

(d) obbligu li tevita kuntatt mal-persuna 
protetta; jew

(d) projbizzjoni ta' kuntatt mal-persuna 
protetta b'kull mezz possibbli inkluż bil-
posta elettronika, telefon, faks jew ittri;
jew

Or. en

Emenda 139
Izaskun Bilbao Barandica

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt d

Test tal-inizjattiva Emenda

d) obbligu li tevita kuntatt mal-persuna 
protetta;

(d) projbizzjoni ta’ kuntatt mal-persuna 
protetta kemm b’mod personali jew 
permezz ta’ komunikazzjonijiet f’forma 
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stampata, fuq midja ta’ ħżin jew telefon, 
b’midja elettronika jew telematika;

Or. es

Emenda 140
Heidi Hautala

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt d

Test tal-inizjattiva Emenda

(d) obbligu li tevita kuntatt mal-persuna 
protetta; jew

(d) projbizzjoni jew regolamentazzjoni tal-
kuntatt, f’kull forma jew f’forom speċifiki
mal-persuna protetta, inkluż bit-telefon, 
posta elettronika, posta, faks, permezz ta’ 
persuni oħrajn jew b’kull mezz ieħor; jew

Or. en

Emenda 141
Izaskun Bilbao Barandica

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt e a (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

(ea) kull tip ta’ restrizzjoni applikabbli 
għall-persuna li tikkawża periklu, fir-
rispett tal-arranġamenti ta' kuntatt, tutela, 
żjarat jew ċirkostanzi oħrajn li jaffettwaw 
lill-minuri.

Or. es

Emenda 142
Heidi Hautala

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt e a (ġdid)
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Test tal-inizjattiva Emenda

(ea) kull ekwivalent, obbligu speċifiku jew 
projbizzjoni imposta fuq persuna li 
tikkawża periklu sabiex tiġi protetta s-
sikurezza ta’ persuna protetta partikolari 
kontra azzjonijiet possibbli minn tali 
persuna li tikkawża l-periklu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Qed issir enfasi fuq l-ekwivalenza ħalli tinħoloq rabta mal-lista preċedenti. L-emenda 
tistipula wkoll ġabra ta’ kundizzjonijiet minimi għal: 1) obbligu speċifiku dwar 2) persuna 3) 
sabiex tiġi protetta 4) persuna oħra 5) minn din il-persuna.

Emenda 143
Barbara Matera

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test tal-inizjattiva Emenda

1. Kull Stat Membru għandu jinforma lis-
Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill liema 
awtorità jew awtoritajiet ġudizzjarji li 
jkunu kompetenti taħt il-leġislazzjoni 
nazzjonali tiegħu biex joħorġu ordni 
Ewropea ta' protezzjoni u jirrikonoxxu tali 
ordni, f'konformità ma' din id-Direttiva, 
meta dak l-Istat Membru jkun l-Istat 
emittenti jew l-Istat ta' esekuzzjoni.

1. Kull Stat Membru mal-adozzjoni ta’ din 
id-Direttiva, għandu jinforma lis-
Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill u lill-
Kummissjoni liema awtorità jew 
awtoritajiet ġudizzjarji li jkunu kompetenti 
taħt il-leġislazzjoni nazzjonali tiegħu biex 
joħorġu ordni Ewropea ta' protezzjoni u 
jirrikonoxxu tali ordni, f'konformità ma' 
din id-Direttiva.
Il-lista segwenti għandha tkun disponibbli 
għall-Istati Membri kollha u għandhom 
jinnotifikaw kwalunkwe tibdil fiha..

Or. it
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Emenda 144
Anna Maria Corazza Bildt 

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test tal-inizjattiva Emenda

1. Kull Stat Membru għandu jinforma lis-
Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill liema 
awtorità jew awtoritajiet ġudizzjarji li 
jkunu kompetenti taħt il-leġislazzjoni 
nazzjonali tiegħu biex joħorġu ordni 
Ewropea ta' protezzjoni u jirrikonoxxu tali 
ordni, f'konformità ma' din id-Direttiva, 
meta dak l-Istat Membru jkun l-Istat 
emittenti jew l-Istat ta' esekuzzjoni.

1. Kull Stat Membru għandu jinforma lis-
Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill u lill-
Kummissjoni liema awtorità ġudizzjarja 
jew awtoritajiet ekwivalenti li jkunu 
kompetenti taħt il-leġislazzjoni nazzjonali 
tiegħu biex joħorġu ordni Ewropea ta' 
protezzjoni u jirrikonoxxu tali ordni, 
f'konformità ma' din id-Direttiva, meta dak 
l-Istat Membru jkun l-Istat emittenti jew l-
Istat ta' esekuzzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’xi Stati Membri jeżistu awtoritajiet b’kompetenzi simili għal dawk tal-awtoritajiet 
ġudizzjarji biex jitrattaw kwistjonijiet dwar miżuri ta’ protezzjoni. Għalhekk nissuġġerixxi li l-
awtoritajiet ekwivalenti jitħallew jaġixxu wkoll bħala awtoritajiet kompetenti skont id-
direttiva.

Emenda 145
Norica Nicolai

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test tal-inizjattiva Emenda

2. Bħala deroga għall-paragrafu 1, l-Istati 
Membri jistgħu jinnominaw awtoritajiet 
mhux ġudizzjarji bħala l-awtoritajiet 
kompetenti għat-teħid ta' deċiżjonijiet 
skont din id-Direttiva, sakemm tali 
awtoritajiet ikollhom il-kompetenza għat-
teħid ta' deċiżjonijiet ta' natura simili 
skont il-liġi u l-proċeduri nazzjonali 
tagħhom.

imħassar
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Or. en

Emenda 146
Norica Nicolai

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

2a. L-Istati Membri li jagħżlu li jaħtru 
awtorità mhux ġudizzjarja, għandhom 
b’mod immedjat jinformaw lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni dwar din id-deċiżjoni u 
jipprovdu dawn l-istituzzjonijiet b'rapport 
ta' evalwazzjoni komprensiv dwar il-
kompetenzi tal-awtorità mhux ġudizzjarju 
rispettiva sabiex ikunu jistgħu jiġu 
stabbiliti l-kapaċitajiet ġudizzjarji tagħha 
għall-implimentazzjoni tar-rekwiżiti ta’ 
din id-Direttiva.

Or. en

Emenda 147
Salvatore Iacolino

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

3a. Għandu jiġi stabbilit reġistru 
Ewropew tal-vittmi biex tiżdied il-
protezzjoni offruta, u li għalih għandu 
jkollhom permess ta’ aċċess biss l-
awtoritajiet ġudizzjarji tal-Istati Membri, 
il-Eurojust u l-Europol. Id-data u l-
informazzjoni miġbura u miżmuma f’dan 
ir-reġistru ser tgħin biex il-vittmi jkunu 
protetti aħjar u ser tkun utli fl-iżvilupp ta’ 
ħidma preventiva. Il-Kummissjoni ser 
tipprovdi d-data u l-informazzjoni 
msemmija f’dan l-artiklu hekk kif tirċievi 
talba ġustifikata mill-awtoritajiet 
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kompetenti fl-Istati Membri.

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-eżistenza ta’ reġistru Ewropew ser tfisser li l-individwi li jeħtieġu protezzjoni jkunu jistgħu 
jiġu identifikati malajr mingħajr il-bżonn tal-użu ta’ kanali oħrajn. L-informazzjoni miżmuma 
fir-reġistru, u li għaliha ser ikollhom aċċess biss l-organizzazzjonijiet kompetenti, ser 
tipprovdi wkoll data għall-valutazzjoni xjentifika u statistika li tista’ tintuża fl-ippjanar ta’ 
strateġiji għat-tul għal kull kategorija ta’ offiża.

Emenda 148
Izaskun Bilbao Barandica

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 4 a (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

Artikolu 4a
Reġistru Ewropew ta’ ordnijiet ta’ 

protezzjoni, persuni protetti u persuni li 
jikkawżaw periklu

1. L-awtoritajiet kompetenti fl-Istati 
Membri għandhom, permezz ta' korpi 
bħall-Eurojust jew il-Europol, 
jistabbilixxu databases ġudizzjarji u għall-
infurzar tal-liġi Ewropej, għall-iskop 
waħdieni li jiżguraw li dawn l-awtoritajiet 
ikollhom għodod disponibbli biex jiksbu l-
għanijiet ta’ din id-Direttiva. Dawn ir-
reġistri għandhom ikunu soġġetti għal-
leġiżlazzjoni nazzjonali u tal-UE dwar il-
protezzjoni tad-data u għandhom ikunu 
mogħnija bl-ogħla grad ta' sigurtà u ta' 
protezzjoni tal-privatezza. 
2. Għandu jkun stabbilit reġistru 
Ewropew tal-ordni ta’ protezzjoni li 
għandu jiddikjara, bħala minimu, l-isem 
u l-post ta' residenza tal-persuni protetti, 
l-isem tal-Istat emittenti, ta’ esekuzzjoni u 
ta’ amministrazzjoni tal-mandat, id-
dettalji tal-miżuri ta’ protezzjoni involuti u 
l-ismijiet tal-persuni immedjatament 
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responsabbli għall-infurzar ta’ dawn il-
miżuri.
3. Għandu jkun stabbilit reġistru tal-
persuni li jikkawżaw periklu li għandu 
jagħti l-isem u l-post ta’ residenza ta’ 
dawn il-persuni, id-dettalji tar-
restrizzjonijiet li għandhom josservaw u d-
deċiżjonijiet legali li jikkonċernawhom. 
4. L-awtoritajiet kompetenti maħtura 
minn kull Stat Membru għandhom 
jistabilixxu proċedura li permezz tagħha l-
informazzjoni tingħadda malajr kull 
darba li jiddaħħal każ ġdid f’dawn ir-
reġistri u li tinnotifika minnufih lill-
persuni protetti, il-persuni li jikkawżaw 
periklu, u s-servizzi ġudizzjarji, tal-
infurzar tal-liġi u amministrattivi 
responsabbli għall-implimentazzjoni tal-
miżuri ta’ protezzjoni fl-Istat ta’ 
esekuzzjoni.
5. In-notifika għandha tintbagħat lill-
persuni protetti u lill-persuni li jikkawżaw 
periklu, sabiex iż-żewġ partijiet jkunu 
infurmati mill-kuntest sħiħ tal-miżuri ta’ 
protezzjoni u mir-restrizzjonijiet li 
jaffettwawhom, sabiex jkunu jistgħu 
jeżerċitaw id-dritt ta’ appell tagħhom, id-
dritt li jingħataw smigħ jew kull dritt 
ieħor li jista’ japplika għas-sitwazzjoni 
tagħhom bi qbil mal-leġiżlazzjoni dwar il-
protezzjoni tad-data.

Or. es

Emenda 149
Nathalie Griesbeck

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test tal-inizjattiva Emenda

1. Fuq il-bażi ta' miżura ta' protezzjoni 
adottata fl-Istat emittenti, awtorità 
ġudizzjarja ta' dak l-Istat, jew awtorità 
kompetenti oħra msemmija fl-Artikolu 

1. Fuq il-bażi ta' miżura ta' protezzjoni 
adottata fl-Istat emittenti, ordni Ewropea 
ta' protezzjoni tista' tinħareġ meta 
persuna protetta tiddeċidi li ssir residenti 
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4(2), għandha, fuq talba tal-persuna 
protetta biss, toħroġ ordni Ewropea ta' 
protezzjoni, wara li jkun verifikat li l-
miżura ta' protezzjoni tissodisfa r-rekwiżiti 
kollha stabbiliti fl-Artikolu 3(1).

jew diġà tkun residenti fi Stat Membru 
ieħor jew tiddeċidi li tibqa' jew diġà 
qiegħda fi Stat Membru ieħor. Awtorità 
ġudizzjarja jew ekwivalenti tal-Istat 
emittenti tista' toħroġ ordni Ewropea ta' 
protezzjoni biss fuq talba tal-persuna 
protetta jew tar-rappreżentant, gwardjan 
jew tutur tagħha u wara li jkun verifikat li 
l-miżura ta' protezzjoni tissodisfa r-
rekwiżiti kollha mniżżlin fl-Artikolu 2(2).

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Cet amendement vise à modifier l'amendement n° 39. En effet, la référence faite dans 
plusieurs amendements à la possibilité que plusieurs Etats puissent être destinataires d'une 
même décision de protection européenne est de nature à ajouter de la confusion à 
l'instrument. Il apparaît peu cohérent qu'une décision de protection européenne puisse 
recevoir exécution dans plusieurs Etats membres à la fois. Une personne par définition ne 
peut se trouver que dans un seul Etat d'exécution à la fois. L'OPE est un instrument bilatéral. 
Le pluriel ne sied donc pas ici. Comme il n'y a qu'un Etat d'émission, il n'y a qu'un Etat 
d'exécution. Afin de garantir l'efficacité juridique de ce nouvel instrument, il faut clarifier le 
régime juridique et le champ de cet instrument, le plus possible.

Emenda 150
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test tal-inizjattiva Emenda

1. Fuq il-bażi ta' miżura ta' protezzjoni 
adottata fl-Istat emittenti, awtorità 
ġudizzjarja ta' dak l-Istat, jew awtorità 
kompetenti oħra msemmija fl-Artikolu 
4(2), għandha, fuq talba tal-persuna 
protetta biss, toħroġ ordni Ewropea ta' 
protezzjoni, wara li jkun verifikat li l-
miżura ta' protezzjoni tissodisfa r-rekwiżiti 
kollha stabbiliti fl-Artikolu 3(1).

1. Fuq il-bażi ta' miżura ta' protezzjoni 
adottata fl-Istat emittenti, awtorità 
ġudizzjarja ta' dak l-Istat, jew awtorità 
kompetenti oħra msemmija fl-Artikolu 
4(2), għandha, fuq talba tal-persuna 
protetta, jew tar-rappreżentant legali, 
gwardjan jew tutur tagħha, 
irrispettivament mill-fatt jekk il-persuna 
protetta diġà marret fi Stat Membru ieħor 
jew le, toħroġ ordni Ewropea ta' 
protezzjoni, wara li jkun verifikat li l-
miżura ta' protezzjoni tissodisfa r-rekwiżiti 
kollha stabbiliti fl-Artikolu 2(2).
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Or. en

Emenda 151
Heidi Hautala

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

1a. Sakemm jintlaħqu r-rekwiżiti stipulati 
fl-Artikolu 2(2), l-awtoritajiet kompetenti 
jistgħu jirrifjutaw li joħorġu ordni 
Ewropea ta’ protezzjoni biss jekk it-talba 
hi b’mod ovvju u mingħajr dubju, bla bażi 
u għalhekk ovvjament mhux meħtieġa 
għall-protezzjoni tal-persuna protetta 
b’kunsiderazzjoni inter alia, tat-tul tal-
perjodu jew tal-perjodi taż-żmien li 
tulhom il-persuna protetta taħseb li ser 
tibqa fl-Stati ta' esekuzzjoni u l-gravità 
tal-ħtieġa għal protezzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

As unwilling as we should be to grant the Member States any discretion regarding the 
issuance of EPOs, a minimum safety valve must be granted for clearly immaterial requests. If 
indeed there will be as many as 100 000 EPOs issued in Europe, it is inevitable that a small 
fraction of them will be baseless due to, for instance, the person causing danger being in 
long-term custody or medical incapacitation, or an individual applicant demanding 
protection measures in a large number of Member States he or she is for some reason clearly 
not intending to visit. However, this margin of discretion granted to competent authorities 
must be kept as narrow and strict as possible in order to fully respect the rights of victims to 
protection.
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Emenda 152
Heidi Hautala

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 b (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

1b. Awtorità kompetenti li tirrifjuta l-ħruġ 
ta’ ordni Ewropea ta’ protezzjoni 
għandha minnufih u ex officio tipprovdi 
lill-persuna protetta jew lir-rappreżentant 
legali, gwardjan jew tutur tagħha 
b’istruzzjonijiet ċari u li jinftiehmu dwar 
kif jinkiseb rimedju jew appell legali 
sabiex jisfidaw ir-rifjut.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk l-awtoritajiet jingħataw din id-diskrezzjoni, anke l-applikant għandu jkollu aċċess għal 
rimedju.

Emenda 153
Heidi Hautala

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 

Test tal-inizjattiva Emenda

2. Il-persuna protetta jew ir-rappreżentant 
legali tagħha jista' jippreżenta talba għall-
ħruġ ta' ordni Ewropea ta' protezzjoni jew 
lill-awtorità kompetenti tal-Istat emittenti 
jew lill-awtorità kompetenti tal-Istat ta' 
esekuzzjoni.

2. Il-persuna protetta jew ir-rappreżentant 
legali, gwardjan jew tutur tagħha jistgħu
jippreżentaw talba għall-ħruġ ta' ordni 
Ewropea ta' protezzjoni jew lill-awtorità 
kompetenti tal-Istat emittenti jew lill-
awtorità kompetenti tal-Istat ta' 
esekuzzjoni. 

Jekk tkun ippreżentata tali talba fl-Istat ta' 
esekuzzjoni, l-awtorità kompetenti tiegħu 
għandha tittrasferixxi din it-talba malajr 
kemm jista' jkun lill-awtorità kompetenti 
tal-Istat emittenti sabiex, fejn ikun il-każ, 
din toħroġ l-ordni Ewropea ta' protezzjoni.

Jekk tkun ippreżentata tali talba fl-Istat ta' 
esekuzzjoni, l-awtorità kompetenti tiegħu 
għandha tittrasferixxi din it-talba mingħajr 
dewmien lill-awtorità kompetenti tal-Istat 
emittenti sabiex, din l-awtorità toħroġ l-
ordni Ewropea ta' protezzjoni.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Dan l-artikolu jitratta l-ewwel pass tal-proċedura, jiġifieri, it-talba għall-ħruġ ta’ ordni 
Ewropea ta’ protezzjoni.  Il-ħruġ ta’ ordni Ewropea ta’ protezzjoni jitwettaq mill-awtoritajiet 
tal-Istat emittenti. Hu biss wara l-ħruġ ta’ ordni Ewropea ta’ protezzjoni mill-Istat emittenti, 
li dan għandu jiġi kkomunikat lill-Istati ta’ esekuzzjoni l-oħrajn.. Għal raġunijiet ta’ ċarezza, 
dan il-paragrafu ġie strutturat b’mod li jikkunsidra biss ir-relazzjoni bejn Stat ta’ esekuzzjoni 
wieħed u l-Istat emittenti.

Emenda 154
Nathalie Griesbeck

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 

Test tal-inizjattiva Emenda

2. Il-persuna protetta jew ir-rappreżentant 
legali tagħha jista' jippreżenta talba għall-
ħruġ ta' ordni Ewropea ta' protezzjoni jew 
lill-awtorità kompetenti tal-Istat emittenti 
jew lill-awtorità kompetenti tal-Istat ta' 
esekuzzjoni. 

2. Il-persuna protetta jew ir-rappreżentant 
legali, gwardjan jew tutur tagħha jistgħu 
jippreżentaw talba għall-ħruġ ta' ordni 
Ewropea ta' protezzjoni jew lill-awtorità 
kompetenti tal-Istat emittenti jew lill-
awtorità kompetenti tal-Istat ta' 
esekuzzjoni. 

Jekk tkun ippreżentata tali talba fl-Istat ta' 
esekuzzjoni, l-awtorità kompetenti tiegħu 
għandha tittrasferixxi din it-talba malajr 
kemm jista' jkun lill-awtorità kompetenti 
tal-Istat emittenti sabiex, fejn ikun il-każ, 
din toħroġ l-ordni Ewropea ta' protezzjoni.

Jekk tkun ippreżentata tali talba fl-Istat ta' 
esekuzzjoni, l-awtorità kompetenti tiegħu 
għandha tittrasferixxi din it-talba malajr 
kemm jista' jkun lill-awtorità kompetenti 
tal-Istat emittenti sabiex, fejn ikun il-każ, 
din toħroġ l-ordni Ewropea ta' protezzjoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Cet amendement vise à modifier l'amendement n° 40. En effet, la référence faite dans 
plusieurs amendements à la possibilité que plusieurs Etats puissent être destinataires d'une 
même décision de protection européenne est de nature à ajouter de la confusion à 
l'instrument. Il apparaît peu cohérent qu'une décision de protection européenne puisse 
recevoir exécution dans plusieurs Etats membres à la fois. Une personne par définition ne 
peut se trouver que dans un seul Etat d'exécution à la fois. L'OPE est un instrument bilatéral.  
Le pluriel ne sied donc pas ici. Comme il n'y a qu'un Etat d'émission, il n'y a qu'un Etat 
d'exécution. Afin de garantir l'efficacité juridique de ce nouvel instrument, il faut clarifier le 
régime juridique et le champ de cet instrument, le plus possible.
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Emenda 155
Norica Nicolai

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test tal-inizjattiva Emenda

2.  Il-persuna protetta jew ir-rappreżentant 
legali tagħha jista' jippreżenta talba għall-
ħruġ ta' ordni Ewropea ta' protezzjoni jew 
lill-awtorità kompetenti tal-Istat emittenti 
jew lill-awtorità kompetenti tal-Istat ta' 
esekuzzjoni.

2. Il-persuna protetta jew ir-rappreżentant 
legali, gwardjan jew tutur tagħha jistgħu 
jippreżentaw talba għall-ħruġ ta' ordni 
Ewropea ta' protezzjoni jew lill-awtorità 
kompetenti tal-Istat emittenti jew lill-
awtorità kompetenti tal-Istat ta' 
esekuzzjoni.

Or. en

Emenda 156
Marina Yannakoudakis

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test tal-inizjattiva Emenda

Jekk tkun ippreżentata tali talba fl-Istat ta' 
esekuzzjoni, l-awtorità kompetenti tiegħu 
għandha tittrasferixxi din it-talba malajr 
kemm jista' jkun lill-awtorità kompetenti 
tal-Istat emittenti sabiex, fejn ikun il-każ, 
din toħroġ l-ordni Ewropea ta' protezzjoni.

Jekk tkun ippreżentata tali talba fl-Istat ta' 
esekuzzjoni, l-awtorità kompetenti tiegħu 
għandha tittrasferixxi din it-talba malajr 
kemm jista' jkun lill-awtorità kompetenti 
tal-Istat emittenti sabiex, fejn ikun il-każ, 
din toħroġ l-ordni Ewropea ta' protezzjoni. 
Il-vittma jew l-applikant għandhom jiġu 
informati fi żmien xieraq mill-Istat 
emittenti dwar l-istatus u l-limitazzjonijiet 
tal-ordni Ewropea ta’ protezzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hu ta’ importanza ewlenija li l-vittma ma ssoffrix minn ansjetà żejda u li tkun mentalment 
imħejjija għall-limitazzjonijiet tal-Ordni Ewropea ta’ Protezzjoni maħruġa.
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Emenda 157
Carmen Romero, Silvia Costa

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

2a. Qabel ma tinħareġ ordni Ewropea ta’ 
protezzjoni, il-persuna li tikkawża l-
periklu għandha tingħata d-dritt ta’ smigħ 
u d-dritt li tisfida l-miżura ta’ protezzjoni 
meta ma tkunx ingħatat dawn id-drittijiet 
fil-proċedura li twassal għall-adozzjoni 
tal-miżura ta' protezzjoni.

Or. es

Emenda 158
Teresa Jimenez Becerril, Luisa Monica Macovei, Simon Busuttil

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test tal-inizjattiva Emenda

3. L-awtorità li tadotta miżura ta' 
protezzjoni li fiha waħda jew aktar mill-
obbligi stabbiliti fl-Artikolu 2(2) għandha 
tinforma lill-persuna protetta dwar il-
possibbiltà li titlob ordni Ewropea ta' 
protezzjoni meta hija biħsiebha tiċċaqlaq
għal Stat Membru ieħor. L-awtorità 
għandha tavża lill-persuna protetta biex 
tippreżenta l-applikazzjoni qabel ma titlaq 
mit-territorju tal-Istat emittenti.

3. L-awtorità li tadotta miżura ta' 
protezzjoni li fiha waħda jew aktar mill-
obbligi stabbiliti fl-Artikolu 2(2) għandha 
tinforma lill-persuna protetta jew lir-
rappreżentant legali, gwardjan jew tutur 
tagħha bi kwalunkwe mezz bi qbil mal-
proċeduri skont il-liġi nazzjonali tiegħu
dwar il-possibbiltà li titlob ordni Ewropea 
ta' protezzjoni meta l-persuna protetta 
tiddeċidi li ssir residenti jew diġà tkun 
residenti fi Stat Membru ieħor jew 
tiddeċidi li tibqa' jew jew diġà baqgħet fit-
territorju ta' Stat Membru ieħor. L-
awtorità għandha tavża lill-persuna protetta 
biex tippreżenta l-applikazzjoni qabel ma 
titlaq mit-territorju tal-Istat emittenti, 
filwaqt li tinforma lill-persuna protetta 
dwar il-possibbiltà li titlob il-ħruġ ta’ 
ordni Ewropea ta' protezzjoni fl-Istat ta' 
esekuzzjoni. Il-vittmi għandu jkollhom l-
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opportunità li jitolbu li jkunu 
akkumpanjati fiżikament minn assistent 
soċjali tul il-ħruġ ta' ordni Ewropea ta' 
protezzjoni, jekk meħtieġ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minkejja l-miżuri nazzjonali ta’ protezzjoni, jista' jkun li l-vittma tibża li l-agressur jipprova 
juża l-vjolenza biex jikkonvinċiha biex ma toħorġux l-Ordni Ewropea ta' Protezzjoni. Il-
preżenza fiżika ta’ assistent soċjali tista’ tagħti lill-vittma l-kunfidenza meħtieġa biex tkompli.

Emenda 159
Carmen Romero, Silvia Costa

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test tal-inizjattiva Emenda

3. L-awtorità li tadotta miżura ta' 
protezzjoni li fiha waħda jew aktar mill-
obbligi stabbiliti fl-Artikolu 2(2) għandha 
tinforma lill-persuna protetta dwar il-
possibbiltà li titlob ordni Ewropea ta' 
protezzjoni meta hija biħsiebha tiċċaqlaq
għal Stat Membru ieħor. L-awtorità 
għandha tavża lill-persuna protetta biex 
tippreżenta l-applikazzjoni qabel ma titlaq 
mit-territorju tal-Istat emittenti.

3. Meta awtorità tadotta miżura ta' 
protezzjoni li fiha waħda jew aktar mill-
obbligi stabbiliti fl-Artikolu 2(2) għandha 
tinforma lill-persuna protetta jew lir-
rappreżentant legali, gwardjan jew tutur 
tagħha bi kwalunkwe mezz bi qbil mal-
proċeduri skont il-liġi nazzjonali tagħha,
dwar il-possibbiltà li titlob ordni Ewropea 
ta' protezzjoni meta l-persuna protetta 
tiddeċidi li ssir residenti jew diġà tkun 
residenti fi Stat Membru ieħor jew 
tiddeċidi li tibqa' jew jew diġà baqgħet fi 
Stat Membru ieħor. L-awtorità għandha 
tavża lill-persuna protetta biex tippreżenta 
l-applikazzjoni qabel ma titlaq mit-
territorju tal-Istat emittenti, filwaqt li 
tinforma lill-persuna protetta dwar il-
possibbiltà li titlob il-ħruġ ta’ ordni 
Ewropea ta' protezzjoni fl-Istat ta' 
esekuzzjoni.

Or. es
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Emenda 160
Nathalie Griesbeck

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test tal-inizjattiva Emenda

3. L-awtorità li tadotta miżura ta' 
protezzjoni li fiha waħda jew aktar mill-
obbligi stabbiliti fl-Artikolu 2(2) għandha 
tinforma lill-persuna protetta dwar il-
possibbiltà li titlob ordni Ewropea ta' 
protezzjoni meta hija biħsiebha tiċċaqlaq 
għal Stat Membru ieħor. 

3. L-awtorità li tadotta miżura ta' 
protezzjoni li fiha waħda jew aktar mill-
obbligi stabbiliti fl-Artikolu 2(2) għandha 
tinforma lill-persuna protetta jew lir-
rappreżentant legali, gwardjan jew tutur 
tagħha bi kwalunkwe mezz bi qbil mal-
proċeduri skont il-liġi nazzjonali tiegħu 
dwar il-possibbiltà li titlob ordni Ewropea 
ta' protezzjoni meta l-persuna protetta 
tiddeċidi li ssir residenti jew diġà tkun 
residenti fi Stat Membru ieħor jew 
tiddeċidi li tibqa' jew jew diġà baqgħet fi 
Stat Membru ieħor.

L-awtorità għandha tavża lill-persuna 
protetta biex tippreżenta l-applikazzjoni 
qabel ma titlaq mit-territorju tal-Istat 
emittenti.

L-awtorità għandha tinforma lill-persuna 
protetta biex tippreżenta l-applikazzjoni 
qabel ma titlaq mit-territorju tal-Istat 
emittenti. Għandha tinformah ukoll dwar 
il-possibilità li tressaq l-applikazzjoni 
waqt li tkun residenti jew diġà tkun 
qiegħda fl-Istat ta’ esekuzzjoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-abbozz attwali tal-emenda 41 ma jagħmilx sens. Daqs li kieku qiegħda tgħid li l-Istat ta’ 
esekuzzjoni hu kompetenti biex joħroġ ordni Ewropea ta’ protezzjoni. Għalhekk l-aħħar 
sentenza ta’ din l-emenda għandha tinbidel.

Emenda 161
Heidi Hautala

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3 (jsir Artikolu 5 - paragrafu 1)

Test tal-inizjattiva Emenda

3. L-awtorità li tadotta miżura ta' 1. Awtorità ta’ Stat Membru li tadotta 



AM\824371MT.doc 49/89 PE445.751v01-00

MT

protezzjoni li fiha waħda jew aktar mill-
obbligi stabbiliti fl-Artikolu 2(2) għandha 
tinforma lill-persuna protetta dwar il-
possibbiltà li titlob ordni Ewropea ta' 
protezzjoni meta hija biħsiebha tiċċaqlaq 
għal Stat Membru ieħor. L-awtorità 
għandha tavża lill-persuna protetta biex 
tippreżenta l-applikazzjoni qabel ma titlaq 
mit-territorju tal-Istat emittenti.

miżura ta' protezzjoni li fiha waħda jew 
aktar mill-obbligi stabbiliti fl-Artikolu 2(2) 
għandha tinforma lill-persuna protetta jew 
lir-rappreżentant legali, gwardjan jew 
tutur tagħha bi kwalunkwe mezz bi qbil 
mal-proċeduri skont il-liġi nazzjonali 
tagħha dwar il-possibbiltà li titlob ordni 
Ewropea ta' protezzjoni f’każ li l-persuna 
protetta tiddeċidi li ssir residenti jew diġà 
tkun residenti fi Stat Membru ieħor jew 
f’każ li tiddeċidi li tibqa' jew jew diġà 
baqgħet fit-territorju ta' Stat Membru 
ieħor. L-awtorità għandha tavża lill-
persuna protetta biex tippreżenta l-
applikazzjoni qabel ma titlaq mit-territorju 
tal-Istat emittenti, filwaqt li tinforma lill-
persuna protetta dwar il-possibbiltà li 
titlob il-ħruġ ta’ ordni Ewropea ta' 
protezzjoni fl-Istat ta' esekuzzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Imċaqalqa mill-Artikolu 5(3) għall-bidu tal-Artikolu. Għal raġunijiet ta’ ċarezza, il-paragrafi 
fl-Artikolu 5 għandhom jiġu organizzati mill-ġdid sabiex jiddefinixxu b’mod aktar ċar l-ordni 
kronoloġika tal-proċedura.

Emenda 162
Manfred Weber

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

3a. Qabel ma jinħareġ l-ordni Ewropea 
ta’ protezzjoni, il-persuna li tikkawża l-
periklu għandha tingħata d-dritt li 
tinstema u d-dritt li tisfida l-miżura ta’ 
protezzjoni meta ma tkunx ingħatat dawn 
id-drittijiet fil-proċedura li twassal għall-
adozzjoni tal-miżura ta' protezzjoni.

Or. de
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Emenda 163
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carmen Romero López

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 6 – punt b

Test tal-inizjattiva Emenda

b) l-użu ta' kwalunkwe strument 
teknoloġiku, jekk ikun il-każ, li kien 
ipprovdut lill-persuna protetta biex 
jitwettaq l-infurzar immedjat tal-miżura ta' 
protezzjoni, fejn ikun il-każ;

(b) l-użu ta' kwalunkwe tagħmir tekniku, 
jekk ikun il-każ, li kien ipprovdut lill-
persuna protetta jew lill-persuna li 
tikkawża l-periklu biex jitwettaq l-infurzar 
immedjat tal-miżura ta' protezzjoni, fejn 
ikun il-każ;

Or. en

Emenda 164
Nathalie Griesbeck

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 6 – punt c a (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

ca) l-isem, l-indirizz, in-numri tat-telefon 
u tal-faks, u l-indirizz tal-posta elettronika 
tal-awtorità jew awtoritajiet kompetenti 
tal-Istat ta’ esekuzzjoni;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Cet amendement vise à modifier l'amendement n° 45. En effet, la référence faite dans 
plusieurs amendements à la possibilité que plusieurs Etats puissent être destinataires d'une 
même décision de protection européenne est de nature à ajouter de la confusion à 
l'instrument. Il apparaît peu cohérent qu'une décision de protection européenne puisse 
recevoir exécution dans plusieurs Etats membres à la fois. Une personne par définition ne 
peut se trouver que dans un seul Etat d'exécution à la fois. L'OPE est un instrument bilatéral.  
Le pluriel ne sied donc pas ici. Comme il n'y a qu'un Etat d'émission, il n'y a qu'un Etat 
d'exécution. Afin de garantir l'efficacité juridique de ce nouvel instrument, il faut clarifier le 
régime juridique et le champ de cet instrument, le plus possible.
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Emenda 165
Heidi Hautala

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 6 – punt c a (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

(ca) fejn applikabbli, l-isem, l-indirizz, it-
telefon u n-numru tal-faks, u l-indirizz 
tal-post elettronika tal-awtorità jew 
awtoritajiet kompetenti ta’ kull Stat jew 
Stati ta’ esekuzzjonii oħra fejn qabel 
kienu ittieħdu miżuri ta’ protezzjoni skont 
ordnijiet Ewropej ta' protezzjoni bbażati 
fuq l-istess miżura ta' protezzjoni 
sottostanti, jew li lilhom qed jinħareġ 
ordni Ewropea ta' protezzjoni fl-istess ħin. 

Or. en

Emenda 166
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carmen Romero López

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 6 – punt d

Test tal-inizjattiva Emenda

(d) l-identifikazzjoni tal-miżura ta' 
protezzjoni li fuq il-bażi tagħha hija 
adottata l-ordni Ewropea ta' protezzjoni;

(d) l-identifikazzjoni (pereżempju permezz 
ta’ numru u data) tal-att legali li jinkludi 
l-miżura ta' protezzjoni li fuq il-bażi 
tagħha hija adottata l-ordni Ewropea ta' 
protezzjoni’

Or. en
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Emenda 167
Heidi Hautala

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 6 – punt f

Test tal-inizjattiva Emenda

(f) l-obbligi jew il-projbizzjonijiet imposti 
fil-miżura ta' protezzjoni li fuqhom tkun 
ibbażata l-ordni Ewropea ta' protezzjoni 
fuq il-persuna li tikkawża l-periklu, it-tul u 
l-indikazzjoni espressa li l-ksur tagħhom 
jikkostitwixxi reat kriminali taħt il-liġi tal-
Istat emittenti jew b'xi mod ieħor huma 
punibbli bid-deprivazzjoni tal-libertà;

(f) l-obbligi jew il-projbizzjonijiet imposti 
fil-miżura ta' protezzjoni li fuqhom tkun 
ibbażata l-ordni Ewropea ta' protezzjoni 
fuq il-persuna li tikkawża l-periklu, it-tul u 
l-indikazzjoni tal-piena jew sanzjoni 
possibbli, jekk ikun hemm, li jistgħu 
jingħataw skont il-liġi tal-Istat emittenti 
fil-każ ta' ksur tal-obbligi jew 
projbizzjonijiet rispettivi;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan it-test jaqbel aktar għal sitwazzjonijiet fejn il-leġiżlazzjoni ta' Stat Membru tipprovdi 
skala ta' piena u fejn sanzjoni partikolari tiġi definita mill-awtoritajiet biss wara l-ksur.

Emenda 168
Norica Nicolai

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 6 – punt h a (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

(ha) l-inidirizz, posta elettronika, telefon 
jew kull forma ta' dettal tal-kuntatt ieħor 
tal-persuni li jikkawżaw il-periklu;

Or. en
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Emenda 169
Teresa Jimenez Becerril, Luisa Monica Macovei, Simon Busuttil

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 6 – punt i a (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

(ia) kemm l-Istat emittenti u wkoll dak ta’ 
esekuzzjoni, fejn xieraq u, b’rispett sħiħ 
tal-libertà tal-espressjoni, għandhom 
iħeġġu lill-midja u lill-ġurnalisti jadottaw 
miżuri ta' awtoregolamentazzjoni li 
jiżguraw il-protezzjoni tal-ħajja privata u 
tal-familja tal-vittmi fil-qafas tal-
attivitajiet ta' informazzjoni. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Vittma li tapplika għal Ordni Ewropea ta’ Protezzjoni tista’ tkun pubblikament magħrufa fl-
Istat emittenti jew fl-Istat ta’ esekuzzjoni. Biex tkun garantita s-sikurezza tal-vittma u tal-
protezzjoni tad-data tagħha, il-midja għandha tkun konxja tad-delikatezza fir-rappurtar dwar 
l-eżistenza ta’ Ordni Ewropea Protezzjoni jew bil-pubblikazzjoni tad-dettalji tal-vittma.

Emenda 170
Izaskun Bilbao Barandica

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test tal-inizjattiva Emenda

1. Fejn l-awtorità kompetenti tal-Istat 
emittenti tittrasmetti l-ordni Ewropea ta' 
protezzjoni lill-awtorità kompetenti tal-
Istat ta' esekuzzjoni, hija għandha tagħmel 
dan bi kwalunkwe mezz li jħalli rekord bil-
miktub sabiex jippermetti lill-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru ta' 
esekuzzjoni li tistabbilixxi l-awtentiċità 
tagħha.

1. Fejn l-awtorità kompetenti tal-Istat 
emittenti tittrasmetti l-ordni Ewropea ta' 
protezzjoni lill-awtorità kompetenti tal-
Istat ta' esekuzzjoni, hija għandha tagħmel 
dan bi kwalunkwe mezz li jħalli rekord bil-
miktub sabiex jippermetti lill-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru ta' 
esekuzzjoni li tistabbilixxi l-awtentiċità 
tagħha. Dan jista’ l-aħjar li jinkiseb 
permezz ta' notifika li l-ordni u l-persuni 
affettwati minnu jkunu ddaħħlu fid-
databases msemmija fl-Artikolu 4a. 
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Or. es

Emenda 171
Manfred Weber

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test tal-inizjattiva Emenda

1. Fejn l-awtorità kompetenti tal-Istat 
emittenti tittrasmetti l-ordni Ewropea ta' 
protezzjoni lill-awtorità kompetenti tal-
Istat ta' esekuzzjoni, hija għandha tagħmel 
dan bi kwalunkwe mezz li jħalli rekord bil-
miktub sabiex jippermetti lill-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru ta' 
esekuzzjoni li tistabbilixxi l-awtentiċità 
tagħha.

1. Fejn l-awtorità kompetenti tal-Istat 
emittenti tittrasmetti l-ordni Ewropea ta' 
protezzjoni lill-awtorità kompetenti tal-
Istat ta' esekuzzjoni, hija għandha tagħmel 
dan bi kwalunkwe mezz li jħalli rekord bil-
miktub sabiex jippermetti lill-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru ta' 
esekuzzjoni li tistabbilixxi l-awtentiċità 
tagħha. Il-komunikazzjonijiet uffiċjali 
kollha għandhom isiru wkoll direttament 
bejn l-awtoritajiet kompetenti msemmija.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kjarifka utli tal-proċedura.

Emenda 172
Nathalie Griesbeck

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test tal-inizjattiva Emenda

1. Fejn l-awtorità kompetenti tal-Istat 
emittenti tittrasmetti l-ordni Ewropea ta' 
protezzjoni lill-awtorità kompetenti tal-
Istat ta' esekuzzjoni, hija għandha tagħmel 
dan bi kwalunkwe mezz li jħalli rekord bil-
miktub sabiex jippermetti lill-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru ta' 
esekuzzjoni li tistabbilixxi l-awtentiċità 

1. Fejn l-awtorità kompetenti tal-Istat 
emittenti tittrasmetti l-ordni Ewropea ta' 
protezzjoni lill-awtorità kompetenti tal-
Istat ta' esekuzzjoni, hija għandha tagħmel 
dan bi kwalunkwe mezz li jħalli rekord bil-
miktub sabiex jippermetti lill-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru ta' 
esekuzzjoni li tistabbilixxi l-awtentiċità 
tagħha. Il-komunikazzjonijiet uffiċjali 
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tagħha. formali kollha għandhom isiru wkoll 
direttament bejn l-awtoritajiet kompetenti 
msemmija.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Cet amendement vise à modifier l'amendement n° 49. En effet, la référence faite dans 
plusieurs amendements à la possibilité que plusieurs Etats puissent être destinataires d'une 
même décision de protection européenne est de nature à ajouter de la confusion à 
l'instrument. Il apparaît peu cohérent qu'une décision de protection européenne puisse 
recevoir exécution dans plusieurs Etats membres à la fois. Une personne par définition ne 
peut se trouver que dans un seul Etat d'exécution à la fois. L'OPE est un instrument bilatéral.  
Le pluriel ne sied donc pas ici. Comme il n'y a qu'un Etat d'émission, il n'y a qu'un Etat 
d'exécution. Afin de garantir l'efficacité juridique de ce nouvel instrument, il faut clarifier le 
régime juridique et le champ de cet instrument, le plus possible.

Emenda 173
Teresa Jimenez Becerril, Luisa Monica Macovei, Simon Busuttil

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 7 – Paragrafu 1a (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

(1a) Miżuri meħtieġa bħall-possibilità li 
tintalab informazzjoni fl-Istat ta’ 
esekuzzjoni bl-ilsien mitkellem mill-
vittma, għandhom jiġu kkunsidrati sabiex 
jitnaqqsu d-diffikultajiet ta’ 
komunikazzjoni mal-vittma rigward il-
fehim tal-miżuri ta’ protezzjoni mill-
vittma.

Or. en

Ġustifikazzjoni

X’aktarx li l-vittmi li beħsiebhom jibdlu r-residenza tagħhom għal stat ieħor jiffaċċjaw 
problemi ta’ lingwa fl-Istat ta’ esekuzzjoni. Hu importanti li dawn l-ostakli għall-vittma 
jitnaqsu .
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Emenda 174
Barbara Matera

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test tal-inizjattiva Emenda

2. Jekk l-awtorità kompetenti jew tal-Istat 
ta' esekuzzjoni jew ta' dak emittenti mhix
magħrufa mill-awtorità kompetenti tal-Istat 
l-ieħor, l-awtorità tal-aħħar għandha 
tagħmel l-istħarriġ kollu rilevanti, inkluż 
permezz tal-punti ta' kuntatt tan-Netwerk 
Ġudizzjarju Ewropew stabbilit bl-Azzjoni 
Konġunta tal-Kunsill 98/428/ĠAI tad-29 
ta' Ġunju 1998 li tistabbilixxi n-Netwerk 
Ġudizzjarju Ewropew, il-Membru 
Nazzjonali tal-Eurojust jew is-Sistema 
Nazzjonali għall-koordinazzjoni tal-
Eurojust tal-Istat tagħha, sabiex tinkiseb l-
informazzjoni meħtieġa.

2. Jekk l-awtorità kompetenti jew tal-Istat 
ta' esekuzzjoni jew tal-Istat jew Stati
emittenti mhijiex magħrufa mill-awtorità 
kompetenti tal-Istat l-ieħor, l-awtorità tal-
aħħar għandha tagħmel l-istħarriġ kollu 
rilevanti, bl-użu tal-lista miżmuma mis-
Segretarju Ġenerali tal-Kunsill u tal-
Kummissjoni, kif ukoll permezz tal-punti 
ta' kuntatt tan-Netwerk Ġudizzjarju 
Ewropew stabbilit bl-Azzjoni Konġunta 
tal-Kunsill 98/428/ĠAI tad-29 ta' Ġunju 
1998 li tistabbilixxi n-Netwerk Ġudizzjarju 
Ewropew, il-Membru Nazzjonali tal-
Eurojust jew is-Sistema Nazzjonali għall-
koordinazzjoni tal-Eurojust tal-Istat tagħha, 
sabiex tinkiseb l-informazzjoni meħtieġa.

Or. it

Emenda 175
Manfred Weber

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test tal-inizjattiva Emenda

3. Meta awtorità tal-Istat ta' esekuzzjoni li 
jirċievi ordni Ewropea ta' protezzjoni 
m'għandhiex kompetenza biex 
tirrikonoxxiha, dik l-awtorità għandha, ex 
officio, tibgħat l-ordni Ewropea ta' 
protezzjoni lill-awtorità kompetenti.

3. Meta awtorità tal-Istat ta' esekuzzjoni li 
tirċievi ordni Ewropea ta' protezzjoni 
m'għandhiex kompetenza biex 
tirrikonoxxiha, dik l-awtorità għandha, ex 
officio, tibgħat l-ordni Ewropea ta' 
protezzjoni lill-awtorità kompetenti u 
għandha tinforma minnufih lill-awtorità 
kompetenti tal-Istat emittenti b’dan bi 
kwalunkwe mezz li jħalli traċċa bil-kitba.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Kjarifika utli.

Emenda 176
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt a

Test tal-inizjattiva Emenda

a) kif tirċievi ordni Ewropea ta' protezzjoni 
mibgħuta f'konformità mal-Artikolu 7, 
tirrikonoxxi dik l-ordni u, fejn ikun il-każ, 
tieħu l-miżuri kollha li jkunu disponibbli
skont il-liġi nazzjonali tagħha f'każ simili 
sabiex tiġi żgurata l-protezzjoni tal-
persuna protetta, sakemm ma tiddeċidix li 
tinvoka waħda mir-raġunijiet għal non-
rikonoxximent imsemmijin fl-Artikolu 9;

a) kif tirċievi ordni Ewropea ta' protezzjoni 
mibgħuta f'konformità mal-Artikolu 7, 
tirrikonoxxi dik l-ordni minnufih u, tieħu 
l-miżuri kollha korrispondenti li 
jiggarantixxu l-istess livell ta' protezzjoni
tal-persuna protetta skont il-liġi nazzjonali 
tagħha f'każ simili sakemm ma tiddeċidix li 
tinvoka waħda mir-raġunijiet għal non-
rikonoxximent imsemmijin fl-Artikolu 9; 
F’dan il-każ, il-miżuri adottati mill-
awtorità kompetenti tal-Istat ta’ 
esekuzzjoni għandhom, sa fejn hu 
possibbli, jaqblu mal-miżura ta’ 
protezzjoni maħruġa inizjalment;

Or. en

Emenda 177
Heidi Hautala

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt a

Test tal-inizjattiva Emenda

a) kif tirċievi ordni Ewropea ta' protezzjoni 
mibgħuta f'konformità mal-Artikolu 7, 
tirrikonoxxi dik l-ordni u, fejn ikun il-każ, 
tieħu l-miżuri kollha li jkunu disponibbli 
skont il-liġi nazzjonali tagħha f'każ simili 
sabiex tiġi żgurata l-protezzjoni tal-persuna 
protetta, sakemm ma tiddeċidix li tinvoka 
waħda mir-raġunijiet għal non-

a) kif tirċievi ordni Ewropea ta' protezzjoni 
mibgħuta f'konformità mal-Artikolu 7, 
tirrikonoxxi dik l-ordni minnufih u tieħu 
deċiżjoni li tadotta kull miżura disponibbli 
skont il-liġi nazzjonali tagħha f'każ simili 
sabiex tiġi żgurata l-protezzjoni tal-persuna 
protetta, sakemm ma tiddeċidix li tinvoka 
waħda mir-raġunijiet għal non-
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rikonoxximent imsemmijin fl-Artikolu 9; rikonoxximent imsemmijin fl-Artikolu 9;
Il-miżura adottata u l-livell ta’ protezzjoni 
pprovdut lill-persuna protetta għandhom, 
kemm jista’ jkun possibbli, jaqblu mar-
regoli u l-prinċipji tal-liġi nazzjonali tal-
Istat ta’ esekuzzjoni, u mal-miżura ta’ 
protezzjoni maħruġa fl-Istat emittenti;

Or. en

Ġustifikazzjoni

This is opposite to the Amendment of the rapporteurs. Here, priority is given to the national 
legislation of the executing State, with emphasis on finding a corresponding protective 
measure from within the national framework.  Mutual recognition and cooperation is here 
based on the rules and principles of every Member State and focused more on mutual 
recognition on decisions and legal acts imposing a protection measure rather than mutual 
concurrence of legally available means. The opposite approach – correspondence before 
national legal system – would indicate an increased transfer of judicial discretion regarding 
control mechanisms to the issuing State and, de facto, a demand for substantial 
harmonisation between Member States. It would, in short, mean serious difficulties in 
situations where, due to difference in legal systems, corresponding measures would simply 
not be legally available.

Emenda 178
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt a a (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

(aa) jinforma lill-awtorità kompetenti fl-
Istat emittenti dwar l-iskadenzi stipulati 
mill-awtorità kompetenti fl-Istat ta’ 
esekuzzjoni sabiex jitlesta l-ordni 
Ewropea ta' protezzjoni biex ikun evitat 
in-non-rikonoxximent tal-ordni Ewropea 
ta' protezzjoni.

Or. en
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Emenda 179
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt b

Test tal-inizjattiva Emenda

(b) tinforma lill-persuna li tikkawża l-
periklu, fejn ikun il-każ, dwar kwalunkwe 
miżura meħuda fl-Istat ta' esekuzzjoni;

(b) tinforma lill-persuna li tikkawża l-
periklu, fejn ikun il-każ, dwar kwalunkwe 
miżura meħuda fl-Istat ta' esekuzzjoni, 
mingħajr kxif ta’ kull informazzjoni li 
tesponi lill-persuna protetta, bħall-indirizz 
tagħha jew xi dettal tal-kuntatt ieħor, 
sakemm din l-informazzjoni ma tkunx 
kompromessa fl-obbligi jew il-
projbizzjonijiet imposti bħala miżura ta’ 
infurzar fuq il-persuna li qed tikkawża l-
periklu;

Or. en

Emenda 180
Manfred Weber

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt b a (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

(ba) tinforma lill-persuna li tikkawża l-
periklu, lill-awtorità kompetenti tal-Istat 
emittenti u lill-persuna protetta dwar kull 
miżura meħuda bi qbil mal-punt(a), billi 
jiġi evitat fejn xieraq, il-kxif tal-indirizz 
jew ta' kull dettal tal-kuntatt ieħor li 
jikkonċerna lill-persuna protetta u li jista’ 
jesponiha għall-periklu;

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-istat tad-dritt u l-protezzjoni tal-vittma jeħtieġu din il-miżura. 
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Emenda 181
Norica Nicolai

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt b a (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

(ba) f’każ li l-awtorità kompetenti ta’ Stat 
emittenti tirrikorri għal kull waħda miċ-
ċirkostanzi ta’ non-rikonoxximent 
deskritti fl-Artikolu 9, id-deċiżjoni 
partikolari għandha tkun immedjatament 
mgħarrfa lill-Istat emittenti u lill-persuna 
protetta jew lir-rappreżentant legali, 
gwardjan jew tutur tagħha flimkien ma’ 
spjegazzjoni komprensiva tar-raġunijiet 
għall-użu tan-nono-rikonoxximent;

Or. en

Emenda 182
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt b a (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

(ba) l-awtorità kompetenti fl-Istat ta’ 
esekuzzjoni għandha minnufih, tinforma 
lill-persuna protetta meta, skont il-liġi 
nazzjoni tagħha, ikun skada t-terminu 
massimu ta’ żmien tal-miżuri adottati fl-
esekuzzjoni tal-ordni Ewropea ta’ 
protezzjoni;

Or. en



AM\824371MT.doc 61/89 PE445.751v01-00

MT

Emenda 183
Manfred Weber

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt b b (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

(bb) minnufih tinforma lill-awtorità 
kompetneti tal-Istat emittenti b’kull mezz 
li jħalli traċċa bil-miktub u tistipula 
skadenza biex dan jagħti l-informazzjoni 
nieqsa, jekk din tikkunsidra li l-
informazzjoni trasmessa mal-ordni 
Ewropea ta' protezzjoni bi qbil mal-
Artikolu 6, mhijiex kompluta;

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-iskadenza hi maħsuba biex tħaffef il-proċess.

Emenda 184
Norica Nicolai

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt bb (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

(bb) l-awtorità kompetenti fl-Istat ta’ 
esekuzzjoni għandha, mingħajr dewmien, 
tinforma lill-persuna protetta meta, skont 
il-liġi nazzjonali, ikun skada t-terminu 
massimu tal-miżuri adottati fl-esekuzzjoni 
tal-ordni Ewropea ta’ protezzjoni;

Or. en
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Emenda 185
Salvatore Iacolino

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – ittra d a (ġdida)

Test tal-inizjattiva Emenda

da) jieħu l-miżuri kollha neċessarji biex 
jiżgura li l-eżekuzzjoni tal-ordni Ewropea 
ta' protezzjoni tkopri wkoll il-familja 
kollha tal-persuna protetta.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Is-salvagwardji għall-persuna li se tiġi protetta għandhom ukoll iqisu b'mod xieraq il-familja 
kollha u l-ħtieġa korrispondenti tal-protezzjoni tal-familja, anke jekk din ma tkunx unità 
formalment rikonoxxuta bħala tali fir-rigward tat-tfal. 

Emenda 186
Manfred Weber

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test tal-inizjattiva Emenda

2. L-awtorità kompetenti tal-Istat ta' 
esekuzzjoni għandha tinforma lill-
awtorità kompetenti tal-Istat emittenti u 
lill-persuna protetta dwar il-miżuri 
adottati f'konformità ma' dan l-Artikolu.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

F'konformità mal-emenda 5 mressqa minn Manfred Weber.
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Emenda 187
Barbara Matera

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test tal-inizjattiva Emenda

2. L-awtorità kompetenti tal-Istat ta' 
esekuzzjoni għandha tinforma lill-awtorità 
kompetenti tal-Istat emittenti u lill-persuna 
protetta dwar il-miżuri adottati 
f'konformità ma' dan l-Artikolu.

2. L-awtorità kompetenti tal-Istat ta'
esekuzzjoni għandha tinforma 
immedjatament lill-persuna li tikkawża l-
periklu, lill-awtorità kompetenti tal-Istat 
emittenti u lill-persuna protetta dwar il-
miżuri adottati f'konformità ma' dan l-
artikolu, mingħajr ma' tiżvela d-dettalji ta' 
kuntatt tal-persuna protetta.

Or. it

Emenda 188
Anna Maria Corazza Bildt

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test tal-inizjattiva Emenda

2. L-awtorità kompetenti tal-Istat ta' 
esekuzzjoni għandha tinforma lill-awtorità 
kompetenti tal-Istat emittenti u lill-persuna 
protetta dwar il-miżuri adottati 
f'konformità ma' dan l-Artikolu.

2. L-awtorità kompetenti tal-Istat ta' 
esekuzzjoni għandha tinforma mingħajr 
dewmien lill-persuna li tikkawża l-periklu,
lill-awtorità kompetenti tal-Istat emittenti u 
lill-persuna protetta dwar il-miżuri adottati 
f'konformità ma' dan l-Artikolu filwaqt li 
tevita, fejn ikun il-każ, li tikxef l-indirizz 
jew dettalji ta' kuntatt oħra li 
jikkonċernaw lill-persuna protetta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa assolutament neċessarju li l-persuna li tikkawża l-periklu tkun taf fhiex tikkonsisti l-
miżura ta' protezzjoni. Jekk l-ordni ta' restrizzjoni tinkludi projbizzjoni tad-dħul fid-dar tal-
persuna protetta, id-deċiżjoni adottata jeħtieġ li tinkludi l-indirizz tad-dar tal-persuna 
protetta.  Il-persuna li tikkawża l-periklu għandha tkun infurmata dwar id-deċiżjoni sabiex 
tkun taf x'tista' tagħmel jew x'ma tistax tagħmel.
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Emenda 189
Sarah Ludford, Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test tal-inizjattiva Emenda

2. L-awtorità kompetenti tal-Istat ta' 
esekuzzjoni għandha tinforma lill-awtorità 
kompetenti tal-Istat emittenti u lill-persuna 
protetta dwar il-miżuri adottati 
f'konformità ma' dan l-Artikolu.

2. L-awtorità kompetenti tal-Istat ta' 
esekuzzjoni għandha tinforma mingħajr 
dewmien lill-persuna li tikkawża l-periklu, 
lill-awtorità kompetenti tal-Istat emittenti u 
lill-persuna protetta dwar il-miżuri adottati 
f'konformità ma' dan l-Artikolu filwaqt li 
tevita li tikxef l-indirizz jew dettalji ta' 
kuntatt oħra li jikkonċernaw lill-persuna 
protetta. Il-persuna li tikkawża l-periklu 
jrid ikollha l-opportunità li tappella 
kontra l-miżuri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-abbozz jirrikjedi li l-persuna li tikkawża l-periklu tkun mgħarrfa dwar it-termini tal-ordni 
ġdida li ssir fl-Istat Membru ta' esekuzzjoni iżda ma jippermettilhiex li tappella kontriha. 
Huwa possibbli li l-Istat Membru ta' esekuzzjoni jista' jimponi ordni li ma tkunx kompattibli 
mad-drittijiet tal-KEDB. Pereżempju, ordni Spanjola tista' tgħid "int ma tistax tiġi 
Barċellona" u l-ordni Ngliża tista' tgħid "int ma tistax tiġi Londra". Iżda jekk il-persuna 
taħdem Londra, din tkun ordni wisq wiesgħa u sproporzjonata; din tkun qed tikser id-drittijiet 
garantiti mill-Artikolu 8 tal-KEDB. Il-persuna għandha tkun tista' tappella kontra ż-żewġ 
miżuri, mhux biss l-ewwel waħda.
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Emenda 190
Georgios Papanikolaou, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 8 a (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

Artikolu 8a 

Prevenzjoni, kampanji ta' informazzjoni u 
taħriġ 

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu 
miżuri xierqa biex jipprevjenu l-vjolenza 
kontra l-persuni.
2. L-Istati Membri għandhom jieħdu 
azzjonijiet xierqa bħalma huma l-
kampanji ta' informazzjoni u 
sensibilizzazzjoni, programmi ta' riċerka u 
edukazzjoni, fejn dan ikun f'loku 
f'kooperazzjoni ma' organizzazzjonijiet 
tas-soċjetà ċivili, bil-għan li jqajmu 
kuxjenza dwar l-eżistenza tal-possibilità 
tal-ħruġ ta' ordni Ewropea ta' protezzjoni 
u dwar it-tnaqqis tar-riskju li n-nies jisfaw 
vittmi tal-vjolenza. Il-vittmi tal-vjolenza 
għandhom ikunu mħeġġa biex 
jirrappurtaw każijiet ta' fastidju fil-
konfront tagħhom sabiex jintlaħaq livell 
adegwat ta' protezzjoni.
3. 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 jkunu jistgħu joffrulhom 
għajnuna adegwata u appoġġ psikoloġiku.

Or. en
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Emenda 191
Teresa Jimenez Becerril, Simon Busuttil

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 8 a (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

Artikolu 8a
Prevenzjoni, kampanji ta' informazzjoni u 

taħriġ
1. L-Istati Membri għandhom jieħdu 
miżuri xierqa biex jipprevjenu l-vjolenza 
kontra l-persuni
2. L-Istati Membri għandhom jieħdu 
azzjonijiet xierqa bħalma huma kampanji 
ta' informazzjoni u sensibilizzazzjoni, 
programmi ta' riċerka u edukazzjoni, 
inklużi miżuri preventivi u ta' twissija 
rigward il-persuna li tikkawża l-periklu, 
fejn dan ikun f'loku f'kooperazzjoni ma' 
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, bil-
għan li jqajmu kuxjenza dwar l-eżistenza 
tal-possibbiltà tal-ħruġ ta' ordni Ewropea 
ta' protezzjoni u dwar it-tnaqqis tar-riskju 
li n-nies jisfaw vittmi tal-vjolenza.
3. 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 jkunu jistgħu joffrulhom 
assistenza adegwata.

Or. en
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Emenda 192
Monica Luisa Macovei, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Simon Busuttil

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 8 a (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

Artikolu 8a
Prevenzjoni, kampanji ta' informazzjoni u 

taħriġ
1. L-Istati Membri għandhom jieħdu 
azzjonijiet xierqa bħalma huma l-
kampanji ta' informazzjoni u 
sensibilizzazzjoni, programmi ta' riċerka u 
edukazzjoni, fejn dan ikun f'loku 
f'kooperazzjoni ma' organizzazzjonijiet 
tas-soċjetà ċivili, bil-għan li jqajmu 
kuxjenza dwar l-eżistenza tal-possibilità 
tal-ħruġ ta' ordni Ewropea ta' protezzjoni 
u dwar it-tnaqqis tar-riskju li n-nies jisfaw 
vittmi tal-vjolenza.
2. L-Istati Membri għandhom 
jippromwovu taħriġ regolari għall-
membri tal-ġudikatura u awtoritajiet
kompetenti oħra li x'aktarx jiġu f'kuntatt 
ma' vittmi, bil-għan li jkunu jistgħu 
joffrulhom għajnuna adegwata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Nipproponu li nħassru t-test "vittmi potenzjali" fl-EM 57 tar-Rapporteur għaliex it-terminu 
mhux definit u jippermetti interpretazzjoni arbitrarja.
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Emenda 193
Carmen Romero, Silvia Costa

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 8 a (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

Artikolu 8a

Prevenzjoni, kampanji ta' informazzjoni u 
taħriġ

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu 
miżuri xierqa biex jipprevjenu l-vjolenza 
kontra l-persuni.
2. L-Istati Membri għandhom jieħdu 
azzjonijiet xierqa, bħalma huma kampanji 
ta' informazzjoni u sensibilizzazzjoni, 
programmi ta' riċerka u edukazzjoni li 
jinkludi miżuri ta' prevenzjoni u 
rijabilitazzjoni tal-aggressuri, fejn dan 
ikun f'loku f'kooperazzjoni ma' 
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, bil-
għan li jqajmu kuxjenza dwar il-fatt li 
tista' tinħareġ ordni Ewropea ta' 
protezzjoni u dwar it-tnaqqis tar-riskju li 
n-nies jisfaw vittmi tal-vjolenza.
3. 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 jkunu jistgħu joffrulhom 
għajnuna adegwata.
4. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jadottaw miżuri biex 
jintroduċu numru ta' freephone komuni 
biex il-vittmi tal-vjolenza bbażata fuq is-
sess tal-persuna jingħataw informazzjoni 
u għajnuna.

Or. es
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Emenda 194
Carmen Romero, Silvia Costa

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test tal-inizjattiva Emenda

1. Għandhom jingħataw raġunijiet dwar 
kwalunkwe rifjut biex tkun rikonoxxuta 
ordni Ewropea ta' protezzjoni.

1. Għandhom jingħataw raġunijiet dwar 
kwalunkwe rifjut biex tkun rikonoxxuta 
ordni Ewropea ta' protezzjoni. Il-persuna 
protetta trid tinstema' qabel ma jkun 
miċħud rikonoxximent.

Or. es

Emenda 195
Carmen Romero, Silvia Costa

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2 – a

Test tal-inizjattiva Emenda

(a) l-ordni Ewropea ta' protezzjoni ma 
tkunx kompluta jew ma tkunx ġiet 
kompluta fil-limit ta' żmien stabbilit mill-
awtorità kompetenti tal-Istat ta' 
esekuzzjoni;

(a) l-ordni Ewropea ta' protezzjoni ma 
tkunx kompluta b'mod ripetut, tkun 
intbagħtet lura għal raġunijiet 
proċedurali jew ma tkunx ġiet kompluta 
fil-limitu ta' żmien raġonevoli stabbilit 
mill-awtorità kompetenti tal-Istat ta' 
esekuzzjoni;

Or. es

Emenda 196
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt a

Test tal-inizjattiva Emenda

(a) l-ordni Ewropea ta' protezzjoni ma 
tkunx kompluta jew ma tkunx ġiet 
kompluta fil-limit ta' żmien stabbilit mill-

(a) l-ordni Ewropea ta' protezzjoni ma 
tkunx kompluta u ma tkunx ġiet kompluta 
f'limitu ta' żmien raġonevoli stabbilit mill-
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awtorità kompetenti tal-Istat ta' 
esekuzzjoni;

awtorità kompetenti tal-Istat ta' 
esekuzzjoni;

Or. en

Emenda 197
Manfred Weber

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt d a (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

(da) il-miżura ta' protezzjoni tkun 
marbuta ma' att li ma jikkostitwixxix 
delitt kriminali skont il-liġi tal-Istat ta' 
esekuzzjoni;

Or. de

Ġustifikazzjoni

M'hemm l-ebda obbligu ta' azzjoni f'każ ta' kondotta li ma twassalx għall-proċess ġudizzjarju 
fl-Istat ta' esekuzzjoni. 

Emenda 198
Manfred Weber

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt d b (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

(db) il-liġi nazzjonali tal-Istat ta' 
esekuzzjoni ma tagħmel l-ebda 
dispożizzjoni għal miżuri ta' protezzjoni li 
għandhom jittieħdu fil-kuntest ta' 
proċedimenti kriminali; 

Or. de
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Emenda 199
Manfred Weber

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt d c (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

(dc) prosekuzzjoni kriminali kontra l-
persuna li tikkawża l-periklu għall-att jew 
l-imġiba li minħabba fihom kienet 
adottata l-miżura ta' protezzjoni hija 
preskritta skont il-liġi tal-Istat ta' 
esekuzzjoni, meta l-att jew l-imġiba huma 
fil-kompetenza tiegħu skont il-liġi 
nazzjonali tiegħu; 

Or. de

Emenda 200
Manfred Weber

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt d d (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

(dd) il-miżura ta' protezzjoni tkun 
marbuta ma' delitt kriminali li skont il-liġi 
tal-Istat ta' esekuzzjoni jkun meqjus li 
twettaq kollu kemm hu jew parti essenzjali 
minnu fit-territorju tiegħu. 

Or. de

Emenda 201
Heidi Hautala

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

3a. Fejn l-awtorità kompetenti tal-Istat ta' 
esekuzzjoni tirrifjuta li tirrikonoxxi ordni 
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Ewropea ta' protezzjoni għal waħda mir-
raġunijiet imsemmija fil-paragrafu 2 
punti (a) u (b), din għandha 
immedjatament u ex officio tipprovdi lill-
awtoritajiet tal-Istat emittenti kif ukoll lill-
persuna protetta jew lir-rappreżentant 
legali, gwardjan jew tutur tagħha bi 
struzzjonijiet ċari u komprensibbli dwar 
kif għandu jiġi mfittex rimedju legali jew 
kif isir appell kontra ċ-ċaħda u, fejn ikun 
xieraq, tinforma lill-persuna protetta dwar 
il-possibilità li titlob l-adozzjoni ta' miżura 
ta' protezzjoni skont il-liġi nazzjonali tal-
Istat ta' esekuzzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Rimedju legali, jekk ikun disponibbli, għandu jkun ippreżentat lill-awtoritajiet emittenti kif 
ukoll lill-persuna protetta direttament wara ċaħda, qabelma l-persuna protetta tkun mgħarrfa 
dwar il-possibilitajiet li tiftaħ kawża oħra fil-qorti tal-Istat ta' esekuzzjoni kontra l-persuna li 
tikkawża l-periklu. Dan il-paragrafu tqiegħed fl-Artikolu 9 minħabba l-fatt li l-applikazzjoni 
tiegħu hija konsegwenza diretta ta' rifjut kif definit f'dan l-artikolu.

Emenda 202
Manfred Weber

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

3a. Fejn l-awtorità kompetenti tal-Istat ta' 
esekuzzjoni tirrifjuta li tirrikonoxxi ordni 
Ewropea ta' protezzjoni għal waħda mir-
raġunijiet stipulati fil-paragrafu 2, din 
għandha, fejn ikun xieraq, tinforma lill-
persuna protetta dwar il-possibilità li 
titlob l-adozzjoni ta' miżura ta' protezzjoni 
fuq il-bażi tal-liġi kriminali jew ċivili 
skont il-liġi nazzjonali ta' dan l-Istat.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Dispożizzjoni komplementari biex jiċċekken il-kamp ta' applikazzjoni għal miżuri ta' 
protezzjoni skont il-liġi kriminali. 

Emenda 203
Teresa Jimenez Becerril, Luisa Monica Macovei, Simon Busuttil

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 9 a (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

Artikolu 9a

Rikjesta għal reviżjoni
Il-vittma li t-talba tagħha għal ordni 
Ewropea ta' protezzjoni tkun ġiet miċħuda 
għandu jkollha l-possibilità li titlob 
reviżjoni. 

Or. en

Emenda 204
Manfred Weber

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 9 a (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

Artikolu 9a

Liġi applikabbli u kompetenza fl-Istat ta' 
esekuzzjoni

1. L-awtorità kompetenti tal-Istat ta' 
esekuzzjoni għandha l-kompetenza li 
tadotta u tinforza miżuri f'dak l-Istat wara 
r-rikonoxximent ta' ordni Ewropea ta' 
protezzjoni. Il-liġi tal-Istat ta' esekuzzjoni 
tapplika għall-adozzjoni u l-infurzar tad-
deċiżjoni li hemm dispost għaliha fl-
Artikolu 8(1), inklużi regoli dwar rimedji 
legali kontra deċiżjonijiet adottati fl-Istat 
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ta' esekuzzjoni marbuta mal-ordni 
Ewropea ta' protezzjoni. 
2. Fil-każ tal-ksur ta' miżura jew miżuri 
meħuda mill-awtorità kompetenti tal-Istat 
ta' esekuzzjoni wara r-rikonoxximent ta' 
ordni Ewropea ta' protezzjoni, dik l-
awtorità għandha l-kompetenza li: 
(a) timponi sanzjonijiet kriminali u tieħu 
kwalunkwe miżura oħra bħala 
konsegwenza tal-ksur ta' tali miżuri, jekk 
dan ikun jammonta għal delitt kriminali 
skont il-liġi tal-Istat ta' esekuzzjoni; 
(b) tieħu kwalunkwe deċiżjoni mhux ta' 
natura kriminali b'rabta mal-ksur;
(c) tieħu kwalunkwe miżura urġenti u 
proviżorja biex ittemm il-ksur, fejn dan 
ikun f'loku fl-istennija ta' deċiżjoni 
sussegwenti mill-Istat emittenti.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Arranġamenti koerenti u komprensivi dwar il-kompetenza u l-liġi applikabbli; l-enfasi 
qiegħda fuq il-kompetenza tal-Istat ta' esekuzzjoni.

Emenda 205
Heidi Hautala

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt a

Test tal-inizjattiva Emenda

(a) it-tiġdid, ir-reviżjoni u l-irtirar tal-
miżura ta' protezzjoni;

(a) it-tiġdid, ir-reviżjoni, il-modifika, ir-
revoka u l-irtirar tal-miżura ta' protezzjoni 
wara l-ordni Ewropea ta' protezzjoni u, 
konsegwentement, tal-ordni Ewropea ta' 
protezzjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex ikun iċċarat li l-kompetenza esklużiva mogħtija f'dan l-Artikolu tirreferi għall-miżura ta' 
protezzjoni oriġinali u mhux għal miżura meħuda mill-Istat ta' eżekuzzjoni. 



AM\824371MT.doc 75/89 PE445.751v01-00

MT

Emenda 206
Teresa Jimenez Becerril, Luisa Monica Macovei, Simon Busuttil

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

(1a) Jekk il-vittma titlaq mill-Istat ta' 
esekuzzjoni u tmur lura fl-Istat emittenti, 
l-Istat emittenti għandu jkompli jipprovdi 
lill-vittma bil-miżuri ta' protezzjoni li 
kienu oriġinarjament imposti minnu.

Or. en

Emenda 207
Manfred Weber

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3

Test tal-inizjattiva Emenda

3. Fejn sentenza, kif definit fl-Artikolu 2 
tad-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 
2008/947/ĠAI, jew deċiżjoni dwar miżuri 
ta' superviżjoni, kif definit fl-Artikolu 4 
tad-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 
2009/829/ĠAI, diġà ġiet ittrasferita lil Stat 
Membru ieħor, deċiżjonijiet sussegwenti 
għandhom jittieħdu f'konformità mad-
dispożizzjonijiet rilevanti ta' dawk id-
Deċiżjonijiet Qafas.

3. Fejn sentenza, kif definit fl-Artikolu 2 
tad-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 
2008/947/ĠAI, jew deċiżjoni dwar miżuri 
ta' superviżjoni, kif definit fl-Artikolu 4 
tad-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 
2009/829/ĠAI, diġà ġiet ittrasferita, jew 
tkun ittrasferita wara l-emissjoni ta' ordni 
Ewropea ta' protezzjoni, lil Stat Membru 
ieħor, deċiżjonijiet sussegwenti għandhom 
jittieħdu f'konformità mad-dispożizzjonijiet 
rilevanti ta' dawk id-Deċiżjonijiet Qafas.

Or. de
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Emenda 208
Manfred Weber

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

3a. L-awtorità kompetenti tal-Istat 
emittenti għandha tinforma 
immedjatament lill-awtorità kompetenti 
tal-Istat ta' esekuzzjoni dwar kwalunkwe 
deċiżjoni meħuda skont il-paragrafu 1.

Or. de

Emenda 209
Manfred Weber

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3 b (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

3b. Jekk l-awtorità kompetenti tal-Istat ta' 
esekuzzjoni tkun irrevokat jew irtirat l-
ordni Ewropea ta' protezzjoni skont it-
termini tal-paragrafu 1(a), l-awtorità 
kompetenti fl-Istat ta' esekuzzjoni 
għandha ttemm il-miżuri adottati skont it-
termini tal-Artikolu 8(1) hekk kif tkun 
ġiet innotifikata mill-awtorità kompetenti 
tal-Istat emittenti.

Or. de
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Emenda 210
Sarah Ludford, Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3 c (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

3c. Jekk l-awtorità kompetenti fl-Istat 
emittenti tkun immodifikat il-miżuri ta' 
superviżjoni skont it-termini tal-
paragrafu 1(b), l-awtorità kompetenti fl-
Istat ta' esekuzzjoni tista', skont ma jkun 
f'loku:
(a) tibdel il-miżuri meħuda abbażi tal-
ordni Ewropea ta' protezzjoni, filwaqt li 
taġixxi skont it-termini tal-Artikolu 8;
(b) tirrifjuta li tesegwixxi l-obbligu jew il-
projbizzjoni modifikati meta dawn ma 
jkunux fost it-tipi ta' obbligi jew 
projbizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 4, 
ma jirrispettawx ix-xewqat tal-vittma jew 
huma inkompatibbli mal-Konvenzjoni 
Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem 
(KEDB), jew jekk l-informazzjoni 
trażmessa mal-ordni Ewropea ta' 
protezzjoni skont l-Artikolu 6 ma tkunx 
kompluta jew ma tkunx ġiet ikkompletata 
fi żmien l-iskadenza ffissata mill-awtorità 
kompetenti tal-Istat ta' esekuzzjoni skont 
it-termini tal-Artikolu 8(2a).

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-abbozz jippermetti li l-Istat emittenti jibdel l-ordni ta' protezzjoni u jirrikjedi li l-Istat ta' 
esekuzzjoni jagħmel l-istess tibdil. Iżda għalkemm il-vittma, fil-bidu tal-proċess, tiddeċiedi li 
titlob ordni Ewropea ta' protezzjoni, m'hemm l-ebda garanzija li hi se tkun trid il-verżjoni 
riveduta. Il-vittma għandu jkollha għażla f'dan il-punt (u l-Istat ta' esekuzzjoni m'għandux 
ikun sfurzat li jesegwixxi ordni li l-vittma ma tixtieqx u li tmur kontra d-drittijiet tagħha skont 
il-KEDB). 
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Emenda 211
Manfred Weber

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3 c (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

3c. Jekk l-awtorità kompetenti fl-Istat 
emittenti tkun immodifikat il-miżuri ta' 
superviżjoni skont it-termini tal-
paragrafu 1(b), l-awtorità kompetenti fl-
Istat ta' esekuzzjoni tista', meta jkun 
f'loku:
(a) tibdel il-miżuri meħuda abbażi tal-
ordni Ewropea ta' protezzjoni, filwaqt li 
taġixxi skont it-termini tal-Artikolu 8; jew
(b) tirrifjuta li tesegwixxi l-obbligu jew il-
projbizzjoni modifikati meta ma jkunux 
fost l-obbligi u l-projbizzjonijiet 
imsemmija fl-Artikolu 2 jew jekk l-
informazzjoni trażmessa mal-ordni 
Ewropea ta' protezzjoni skont it-termini 
tal-Artikolu 7 ma tkunx kompluta jew ma 
tkunx ġiet ikkompletata fi żmien l-
iskadenza ffissata mill-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istat ta' esekuzzjoni skont 
it-termini tal-Artikolu 8(2a).

Or. de

Emenda 212
Sarah Ludford, Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt a

Test tal-inizjattiva Emenda

L-awtorita kompetenti tal-Istat ta' 
esekuzzjoni tista' tirrevoka r-
rikonoxximent ta' ordni Ewropea ta' 
protezzjoni fejn hemm prova li l-persuna 
protetta telqet definittivament mit-
territorju tal-Istat ta' esekuzzjoni.

1. L-awtorita kompetenti tal-Istat ta' 
esekuzzjoni tista' tinterrompi l-miżuri 
meħuda għall-esekuzzjoni ta' ordni 
Ewropea ta' protezzjoni:



AM\824371MT.doc 79/89 PE445.751v01-00

MT

(a) fejn il-vittma titlob li ma tibqax fis-
seħħ il-miżura ta' protezzjoni jew il-
waqfien tal-miżura ta' protezzjoni ikun 
meħtieġ għall-protezzjoni tad-drittijiet ta' 
kwalunkwe persuna skont il-KEDB.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istess raġunament li sar hawn fuq; il-vittma tista' tibdel il-ħsieb u tiddeċiedi li ma tkunx 
għadha trid l-ordni ta' protezzjoni (pereżempju, tista' tirrikonċilja mas-sieħeb li kellha u trid 
terġa' tgħix miegħu). L-Istat ta' esekuzzjoni għandu jkun jista' jikkanċella l-ordni f'din iċ-
ċirkustanza.

Emenda 213
Manfred Weber

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 11

Test tal-inizjattiva Emenda

Artikolu 11
Raġunijiet għar-revoka tar-rikonoxximent 

ta' ordni Ewropea ta' protezzjoni

imħassar

L-awtorita kompetenti tal-Istat ta' 
esekuzzjoni tista' tirrevoka r-
rikonoxximent ta' ordni Ewropea ta' 
protezzjoni fejn hemm prova li l-persuna 
protetta telqet definittivament mit-
territorju tal-Istat ta' esekuzzjoni.

Or. de
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Emenda 214
Manfred Weber

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 11 a (ġdid) 

Test tal-inizjattiva Emenda

Artikolu 11a
Raġunijiet għall-interruzzjoni ta' miżuri 

meħuda abbażi ta' ordni Ewropea ta' 
protezzjoni

1. L-awtorita kompetenti tal-Istat ta' 
esekuzzjoni tista' tinterrompi l-miżuri 
meħuda għall-esekuzzjoni ta' ordni 
Ewropea ta' protezzjoni:
(a) fejn ikun hemm indikazzjoni 
suffiċjenti li l-persuna protetta ma tkunx 
residenti jew ma toqgħodx fit-territorju 
tal-Istat ta' esekuzzjoni, jew li tkun telqet 
definittivament minn dak it-territorju;
(b) meta, skont il-liġi nazzjonali tagħha, 
it-tul massimu ta' żmien tal-miżuri 
adottati fl-esekuzzjoni tal-ordni Ewropea 
ta' protezzjoni jkun skada;
(c) fil-każ imsemmi fl-Artikolu 10(3c)(b);
(d) fejn sentenza, kif definita fl-Artikolu 2 
tad-Deċiżjoni Qafas tal-
Kunsill 2008/947/ĠAI, jew deċiżjoni dwar 
miżuri ta' superviżjoni, kif definita fl-
Artikolu 4 tad-Deċiżjoni Qafas tal-
Kunsill 2009/829/ĠAI, tiġi ttrasferita lill-
Istat ta' esekuzzjoni wara r-rikonoxximent 
tal-ordni Ewropea ta' protezzjoni.
2. L-awtorità kompetenti tal-Istat ta' 
esekuzzjoni għandha tinforma minnufih 
lill-awtorità kompetenti tal-Istat emittenti 
dwar deċiżjoni bħal din.
3. Qabel ma tinterrompi l-miżuri skont il-
paragrafu 1(b), l-awtorità kompetenti tal-
Istat ta' esekuzzjoni tista' tistieden lill-
awtorità kompetenti tal-Istat emittenti 
biex tipprovdi informazzjoni dwar jekk il-
protezzjoni pprovduta bl-ordni Ewropea 
ta' protezzjoni tkunx għadha meħtieġa fiċ-
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ċirkustanzi tal-każ partikolari kkonċernat. 
L-awtorità kompetenti tal-Istat emittenti 
għandha tirrispondi għal tali rikjesta 
immedjatament.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-awtorità kompetenti tal-Istat ta' esekuzzjoni tingħata iktar lok għall-azzjoni; hija żgurata l-
kompatibilità ma' leġiżlazzjoni oħra tal-UE.

Emenda 215
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carmen Romero López

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test tal-inizjattiva Emenda

1. L-ordni Ewropea ta' protezzjoni għandha 
tkun rikonoxxuta mingħajr dewmien.

1. L-ordni Ewropea ta' protezzjoni għandha 
tkun esegwita fi żmien 20 jum. Il-persuna 
protetta għandha tkun infurmata dwar it-
tul tal-perjodu tal-eżekuzzjoni.

Or. en

Emenda 216
Izaskun Bilbao Barandica

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test tal-inizjattiva Emenda

1. L-ordni Ewropea ta' protezzjoni għandha 
tkun rikonoxxuta mingħajr dewmien.

1. L-ordni Ewropea ta' protezzjoni għandha 
tkun rikonoxxuta f'massimu ta' 15-il 
ġurnata.

Or. es
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Emenda 217
Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test tal-inizjattiva Emenda

1. L-ordni Ewropea ta' protezzjoni għandha 
tkun rikonoxxuta mingħajr dewmien.

1. L-ordni Ewropea ta' protezzjoni għandha 
tkun esegwita f'massimu ta' 20 jum, skont 
l-urġenza tal-każijiet individwali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva hija intiża biex tkun applikata wkoll f'sitwazzjonijiet fejn il-persuna protetta trid 
iżżur pajjiż ieħor għal perjodu iqsar ta' żmien, perjodi anke iqsar minn 20 jum. Irridu 
niżguraw li l-Istati Membri jkunu jistgħu jaġixxu b'urġenza meta jkun meħtieġ, waqt li xorta 
nipprovdu limitu espliċitu ta' żmien biex nevitaw id-dewmien.

Emenda 218
Salvatore Iacolino

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test tal-inizjattiva Emenda

1. L-ordni Ewropea ta' protezzjoni għandha 
tkun rikonoxxuta mingħajr dewmien.

1. L-ordni Ewropea ta' protezzjoni għandha 
tkun esegwita mingħajr dewmien u fi 
kwalunkwe każ fi żmien 15-il ġurnata, u l-
persuna li għandha tiġi protetta għandha 
tingħata l-protezzjoni meħtieġa waqt iż-
żmien qabel l-eżekuzzjoni tal-ordni.

Or. it
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Emenda 219
Marina Yannakoudakis

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test tal-inizjattiva Emenda

1. L-ordni Ewropea ta' protezzjoni għandha 
tkun rikonoxxuta mingħajr dewmien.

1. L-ordni Ewropea ta' protezzjoni għandha 
tkun rikonoxxuta mingħajr dewmien bl-
eċċezzjoni ta' emerġenzi, vjaġġar jew 
mewt.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importnati li l-vittmi jkollhom l-opportunità li jivvjaġġaw u ma jkunux limitati fl-
attivitajiet tagħhom rigward vjaġġi mhux previsti. 

Emenda 220
Izaskun Bilbao Barandica

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

2a. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jinfurmaw lill-persuni kkonċernati, fl-
istess jum li tittieħed id-deċiżjoni, kemm 
jekk l-ordni Ewropea tal-protezzjoni tkun 
ġiet rikonoxxuta kemm jekk tkun ġiet 
irrifjutata.

Or. es
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Emenda 221
Manfred Weber

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 13

Test tal-inizjattiva Emenda

Artikolu 13
Liġi regolatorja

imħassar

Id-deċiżjonijiet magħmulin mill-awtorità 
kompetenti tal-Istat ta' esekuzzjoni skont 
din id-Direttiva għandhom ikunu 
rregolati bil-liġi nazzjonali tagħha.

Or. de

Emenda 222
Izaskun Bilbao Barandica

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

2a. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jaqsmu bejniethom data biex jikkompilaw 
statistika Ewropea li, bħala minimu, tkun 
tinkludi tagħrif dwar l-għadd ta' ordnijiet 
maħruġa, rikonoxxuti u rrifjutati, ir-
raġunijiet għal rifjut, it-tip ta' miżuri ta' 
protezzjoni adottati, l-għadd ta' persuni li 
qed jikkawżaw periklu u l-impatt ta' din 
id-Direttiva fuq il-prevenzjoni tal-
kriminalità u l-prevalenza tad-delitti li 
ordnijiet ta' protezzjoni huma maħsuba 
biex jipprevjenu, speċjalment delitti 
sesswali u każijiet ta' vjolenza kontra n-
nisa. L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza 
bejn is-Sessi għandu jkun responsabbli 
għall-kompilazzjoni ta' din l-istatistika u 
l-indikaturi korrispondenti u għandu 
wkoll jipprepara, fi żmien sentejn mid-
dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva, studju 
komparattiv dwar l-istatus legali tal-



AM\824371MT.doc 85/89 PE445.751v01-00

MT

miżuri ta' protezzjoni fl-Istati Membri.

Or. es

Emenda 223
Izaskun Bilbao Barandica

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2 b (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

2b. L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jaħdmu flimkien biex jagħmlu 
kampanja ta' edukazzjoni u pubbliċità fl-
Ewropa kollha dwar l-ordni Ewropea ta' 
protezzjoni u l-għan tagħha. Il-kampanja 
se tkun immirata primarjament għall-
ġudikatura, il-prattikanti tal-professjoni 
legali, l-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi u, 
b'mod ġenerali, dawk is-servizzi pubbliċi 
kollha, is-servizzi soċjali b'mod 
partikulari, li jiffaċjaw il-problemi li l-
ordnijiet ta' protezzjoni huma mfassla 
biex jevitaw. Għandhom isiru wkoll 
kampanji ta' sensibilizzazzjoni li 
għandhom bħala mira l-pubbliku 
ġenerali.

Or. es

Emenda 224
Izaskun Bilbao Barandica

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test tal-inizjattiva Emenda

L-ordni Ewropea ta' protezzjoni għandha 
tiġi tradotta fil-lingwa uffiċjali jew f'waħda 
mil-lingwi uffiċjali tal-Istat ta’ 
esekuzzjoni.

L-ordni Ewropea ta' protezzjoni għandha 
tiġi tradotta fil-lingwa uffiċjali tal-Istat ta’ 
esekuzzjoni u fil-lingwa preferuta mill-
persuna protetta u/jew il-persuna li 
tikkawża l-periklu meta hi residenti 
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f'reġjun jew żona li tkun irrikonoxxiet 
legalment lingwi uffiċjali oħra minbarra 
l-ilsna tal-Istat Membru.

Or. es

Emenda 225
Norica Nicolai

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test tal-inizjattiva Emenda

1. L-ordni Ewropea ta' protezzjoni għandha 
tiġi tradotta fil-lingwa uffiċjali jew f'waħda 
mil-lingwi uffiċjali tal-Istat ta’ 
esekuzzjoni. Kwalunkwe Stat Membru 
jista', jew meta din id-Direttiva tiġi adottata 
jew f'data aktar tard, jistqarr permezz ta' 
dikjarazzjoni depożitata mas-Segretarjat 
Ġenerali tal-Kunsill, li huwa ser jaċċetta 
traduzzjoni f'waħda jew aktar mil-lingwi
uffiċjali l-oħrajn tal-istituzzjonijiet tal-
Unjoni.

1. L-ordni Ewropea ta' protezzjoni għandha 
tiġi tradotta fil-lingwa uffiċjali tal-Istat ta’ 
esekuzzjoni u fil-lingwi uffiċjali tal-Istat 
emittenti kif ukoll fil-lingwa tal-persuna 
protetta u tal-gwardjan legali jew tutur 
tagħha, f'każ li din tkun differenti mil-
lingwi uffiċjali. Kwalunkwe Stat Membru 
jista', jew meta din id-Direttiva tiġi adottata 
jew f'data aktar tard, jistqarr permezz ta' 
dikjarazzjoni depożitata mas-Segretarjat 
Ġenerali tal-Kunsill, li huwa ser jaċċetta 
traduzzjoni fil-lingwi uffiċjali tal-
istituzzjonijiet tal-Unjoni, kif ukoll fil-
lingwi ta' kwalunkwe minoranza 
sinifikanti preżenti fi Stat jew fl-ieħor.

Or. en

Emenda 226
Heidi Hautala

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test tal-inizjattiva Emenda

L-ordni Ewropea ta' protezzjoni għandha 
tiġi tradotta fil-lingwa uffiċjali jew f'waħda 
mil-lingwi uffiċjali tal-Istat ta’ esekuzzjoni.

1. L-ordni Ewropea ta' protezzjoni għandha
tiġi tradotta mill-awtorità kompetenti tal-
Istat emittenti fil-lingwa uffiċjali jew 
f'waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Istat ta’ 
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esekuzzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dokumenti għandhom ikunu tradotti qabel ma jintbagħtu lill-awtoritajiet. L-ispejjeż għall-
ordni Ewropea ta' protezzjoni huma rregolati fl-Artikolu 17 u għandhom jitħallsu mill-Istat 
ta' esekuzzjoni ħlief għall-ispejjeż li jsiru fit-territorju tal-Istat emittenti.

Emenda 227
Heidi Hautala

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

(2a) Fil-każ li l-persuna protetta ma 
tifhimx biżżejjed il-lingwa jew il-lingwi 
uffiċjali tal-Istat emittenti jew ta' 
esekuzzjoni, l-informazzjoni u d-
dokumentazzjoni rilevanti pprovduta lill-
persuna protetta mill-awtoritajiet 
kompetenti ta' dak l-Istat jew dawk l-Istati 
trid tkun tradotta f'lingwa li hi tifhem 
sew.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti għall-persuni protetti li jkollhom traduzzjoni kemm hemm bżonn. Għalkemm 
il-leġiżlazzjonijiet nazzjonali u d-drittijiet Ewropej għat-traduzzjoni x'aktarx jipprovdu 
standards ogħla minn dan, klawsola dwar il-livell minimu hija xierqa f'dan il-kuntest.

Emenda 228
Izaskun Bilbao Barandica

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 17

Test tal-inizjattiva Emenda

L-ispejjeż li jirriżultaw mill-applikazzjoni L-ispejjeż li jirriżultaw mill-applikazzjoni 
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ta' din id-Direttiva għandhom jitħallsu mill-
Istat ta' esekuzzjoni, ħlief għall-ispejjeż li 
jsiru esklussivament fit-territorju tal-Istat 
emittenti.

ta' din id-Direttiva għandhom jitħallsu mill-
Istat ta' esekuzzjoni, ħlief għall-ispejjeż li 
jsiru esklussivament fit-territorju tal-Istat 
emittenti. Fl-ebda każ m'għandha l-
persuna protetta minn ordni ta' 
protezzjoni tkun obbligata tħallas spejjeż 
minbarra l-ispejjeż amministrattivi 
normali involuti fl-implimentazzjoni tal-
ordni Ewropea ta' protezzjoni. Lanqas ma 
għandha tkun obbligata li tibda l-
proċeduri amministrattivi b'konnessjoni 
mal-ordni fl-Istat ta' esekuzzjoni.

Or. es

Emenda 229
Izaskun Bilbao Barandica

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

3a. Ir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni 
għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' 
Sigurtà għandu jippreżenta, fi żmien tliet 
snin mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-
Direttiva, studju dwar jekk ikunx possibbli 
legalment li jsiru ftehimiet ma' pajjiżi li 
mhumiex Membri tal-UE li permezz 
tagħhom ordni Ewropea ta' protezzjoni 
tkun tista' tiġi infurzata f'tali pajjiżi, u li 
jistipula l-prijoritajiet u l-istrateġiji 
meħtieġa biex jintlaħaq dan l-objettiv. 

Or. es
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Emenda 230
Izaskun Bilbao Barandica

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 1

Test tal-inizjattiva Emenda

1. Sa mhux aktar tard minn .... , il-
Kummissjoni għandha tfassal rapport 
ibbażat fuq l-informazzjoni li tirċievi mill-
Istati Membri taħt l-Artikolu 19(2).

1. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport 
annwali dwar il-livell ta' konformità mal-
ordnijiet ta' protezzjoni u tippreżentah lill-
Parlament skont l-Artikoli 14(3) u 19(2). 
Bl-użu tad-data miġbura b'dan il-mod, il-
Kummissjoni għandha tibgħat lill-Kunsill 
sa mhux aktar tard minn ....  rapport li 
fih tevalwa:

–––––––––––––––––
* ĠU: daħħal id-data 4 snin wara d-dħul fis-seħħ 
ta' din id-Direttiva

Or. es

                                               
 Nota lill-ĠU: daħħal id-data 4 snin wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva.
 Nota lill-ĠU: daħħal id-data 4 snin wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva.


