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PR_COD_1am

Tifsira tas-simboli użati

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

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

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

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

Emendi għal abbozz ta’ att

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

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

dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-Ordni 
Ewropea ta' Protezzjoni
(00002/2010 – C7-0006/2010 – 2010/0802(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-inizjattiva ta’ grupp ta’ Stati Membri (00002/2010),

– wara li kkunsidra l-punt (d) tat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 82(1) u l-Artikolu 289(4) 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-UE, li skont it-termini tagħhom il-Kunsill ressaq l-
inizjattiva lill-Parlament (C7-0006/2010),

– wara li kkunsidra l-Artikoli 294(3) u (15) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-UE,

– wara li kkunsidra l-kontributi trażmessi bħala opinjonijiet motivati lill-Presdient tiegħu 
minn parlament nazzjonali dwar jekk l-inizjattiva hijiex konformi mal-prinċipju tas-
sussidjarjetà,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 44 u 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u tal-
Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi skont it-termini tal-
Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura (A7-0000/2010),

1. Jadotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari kif imniżżel hawn taħt;

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill, lill-Kummissjoni kif ukoll lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri.

Emenda 1

Abbozz ta’ direttiva
Ċitazzjoni 1

Test tal-inizjattiva Emenda

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
b'mod partikolari l-Artikolu 82(1)(d) 
tiegħu,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
b'mod partikolari l-Artikolu 82(1)(a) u (d) 
tiegħu,

Or. en
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Emenda 2

Abbozz ta’ direttiva
Premessa 3

Test tal-inizjattiva Emenda

(3) Skont il-programm ta' Stokkolma, 
adottat mill-Kunsill Ewropew fil-laqgħa 
tiegħu tal-10 u l-11 ta' Diċembru 2009, ir-
rikonoxximent reċiproku jista' jestendi 
għat-tipi kollha ta' sentenzi u deċiżjonijiet 
ta' natura ġudizzjarja, li, skont is-sistema 
legali, jistgħu jkunu jew kriminali jew 
amministrattivi. Il-programm jinnota wkoll 
li l-vittmi ta' kriminalità jistgħu jkunu 
offruti miżuri ta' protezzjoni speċjali li 
għandhom ikunu effettiva fl-Unjoni.

(3) Skont il-programm ta' Stokkolma, 
adottat mill-Kunsill Ewropew fil-laqgħa 
tiegħu tal-10 u l-11 ta' Diċembru 2009, ir-
rikonoxximent reċiproku jista' jestendi 
għat-tipi kollha ta' sentenzi u deċiżjonijiet 
ta' natura ġudizzjarja, li, skont is-sistema 
legali, jistgħu jkunu jew kriminali jew 
amministrattivi. Il-programm jinnota wkoll 
li l-vittmi ta' kriminalità jistgħu jkunu 
offruti miżuri ta' protezzjoni speċjali li 
għandhom ikunu effettiva fl-Unjoni. 
Għandhom jiġu enfasizzati l-punti li 
ġejjin tal-programm ta' Stokkolma 
msemmi hawn fuq, rispettivament il-
punt 2.3.4 dwar il-vittmi tal-kriminalità, 
il-punt 3.1.1. rigward ix-xhieda u l-
punt 3.4.1 dwar is-semplifikazzjoni tal-
aċċess għal-ġustizzja fiż-Żona Ġudizzjarja 
Ewropea, parikolarment fi proċedimenti 
transkonfinali. 
Fil-Komunikazzjoni dwar il-Pjan ta' 
Azzjoni li Jimplimenta l-Programm ta' 
Stokkolma (COM(2010)171 finali)1 jiġi 
nnutat li d-differenzi fil-garanziji 
pprovduti lil vittmi tal-kriminalità 
għandhom ikunu analizzati u mnaqqsa 
bil-għan li l-protezzjoni titkabbar b'kull 
mezz possibbli u f'dan il-kuntest qed jiġi 
propost li li għandha tiġi adottata 
proposta leġiżlattiva dwar strument 
kumplessiv dwar il-protezzjoni tal-vittmi u 
pjan ta' azzjoni dwar miżuri prattiċi 
inkluż l-iżvilupp ta' Ordni Ewropea ta' 
Protezzjoni.
_____________
1 Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew, il-Kunsill, il-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
l-Kumitat tar-Reġjuni – Il-kisba ta' żona 
ta' libertà, sigurtà u ġustizzja għaċ-
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ċittadini tal-Ewropa – Pjan ta' Azzjoni li 
Jimplimenta l-Programm ta' Stokkolma

Or. en

Emenda 3

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-nisa1

tappella lill-Istati Membri sabiex itejbu l-
liġijiet u l-politiki nazzjonali tagħhom 
biex jiġġieldu s-suriet kollha tal-vjolenza 
kontra n-nisa u biex jaġixxu ħalli 
jittrattaw il-kawżi tal-vjolenza kontra n-
nisa, mhux l-anqas billi jutilizzaw miżuri 
preventivi, u tistieden lill-Unjoni biex 
tiggarantixxi d-dritt tal-assistenza u l-
appoġġ għall-vittmi kollha tal-vjolenza.
Ir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew 
tal-10 ta' Frar 2010 dwar l-ugwaljanza 
bejn l-irġiel u n-nisa fl-Unjoni Ewropea –
20092 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 (2010)0021.

Or. en
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Emenda 4

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 il-ġeneru. 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 il-
ġeneru u għandha tingħadda kull sena 
lill-Kummissjoni u lill-Parlament 
Ewropew.

Or. en

Emenda 5

Abbozz ta’ direttiva
Premessa 6 a (ġdida)

Test tal-inizjattiva Emenda

(6a) Din id-Direttiva tapplika għal miżuri 
ta' protezzjoni li għandhom l-għan li 
jħarsu persuna minn att jew aġir ta' 
persuna oħra li jista', bi kwalunkwe mod, 
jipperikolalha ħajjitha, l-integrità fiżika 
jew psikoloġika tagħha u d-dinjità, il-
libertà personali jew l-integrita sesswali 
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tagħha, pereżempju billi jipprevjenu 
kwalunkwe sura ta' fastidju kif ukoll il-
libertà personali tagħha, pereżempju billi 
jipprevjenu l-ħtif, l-istalking u forom oħra 
ta' koerċizzjoni indiretta u bil-għan li 
jevitaw atti kriminali ġodda jew li jnaqqsu 
l-konsegwenzi ta' 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 il-
ġeneru. Din id-Direttiva hija maħsuba 
biex tapplika għal miżuri ta’ protezzjoni 
maħruġa favur vittmi, jew vittmi 
potenzjali, ta' reati.

Or. en

Emenda 6

Abbozz ta’ direttiva
Premessa 6 b (ġdida)

Test tal-inizjattiva Emenda

(6b) L-Istati Membri għandhom jieħdu 
kont ukoll tal-protezzjoni ta' vittmi li 
jistgħu jiġu fis-sogru ta' żwiġijiet furzati, 
qtil għall-unur, mutilazzjoni ġenitali tan-
nisa, pedofilija, kummerċ fil-persuni, 
kriminalità organizzata u li jisfaw vittmi 
tat-terroriżmu.

Or. en

Emenda 7

Abbozz ta’ direttiva
Premessa 6 c (ġdida)

Test tal-inizjattiva Emenda

(6c) Għal-applikazzjoni ta' din id-
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Direttiva, miżura ta' protezzjoni tkun tista' 
ġiet imposta wara sentenza, kif definit bl-
Artikolu 2 tad-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 
2008/947/ĠAI tas-27 ta’ Novembru 2008 
dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ 
rikonoxximent reċiproku ta’ sentenzi u 
deċiżjonijiet li jinvolvu probation bil-ħsieb 
ta’ sorveljanza ta’ miżuri ta’ probation u 
ta’ sanzjonijiet alternattivi1 jew wara 
deċiżjoni dwar miżuri ta' superviżjoni kif 
definiti fl-Artikolu 4 tad-Deċiżjoni Qafas 
tal-Kunsill 2009/829/ĠAI tat-23 ta’ 
Ottubru 2009 dwar l-applikazzjoni bejn l-
Istati Membri tal-Unjoni Ewropea tal-
prinċipju ta’ rikonoxximent reċiproku 
għal deċiżjonijiet dwar miżuri ta’ 
superviżjoni bħala alternattiva għal 
detenzjoni proviżorja2.
____________________________

1 ĠU L 337, 16.12.2008, p. 102.
2 ĠU L 294, 11.11.2009, p. 20.

Or. en

Emenda 8

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. 
Ir-rikonoxximent tal-ordni Ewropea ta' 
protezzjoni mill-Istat ta' esekuzzjoni 
jimplika fost l-oħrajn li l-awtorità 
kompetenti ta' dak l-Istat, soġġetta għal-
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limitazzjonijiet stipulati f'din id-Direttiva, 
awtomatikament taċċetta l-eżistenza u l-
validità tal-miżura ta' protezzjoni adottata 
fl-Istat emittenti, tirrikonoxxi s-
sitwazzjoni fattwali deskritta fl-ordni 
Ewropea ta' protezzjoni, u taqbel li l-
protezzjoni għandha tingħata u għandha 
tkompli tingħata.

Or. en

Emenda 9

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 
jkunu imposti fuq il-vittma jew il-vittma 
potenzjali meta titlob li tinħareġ ordni 
Ewropea ta' protezzjoni.

Or. en

Emenda 10

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-
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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. Dan jista' jimplika 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. en

Emenda 11

Abbozz ta’ direttiva
Premessa 8 b (ġdida)

Test tal-inizjattiva Emenda

(8b) Din id-Direttiva fiha għadd definit ta' 
obbligi u projbizzjonijiet li, meta jkunu 
imposti fl-Istat emittenti u jkunu jinsabu 
fl-ordni Ewropew ta' protezzjoni, 
għandhom ikunu rikonoxxuti u inforzati 
fl-Istat ta' esekuzzjoni, soġġett għal-
limitazzjonijiet stipulati f'din id-Direttiva. 
L-awtorità kompetenti fl-Istat ta' 
esekuzzjoni ma jeħtiġilhiex fil-każi kollha 
tieħu l-istess miżura ta' protezzjoni kif 
adottata fl-Istat emittenti, imma għandha 
d-diskrezzjoni biex tadotta kwalunkwe 
miżura li tidhrilha adegwata u f'lokha 
skont il-liġi nazzjonali tagħha biex 
tkompli tipprovdi l-protezzjoni lill-persuna 
protetta fid-dawl tal-miżura ta' protezzjoni 
adottata fl-Istat emittenti u kif deskritt fl-
ordni Ewropea ta' protezzjoni.

Or. en



PR\817530MT.doc 13/53 PE441.299v02-00

MT

Emenda 12

Abbozz ta’ direttiva
Premessa 8 c (ġdida)

Test tal-inizjattiva Emenda

(8c) L-obbligi jew projbizzjonijiet li 
tapplika għalihom din id-Direttiva 
jinkludu, fost l-oħrajn, miżuri li jillimitaw 
il-libertà tal-moviment tal-persuna li 
tikkawża l-periklu, jekk dawn jiġu imposti 
biex jissalvagwardjaw il-persuna protetta, 
u miżuri bil-għan li jillimitaw kuntatti 
personali jew remoti bejn il-persuna 
protetta u l-persuna li tikkawża l-periklu, 
pereżempju billi jimponu ċerti 
modalitajiet rigward tali kuntatti jew 
jimponu restrizzjonijiet fuq il-kontenut 
tal-komunikazzjonijiet.

Or. en

Emenda 13

Abbozz ta’ direttiva
Premessa 8 d (ġdida)

Test tal-inizjattiva Emenda

(8d) L-awtorità kompetenti tal-Istat ta' 
esekuzzjoni għandu jinforma lill-persuna 
li tikkawża l-periklu, lill-awtorità 
kompetenti tal-Istat emittenti u fejn ikun 
f'loku lill-awtorità jew awtoritajiet 
kompetenti tal-Istat(i) ta' esekuzzjoni 
ieħor/oħrajn 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 fl-obbligu jew fil-
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projbizzjoni imposta bħala miżura ta' 
esekuzzjoni fuq il-persuna li tikkawża l-
periklu.

Or. en

Emenda 14

Abbozz ta’ direttiva
Premessa 8 e (ġdida)

Test tal-inizjattiva Emenda

(8e) Meta l-awtorità kompetenti fl-Istat 
emittenti tkun irtirat l-ordni Ewropea ta' 
protezzjoni, l-awtorità kompetenti fl-Istat 
ta' esekuzzjoni għandha ttemm il-miżuri li 
tkun adottat biex tesegwixxi l-ordni 
Ewropea ta' protezzjoni, bil-fehim li l-
awtorità kompetenti fl-Istat ta' 
esekuzzjoni tista' - awtonomament, fuq 
inizjattiva tagħha - tadotta kwalunkwe 
miżura ta' protezzjoni skont il-liġi 
nazzjonali tagħha biex tipproteġi lill-
persuna kkonċernata.

Or. en

Emenda 15

Abbozz ta’ direttiva
Premessa 8 f (ġdida)

Test tal-inizjattiva Emenda

(8f) 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 
qabel ma jseħħu r-rikonoxximent u l-
esekuzzjoni ta' ordni Ewropea ta' 
protezzjoni, kif ukoll rimedji legali kontra 
deċiżjonijiet ta' rikonoxximent u 
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esekuzzjoni ta' ordni Ewropea ta' 
protezzjoni.

Or. en

Emenda 16

Abbozz ta’ direttiva
Premessa 10 a (ġdida)

Test tal-inizjattiva Emenda

(10a) Fil-qafas tal-kooperazzjoni bejn l-
awtoritajiet involuti fl-iżgurar tas-
salvagwardja tal-persuna protetta, l-
awtorità kompetenti tal-Istat Membru ta' 
esekuzzjoni għandha tikkomunika bla 
dewmien lill-awtorità kompetenti tal-Istat 
emittenti kwalunkwe ksur tal-miżuri 
adottati fl-Istat ta' esekuzzjoni bil-għan li 
teżegwixxi l-ordni Ewropea ta' 
protezzjoni. Din il-komunikazzjoni 
għandha tħalli li l-awtorità kompetenti 
tal-Istat emittenti tiddeċiedi dwar 
kwalunkwe reazzjoni xierqa rigward il-
miżura ta' protezzjoni imposta fl-Istat 
tagħha fuq il-persuna li tikkawża l-
periklu. Tali reazzjoni tista' tinkludi, fejn 
dan ikun f'loku, l-impożizzjoni ta' miżura 
ta' detenzjoni minflok il-miżura mhux ta' 
detenzjoni oriġinalment adottat, 
pereżempju bħala alternattiva għad-
detenzjoni preventiva jew bħala 
konsegwenza tas-sospensjoni 
kundizzjonali ta' piena. Huwa mifhum li 
deċiżjoni tali, ġaladarba ma tikkonsistix 
fl-impożizzjoni ex novo ta' sanzjoni 
kriminali rigward offiża ġdida, ma 
taffettwax il-possibbiltà li l-Istat ta' 
esekuzzjoni jista', fejn applikabbli, 
jimponi sanzjonijiet kriminali jew ta' tip 
ieħor fil-każ ta' ksur tal-miżuri adottati 
biex jeżegwixxi l-ordni Ewropea ta' 
protezzjoni.

Or. en
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Emenda 17

Abbozz ta’ direttiva
Premessa 10 b (ġdida)

Test tal-inizjattiva Emenda

(10b) 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, fil-qies tal-aħjar interess tat-
tfal.

Or. en

Emenda 18

Abbozz ta’ direttiva
Premessa 12 a (ġdida)

Test tal-inizjattiva Emenda

(12a) Din id-Direttiva, fejn tirrelata ma' 
kwistjonijiet kriminali, la temenda u 
lanqas ma tieħu post strumenti ta' 
rikonoxximent reċiproku fi kwistjonijiet 
ċivili bħalma huwa r-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 44/2001 dwar 
ġurisdizzjoni u rikonoxximent u 
esekuzzjoni ta' sentenzi f'materji ċivili u 
kummerċjali1. Meta deċiżjoni relatata ma' 
ordni ta' protezzjoni tkun koperta sew 
b'din id-Direttiva kif ukoll bir-
Regolament (KE) Nru 44/2001, 
partikolarment f'dak li jirrigwarda l-
kumpens għad-danni, ir-rikonoxximent u 
l-esekuzzjoni tat-tali deċiżjoni għandhom 
iseħħu skont it-termini tad-
dispożizzjonijiet tar-Regolament.
1 ĠU L 12, 16.1.2001, pp. 1-23. 

Or. en
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Emenda 19

Abbozz ta’ direttiva
Premessa 12 b (ġdida)

Test tal-inizjattiva Emenda

(12b) Bl-istess mod, fir-rigward ta' 
deċiżjonijiet ġudizzjarji adottati għall-
protezzjoni tal-minorenni, f'każijiet ta' 
responsabbiltà tal-ġenituri li jidħlu fl-
ambitu tar-regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 2201/2003 dwar il-ġurisdizzjoni u r-
rikonoxximent u l-infurzar ta' sentenzi fi 
kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet 
ta' responsabbiltà tal-ġenituri1, ir-
rikonoxximent u l-esekuzzjoni tat-tali 
deċiżjonijiet għandhom jintalbu skont it-
termini ta' dak ir-Regolament.
1ĠU L 338, 23.12.2003, p. 1.

Or. en

Emenda 20

Abbozz ta’ direttiva
Premessa 12 c (ġdida)

Test tal-inizjattiva Emenda

(12c) Għar-rikonoxximent u l-esekuzzjoni 
ta' deċiżjonijiet oħra li jkollhom l-għan li 
jipproteġu lill-minorenni u li jidħlu fl-
ambitu tal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1996 
dwar Ġurisdizzjoni, Liġi Applikabbli, 
Rikonoxximent, Infurzar u Kooperazzjoni 
fir-rigward ta' Responsabbiltà tal-
Ġenituri u Miżuri għall-Protezzjoni tat-
Tfal, din il-Konvenzjoni għandha 
tapplika.

Or. en
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Emenda 21

Abbozz ta’ direttiva
Premessa 12 d (ġdida)

Test tal-inizjattiva Emenda

(12d) Id-data personali pproċessata meta 
tiġi implimentata din id-Direttiva 
għandha tkun protetta skont id-Deċiżjoni 
Qafas tal-Kunsill 2008/977/ĠAI tas-27 ta' 
Novembru 2008 dwar il-protezzjoni tad-
data personali pproċessata fil-qafas tal-
kooperazzjoni tal-pulizija u dik 
ġudizzjarja fi kwistjonijiet kriminali u 
skont il-prinċipji stabbiliti fil-Konvenzjoni 
tal-Kunsill tal-Ewropa tat-28 ta' Jannar 
1981 dwar il-Protezzjoni tal-Individwi 
rigward l-Ipproċessar Awtomatiku tad-
Data Personali, li l-Istati Membri kollha 
rratifikawha,

Or. en

Emenda 22

Abbozz ta’ direttiva
Premessa 12 e (ġdida)

Test tal-inizjattiva Emenda

(12e) Din id-Direttiva għandha tirrispetta 
d-drittijiet fundamentali u tosserva l-
prinċipji rikonoxxuti b'mod partikolari 
mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea u mill-Konvenzjoni 
għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-
Bniedem u l-Libertajiet Fundamentali.
B'mod partikolari, din id-Direttiva 
għandha tiżgura r-rispett sħiħ ta' dawn 
id-drittijiet u l-prinċipji u għandha tiġi 
implimentata skont dan.

Or. en
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Emenda 23

Abbozz ta’ direttiva
Premessa 12 f (ġdida)

Test tal-inizjattiva Emenda

(12f) Fl-applikazzjoni ta' din id-Direttiva, 
l-Istati Membri huma mħeġġa jqisu d-
drittijiet u l-prinċipji mnaqqxa fil-
Konvenzjoni dwar l-eliminazzjoni tal-
forom kollha ta' diskriminazzjoni kontra 
n-nisa (CEDAW).

Or. en

Emenda 24

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu –1 (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

Artikolu -1

L-għan
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, 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 25

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 bi rbit ma' miżura ta' protezzjoni, 
li abbażi tagħha awtorità ġudizzjarja jew 
ekwivalenti ta' Stat Membru ieħor tieħu 
kwalunkwe miżura adegwata skont il-liġi 
nazzjonali tiegħu bil-ħsieb li jkomplu jiġu
salvagwardjati l-ħajja, l-integrità fiżika u 
psikoloġika u d-dinjità, il-libertà jew l-
integrità sesswali ta' persuna;

Or. en

Emenda 26

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 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 u d-dinjità, 
il-libertà personali jew l-integrità sesswali 
tagħha.

Or. en



PR\817530MT.doc 21/53 PE441.299v02-00

MT

Emenda 27

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 3

Test tal-inizjattiva Emenda

3) "persuna protetta" tfisser il-persuna li 
ħajjitha, l-integrità fiżika u psikoloġika, il-
libertà, jew l-integrità sesswali tagħha 
huma l-għan tal-protezzjoni li ġej minn 
miżura ta' protezzjoni adottata mill-Istat 
emittenti;

3) "persuna protetta" tfisser il-persuna 
naturali – raġel, mara, tifel jew tifla – li 
ħajjitha, l-integrità fiżika u psikoloġika u 
d-dinjità, il-libertà, jew l-integrità sesswali 
tagħha huma l-għan tal-protezzjoni li ġej 
minn miżura ta' protezzjoni adottata mill-
Istat emittenti;

Or. en

Emenda 28

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

Or. en

Emenda 29

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 6

Test tal-inizjattiva Emenda

6) "Stat ta' esekuzzjoni" tfisser l-Istat 
Membru li rċieva ordni Ewropea ta' 
protezzjoni bil-ħsieb li huwa 

(6) "Stat jew Stati ta' esekuzzjoni" tfisser l-
Istat Membru jew l-Istati Membri li rċieva 
jew irċevew ordni Ewropea ta' protezzjoni 
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jirrikonoxxiha; bil-ħsieb li jirrikonoxxiha jew 
jirrikonoxxuha;

Or. en

Emenda 30

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 1 - paragrafu 7 a (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

(7a) "Awtorità ġudizzjarja" tfisser 
imħallef, maġistrat inkwirenti jew 
prosekutur pubbliku jew awtorità 
ġudizzjarja oħra.

Or. en

Emenda 31

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – 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 kollha fejn 
tirrisjedi, taħdem jew iżżur il-persuna 
protetta;

Or. en

Emenda 32

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 2 - paragrafu 1 – punt d

Test tal-inizjattiva Emenda

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

(d) projbizzjoni jew regolazzjoni tal-
kuntatt, fi kwalunkwe forma, mal-persuna 
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protetta, inkluż permezz tat-telefon, tal-
posta elettronika jew ordinarja, tal-feks 
jew ta' kwalunkwe mezz ieħor;

Or. en

Emenda 33

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt e

Test tal-inizjattiva Emenda

(e) projbizzjoni li tersaq eqreb lejn il-
persuna protetta mid-distanza preskritta.

(e) projbizzjoni jew regolazzjoni li tersaq 
eqreb lejn il-persuna protetta minn distanza
preskritta. jew

Or. en

Emenda 34

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt e a (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

(ea) kwalunkwe obbligazzjoni jew 
projbizzjoni imposta għall-iżgurar tal-
protezzjoni tal-vittmi.

Or. en

Emenda 35

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 

1. Kull Stat Membru għandu jinforma lis-
Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill u lill-
Kummissjoni liema awtorità jew 
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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.

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.

Or. en

Emenda 36

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

Or. en

Emenda 37

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test tal-inizjattiva Emenda

3. Is-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill
għandu jagħmel l-informazzjoni li tkun 
ġiet irċevuta disponibbli għall-Istati 
Membri kollha u għall-Kummissjoni.

3. Il-Kummissjoni għandha tagħmel l-
informazzjoni tkun ġiet irċevuta 
disponibbli għall-Istati Membri kollha.

Or. en
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Emenda 38

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 4 a (ġdid) – paragrafu 1

Test tal-inizjattiva Emenda

Artikolu 4a

Rikors għall-awtorità ċentrali

1. Kull Stat Membru jista' jinnomina 
awtorità ċentrali jew, meta s-sistema 
legali tiegħu hekk tiddisponi, aktar minn 
awtorità ċentrali waħda sabiex tassisti jew 
jassistu lill-awtoritajiet kompetenti tiegħu.
2. Stat Membru jista', jekk ikun meħtieġ 
bħala riżultat tal-ordinament ġudizzjarju 
intern tiegħu, jagħmel l-awtorità jew 
awtoritajiet ċentrali tiegħu responsabbli 
għat-trażmissjoni amministrattiva u r-
riċeviment ta' kwalunkwe ordni Ewropea 
ta' protezzjon, kif ukoll għall-
korrispondenza uffiċjali oħra kollha 
konnessa magħha. Bħala konsegwenza, 
il-komunikazzjonijiet, il-
konsultazzjonijiet, l-iskambji tal-
informazzjoni, l-inkjesti u n-notifiki 
kollha bejn l-awtoritajiet kompetenti 
jistgħu jiġu ttratati, fejn dan ikun f'loku, 
bl-għajnuna tal-awtorità jew awtoritajiet 
ċentrali tal-Istat Membru kkonċernat.
3. L-Istati Membri li jixtiequ jagħmlu użu 
mill-possibbiltajiet imsemmija f'dan l-
Artikolu għandhom jikkomunikaw lis-
Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill 
informazzjoni rigward l-awtorità ċentrali 
jew l-awtoritajiet ċentrali maħtura. Dawn 
l-indikazzjonijiet għandhom ikunu jorbtu 
fuq l-awtoritajiet kollha tal-Istat emittenti.

Or. en
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Emenda 39

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 mniżżlin fl-Artikolu 3(1).

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

Or. en

Emenda 40

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, ir-rappreżentant 
legali kuratur jew tutur tagħha tista'/jista' 
tippreżenta/jippreżenta talba għall-ħruġ ta' 
ordni Ewropea ta' protezzjoni jew lill-
awtorità kompetenti tal-Istat emittenti jew 
lill-awtorità kompetenti tal-Istat ta' 
esekuzzjoni. Meta jkun hemm Stat ta' 
esekuzzjoni wieħed jew aktar, l-awtorità 
kompetenti tal-istat li fih tkun tressqet it-
talba għandu jgħarraf lill-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istat jew Stati ta' 
esekuzzjoni l-ieħor/oħrajn bit-talba.

Jekk tkun ippreżentata tali talba fl-Istat 
ta' esekuzzjoni, l-awtorità kompetenti 
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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. en

Emenda 41

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, kuratur 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 li l-ordni 
Ewropea ta' protezzjoni tinħareġ fl-Istat 
ta' esekuzzjoni.

Or. en
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Emenda 42

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 6 – punt a

Test tal-inizjattiva Emenda

(a) l-identità u ċ-ċittadinanza tal-persuna 
protetta, kif ukoll l-identità u ċ-ċittadinanza 
tar-rappreżentant legali tal-persuna jekk il-
persuna protetta hija minorenni jew 
legalment diżabbli;

(a) l-identità u ċ-ċittadinanza tal-persuna 
protetta, kif ukoll l-identità u ċ-ċittadinanza 
tar-rappreżentant legali, kuratur jew tutur
tal-persuna jekk il-persuna protetta hija 
minorenni jew legalment diżabbli;

Or. en

Emenda 43

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

Test tal-inizjattiva Emenda

(aa) id-data li minnha l-persuna protetta 
biħsiebha ssir residenti jew tibqa' fl-Istat 
ta' esekuzzjoni, u l-perjodu jew il-perjodi 
ta' waqfa, jekk ikun(u) magħruf(a).

Or. en

Emenda 44

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 adatt;

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

Or. en
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Emenda 45

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

Test tal-inizjattiva Emenda

(ca) l-isem, l-indirizz, in-numri tat-telefon 
u tal-feks, u l-indirizz tal-posta elettronika 
tal-awtorità jew awtoritajiet kompetenti 
tal-Istat jew Stati emittenti;

Or. en

Emenda 46

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, jekk
ikun hemm, fil-każ ta' ksur tal-obbligu 
jew projbizzjoni rispettiv(a);

Or. en

Emenda 47

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 6 – punt g

Test tal-inizjattiva Emenda

(g) l-identita u ċ-ċittadinanza tal-persuna li 
tikkawża l-periklu, kif ukoll id-dettalji ta' 
kuntatt tagħha;

(g) l-identita u ċ-ċittadinanza tal-persuna 
jew persuni li tikkawża jew jikkawżaw il-
periklu, kif ukoll id-dettalji ta' kuntatt 
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tagħha jew tagħhom;

Or. en

Emenda 48

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

Test tal-inizjattiva Emenda

(ia) Jekk dan ikun f'loku, l-isem u d-
dettalji ta' kuntatt tal-avukati li jittrattaw 
il-każ u, fejn ikun f'loku, l-eżistenza tad-
dritt għall-assitenza legali fl-Istat 
emittenti, biex ikunu żgurati l-kontinwità 
tal-assistenza legali bla ħlas u azzjoni 
immedjata fil-każ ta' ksur ta' ordni 
Ewropea ta' protezzjoni.

Or. en

Emenda 49

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test tal-inizjattiva Emenda

Proċedura ta' trasmissjoni Proċedura ta' trasmissjoni
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 jew Stati ta' esekuzzjoni, hija għandha 
tagħmel dan bi kwalunkwe mezz li jħalli 
rekord bil-miktub sabiex jippermetti lill-
awtorità kompetenti tal-Istat jew Stati ta' 
esekuzzjoni li tistabbilixxi l-awtentiċità 
tagħha.  Il-komunikazzjonijiet uffiċjali 
kollha għandhom isiru wkoll direttament 
bejn l-awtoritajiet kompetenti msemmija.

Or. en
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Emenda 50

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 
jew Stati 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.

Or. en

Emenda 51

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 
jirċievi ordni Ewropea ta' protezzjoni 
m'għandhiex kompetenza biex 
tirrikonoxxiha, dik l-awtorità għandha, ex 
officio, tibgħat l-ordni Ewropea ta' 
protezzjoni lill-awtorità kompetentiu 
għandha tinforma bla dewmien lill-
awtorità kompetenti tal-Istat emittenti 
skont dan bi kwalunkwe mezz li jħalli 
traċċa bil-kitba.

Or. en
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Emenda 52

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 
adatt, tieħu l-miżuri kollha li jkunu 
disponibbli skont il-liġi nazzjonali tagħha 
f'każ simili sabiex tiġi żgurata l-protezzjoni 
tal-persuna protetta, dment li 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 bla 
dewmien u, fejn adatt, 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, 
dment li ma tiddeċidix li tinvoka waħda 
mir-raġunijiet għal non-rikonoxximent 
imsemmijin fl-Artikolu 9;

Or. en

Emenda 53

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 u 
dwar il-konsegwenzi legali ta' kwalunkwe 
ksur tal-miżura ta' protezzjoni deskritta 
fiha;

Or. en

Emenda 54

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

Test tal-inizjattiva Emenda

(d) tinnotifika minnufih lill-awtorità (d) tinnotifika minnufih lill-awtorità 
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kompetenti tal-Istat emittenti u, jekk l-Istat 
emittenti ikun differenti mill-Istat ta' 
superviżjoni, l-awtorità kompetenti tal-Istat 
ta' superviżjoni, dwar kwalunkwe ksur 
kontra l-miżura ta' protezzjoni sottostanti l-
ordni Ewropea ta' protezzjoni u deskritta 
fiha. In-notifika għandha tingħata billi 
tintuża l-formola standard li tinsab fl-
Anness II.

kompetenti tal-Istat emittenti u, jekk l-Istat 
emittenti ikun differenti mill-Istat ta' 
superviżjoni, l-awtorità kompetenti tal-Istat 
ta' superviżjoni, u fil-każ li jkun hemm 
diversi Stati ta' esekuzzjoni l-awtorità 
kompetenti fl-Istat jew Stati ta' 
esekuzzjoni ieħor/oħrajn, dwar 
kwalunkwe ksur kontra l-miżura ta' 
protezzjoni sottostanti l-ordni Ewropea ta' 
protezzjoni u deskritta fiha. In-notifika 
għandha tingħata billi tintuża l-formola 
standard li tinsab fl-Anness II.

Or. en

Emenda 55

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 bla 
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 id-dettalji ta' 
kuntatt l-oħra rigward il-persuna protetta.

Or. en

Emenda 56

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

2a. Jekk l-awtorità kompetenti fl-Istat ta' 
esekuzzjoni tqis li l-informazzjoni 
trażmessa mal-ordni Ewropea ta' 
protezzjoni skont it-termini tal-Artikolu 6 
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ma tkunx kompluta, għandha mingħajr 
dewmien tinforma lill-awtorità emittenti 
bi kwalunkwe mezz li jħalli traċċa bil-
miktub, filwaqt li tistabbilixxi skadenza sa 
meta l-awtorità emittenti għandha 
tipprovdi l-informazzjoni nieqsa.

Or. en

Emenda 57

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

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, 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 58

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.

Or. en

Emenda 59

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt c

Test tal-inizjattiva Emenda

(c) il-protezzjoni ġejja mill-esekuzzjoni ta' 
pieni jew miżura li hija koperta bl-
amnestija skont il-liġi tal-Istat ta' 
esekuzzjoni u hija relatata ma' att li jaqa' 
taħt il-kompetenza tiegħu skont dik il-liġi;

imħassar

Or. en

Emenda 60

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt d

Test tal-inizjattiva Emenda

(d) tkun konferita l-immunità, taħt il-liġi 
tal-Istat ta' esekuzzjoni, lill-persuna li 
tikkawża l-periklu, li tagħmilha 
impossibbli li jkunu adottati l-miżuri ta' 
protezzjoni;

imħassar

Or. en
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Emenda 61

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 9 a (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

Artikolu 9a
Liġi regolanti u l-kompetenza fl-Istat 
Membru 
1. L-Istat ta' esekuzzjoni, wara li jkun 
ikkonsulta l-Istat emittenti, għandu l-
kompetenza li jadotta u jinforza miżuri 
f'dak l-Istat wara r-rikonoxximent ta' 
ordni Ewropea ta' protezzjoni.  Il-liġi tal-
Istat ta' esekuzzjoni tapplika għall-
adozzjoni u l-esekuzzjoni tad-deċiżjoni li 
hemm dispost għaliha fl-Artikolu 8(1), 
inklużi regoli dwar rimedji legali kontra 
deċiżjonijiet adottati fl-Istat ta' 
esekuzzjoni marbuta mal-ordni Ewropea 
ta' protezzjoni.
2. Fil-każ tal-ksur ta' miżura jew miżuri 
meħuda mill-Istat ta' esekuzzjoni wara r-
rikonoxximent ta' ordni Ewropea ta' 
protezzjoni, l-awtorità kompetenti tal-Istat 
ta' esekuzzjoni għandha l-kompetenza, 
skont it-termini tal-paragrafu 1, li:
(a) timponi sanzjonijiet kriminali u tieħu 
kwalunkwe miżura oħra bħala 
konsegwenza tal-ksur ta' tali miżuri, jekk 
dan ikun jammonta għal offiża 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.
3. Fejn l-awtorità kompetenti tal-Istat ta' 
esekuzzjoni tirrifjuta li tirrikonoxxi ordni 
Ewropea ta' protezzjoni għal waħda mir-
raġunijiet imsemmija fl-Artikolu 9(2)(a) u 
(b), għandu jinforma lill-persuna protetta 
dwar il-possibbiltà li titlob l-adozzjoni ta' 
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miżura ta' protezzjoni skont il-liġi 
nazzjonali tagħha.

Or. en

Emenda 62

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 9 b (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

Artikolu 9b
Notifika fil-każ ta' ksur
L-awtorità kompetenti tal-Istat ta' 
esekuzzjoni għandha tinnotifika lill-
awtorità kompetenti tal-Istat emittenti u 
tal-Istat ta' superviżjoni dwar kwalunkwe 
ksur tal-miżura jew miżuri meħuda abbażi 
tal-ordni Ewropea ta' protezzjoni. In-
notifika għandha tingħata billi tintuża l-
formola standard li tinsab fl-Anness II.

Or. en

Emenda 63

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 10 – titolu

Test tal-inizjattiva Emenda

Deċiżjonijiet sussegwenti fl-Istat emittenti Kompetenza fl-Istat emittenti:

Or. en
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Emenda 64

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test tal-inizjattiva Emenda

1. L-awtorità kompetenti tal-Istat emittenti 
għandu jkollha ġurisdizzjoni biex tieħu d-
deċiżjonijiet sussegwenti kollha relatati 
mal-miżura ta' protezzjoni sottostanti 
ordni Ewropea ta' protezzjoni. Dawn id-
deċiżjonijiet sussegwenti għandhom 
jikkonċernaw notevolment:

1. L-awtorità kompetenti tal-Istat emittenti 
għandu jkollha kompetenza esklussiva 
biex tieħu d-deċiżjonijiet relatati ma':

Or. en

Emenda 65

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 
u, konsegwentement, tal-ordni Ewropea 
ta' protezzjoni;

Or. en

Emenda 66

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

Test tal-inizjattiva Emenda

(aa) l-impożizzjoni ta' miżura ta' 
detenzjoni bħala konsegwenza tar-revoka 
tal-miżura ta' protezzjoni, sakemm il-
miżura ta' protezzjoni tkun ġiet applikata 
abbażi ta' sentenza, kif definit bl-
Artikolu 2 tad-Deċiżjoni Qafas tal-
Kunsill 2008/947/ĠAI, jew abbażi ta' 
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deċiżjoni dwar miżuri ta' superviżjoni, kif 
definit fl-Artikolu 4 tad-Deċiżjoni 
Qafas 2009/829/ĠAI;

Or. en

Emenda 67

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

Test tal-inizjattiva Emenda

(b) il-modifika tal-miżura ta' protezzjoni; imħassar

Or. en

Emenda 68

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

Test tal-inizjattiva Emenda

(c) il-ħruġ ta' mandat ta' arrest jew 
kwalunkwe deċiżjoni ġudizzjarja oħra 
infurzabbli li jkollha l-istess effett;

imħassar

Or. en

Emenda 69

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

Test tal-inizjattiva Emenda

(d) il-bidu ta’ proċedimenti kriminali 
ġodda kontra l-persuna li tikkawża l-
periklu.

imħassar

Or. en



PE441.299v02-00 40/53 PR\817530MT.doc

MT

Emenda 70

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3

Test tal-inizjattiva Emenda

3. Fejn sentenza, kif definit mill-Artikolu 2 
tad-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 
2008/947/ĠAI, jew deċiżjoni dwar miżuri 
ta' superviżjoni, kif definit mill-Artikolu 4 
tad-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 
2009/829/ĠAI, diġà ġiet ittrasferita lil Stat 
Membru ieħor, deċiżjonijiet sussegwenti 
għandhom jittieħdu f'konformità mal-
istrument applikabbli.

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

Or. en

Emenda 71

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

Test tal-inizjattiva Emenda

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

Or. en
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Emenda 72

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. en

Emenda 73

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:

Or. en

Emenda 74

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

Test tal-inizjattiva Emenda

(a) tibdel il-miżuri meħuda abbażi tal-
ordni Ewropea ta' protezzjoni, filwaqt li 
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taġixxi skont it-termini tal-Artikolu 8;

Or. en

Emenda 75

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

Test tal-inizjattiva Emenda

(b) tirrifjuta li tesegwixxi l-obbligu jew il-
projbizzjoni modifikat(a) meta ma 
jkunx/tkunx fost it-tipi ta' obbligi u 
projbizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 4 
jew jekk l-informazzjoni trażmessa mal-
ordni Ewropea ta' protezzjoni skont it-
termini tal-Artikolu 6 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. en

Emenda 76

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 11  

Test tal-inizjattiva Emenda

Raġunijiet għar-revoka tar-rikonoxximent
ta' ordni Ewropea ta' protezzjoni

Raġunijiet għall-interruzzjoni ta' miżuri 
meħuda abbażi ta' ordni Ewropea ta' 

protezzjoni
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-eskeuzzjoni ta' ordni 
Ewropea ta' protezzjoni: 

(a) fejn ikun hemm evidenza indubbja u 
ċara li tagħti prova li l-persuna protetta 
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ma tkunx residenti jew ma toqgħodx fit-
territorju tal-Istat ta' esekuzzjoni, jew li 
definittivament tkun telqet minn dak it-
territorju;
(b) meta, skont il-liġi nazzjonali tiegħu, it-
tul massimu ta' żmien tal-miżuri adottati 
fl-esekuzzjoni tal-ordni Ewropea ta' 
protezzjoni jkun skada;
(c) fil-każ imsemmi fl-Artikolu 10(6)(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 2009/828/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 
u lill-persuna protetta dwar deċiżjoni tali.
3. Qabel ma tinterrompi l-miżuri skont il-
paragrafu 1(b), l-awtorità kompetenti tal-
Istat ta' esekuzzjoni tista' tisiteden lill-
awtorità kompetenti tal-Istat emittenti 
biex tipprovdi informazzjoni dwar jekk il-
protezzjoni pprovduta bl-ordni Ewropea 
ta' protezzjoni tkunx għadha meħtieġa fiċ-
ċirkustanzi tal-każ partikolari kkonċernat.  
L-awtorità kompetenti tal-Istat emittenti 
għandha tirrsipondi, bla dewmien, għal 
din l-istedina.

Or. en

Emenda 77

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.
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Or. en

Emenda 78

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test tal-inizjattiva Emenda

2. L-awtorità kompetenti tal-Istat ta' 
esekuzzjoni għandha tiddeċiedi mingħajr 
dewmien dwar l-adozzjoni ta' kwalunkwe 
miżura skont il-liġi nazzjonali tagħha 
b'segwitu għar-rikonoxximent ta' ordni 
Ewropea ta' protezzjoni, f'konformita 
mal-Artikolu 8.

2. Skont in-natura tal-protezzjoni 
meħtieġa, għandu jkun żgurat li l-ħruġ ta' 
ordni Ewropea ta' protezzjoni jsegwi 
proċeduri rapidi fil-livell nazzjonali.

Or. en

Emenda 79

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 13

Test tal-inizjattiva Emenda

Artikolu 13 imħassar
Liġi regolatorja

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

Or. en
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Emenda 80

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 14  

Test tal-inizjattiva Emenda

Artikolu 14 imħassar
Obbligi tal-awtoritajiet involuti

1. Fejn, fl-applikazzjoni tal-Artikolu 
10(1)(b), l-awtorità kompetenti tal-Istat 
emittenti mmodifikat il-miżura ta' 
protezzjoni sottostanti l-ordni Ewropea ta' 
protezzjoni, hija għandha tinforma 
mingħajr dewmien lill-awtorità 
kompetenti tal-Istat ta' esekuzzjoni b'tali 
modifika.
Fejn ikun il-każ, l-awtorità kompetenti 
tal-Istat ta' esekuzzjoni għandha tieħu l-
miżuri meħtieġa sabiex jingħata effett lill-
miżura ta' protezzjoni modifikata, jekk 
dawk il-miżuri jkunu disponibbli skont il-
liġi nazzjonali tagħha f'każ simili, 
tinforma lill-awtorita kompetenti tal-Istat 
emittenti, lill-persuna protetta u, fejn ikun 
il-każ, lill-persuna li tikkawża l-periklu, 
meta din tal-aħħar tinsab fit-territorju tal-
Istat ta' esekuzzjoni.
2. L-awtorità kompetenti tal-Istat emittenti 
għandha tinforma mingħajr dewmien lill-
awtorità kompetenti tal-Istat ta' 
esekuzzjoni u lill-persuna protetta bl-
iskadenza jew bir-revoka tal-miżura ta' 
protezzjoni sottostanti l-ordni Ewropea ta' 
protezzjoni li nħarġet fl-Istat emittenti u, 
sussegwentement, bir-revoka tal-ordni.

Or. en
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Emenda 81

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 jew 
Stati ta’ esekuzzjoni.

Or. en

Emenda 82

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

1a. Il-formola msemmija fl-Artikolu 9b 
għandha tiġi tradotta mill-awtorità 
kompetenti tal-Istat ta' esekuzzjoni fil-
lingwa uffiċjali jew f'waħda mil-lingwi 
uffiċjali, skont ma jkun il-każ, tal-Istat 
emittenti.

Or. en

Emenda 83

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 2

Test tal-inizjattiva Emenda

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-

2. Kwalunkwe Stat Membru jista', jew 
meta din id-Direttiva tiġi adottata jew 
f'data aktar tard, jistqarr permezz ta' 
dikjarazzjoni depożitata mal-Kummissjoni
li huwa ser jaċċetta traduzzjoni f'waħda 
jew aktar mil-lingwi uffiċjali l-oħrajn tal-
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oħrajn tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni. istituzzjonijiet tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 84

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 18 a (ġdid) 

Test tal-inizjattiva Emenda

Artikolu 18a
Relazzjoni ma' strumenti oħrajn
1. Din id-Direttiva m'għandha taffettwa l-
applikazzjoni la tar-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 44/2001 dwar 
ġurisdizzjoni u rikonoxximent u 
esekuzzjoni ta' sentenzi f'materji ċivili u 
kummerċjali, la tar-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 2201/2003 dwar il-
ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent u l-
infurzar ta' sentenzi fi kwistjonijiet 
matrimonjali u kwistjonijiet ta' 
responsabbiltà tal-ġenituri, u li jirrevoka 
r-Regolament (KE) Nru 1347/2000, la tal-
Konvenzjoni tal-Aja tal-1996 dwar 
Ġurisdizzjoni, Liġi Applikabbli, 
Rikonoxximent, Infurzar u Kooperazzjoni 
fir-rigward ta' Responsabbiltà tal-
Ġenituri u Miżuri għall-Protezzjoni tat-
Tfal u lanqas tal-Konvenzjoni tal-Aja tal-
1980 dwar aspetti ċivili tal-ħtif 
internazzjonali tat-tfal.
2. Din id-Direttiva m'għandhiex taffettwa 
l-applikazzjoni tad-Deċiżjoni 
Qafas 2008/947/ĠAI u tad-Deċiżjoni 
Qafas tal-Kunsill 2009/829/ĠAI.

Or. en
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Emenda 85

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 2

Test tal-inizjattiva Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa sabiex jikkonformaw 
mad-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva 
sa….*.

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-
seħħ il-liġijiet, regolamenti u 
dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa 
sabiex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva 
sa…* Għandhom minnufih jinformaw lill-
Kummissjoni dwarhom. Meta l-Istati 
Membri jadottaw dawk il-miżuri, dawn 
għandu jkollhom referenza għal din id-
Direttiva jew għandhom ikunu 
akkumpanjati b’tali referenza fl-okkażjoni 
tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. Il-
metodi dwar kif isiru referenzi bħal dawn 
għandhom ikunu stipulati mill-Istati 
Membri.

Or. en

Emenda 86

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 2

Test tal-inizjattiva Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jittrasmettu 
lis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill u lill-
Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet li 
jittrasponu fil-liġi nazzjonali tagħhom l-
obbligazzjonijiet imposti fuqhom skont
din id-Direttiva.

2. L-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-
dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġi nazzjonali 
li jadottaw fil-qasam kopert b'din id-
Direttiva.

Or. en
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Emenda 87

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 19 a (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

Artikolu 19a

Il-ġbir tad-data

1.  L-Istati Membri għandhom jiġbru d-
data abbażi tal-ordni Ewropea ta' 
protezzjoni, b'mod partikolari d-data 
marbuta mal-għadd ta' ordnijiet Ewropej 
ta' protezzjoni mitluba, maħruġa u 
esegwiti. Barra minn hekk għandha 
tinġabar data relatata ma' każijiet ta' ksur 
tal-miżuri ta' protezzjoni 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 il-ġeneru. Għandha 
tkun inkluża wkoll fil-ġbir tad-data dik 
dwar vittmi tat-terroriżmu u tal-
kriminalità organizzata. Id-data kollha 
għandha tkun differenzjata skont il-
ġeneru.
2. L-Istati membri għandhom jgħaddu 
lill-Kummissjoni u lill-Parlament 
Ewropew l-informazzjoni miġbura abbażi 
tal-ordni Ewropea ta' protezzjoni.

Or. en

Emenda 88

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 20

Test tal-inizjattiva Emenda

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

rapport lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill dwar l-applikazzjoni ta’ din id-
Direttiva. Ir-rapport għandu jkun 
akkumpanjat, jekk meħtieġ, minn proposti 
leġiżlattivi.

2. Fuq il-bażi ta' dan ir-rapport, il-Kunsill 
għandu jivvaluta:
(a) sa liema punt l-Istati Membri ħadu l-
miżuri meħtieġa sabiex jikkonformaw ma' 
din id-Direttiva, u, 
(b) l-applikazzjoni ta' din id-Direttiva.
3. Ir-rapport għandu jkun akkumpanjat, 
jekk meħtieġ, minn proposti leġislattivi.

Or. en
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NOTA SPJEGATTIVA

Il-proposta għal direttiva dwar l-ordni Ewropea ta' protezzjoni, imressqa minn 12-il Stat 
Membru, hija inizjattiva li għandha l-għan li tipprevjeni r-reati. Anki meta l-Istati Membri 
jkunu ddisponew dwar ordnijiet ta' protezzjoni għall-vittmi, il-miżuri ta' esekuzzjoni li 
jirriżultaw jieqfu fil-fruntiera tal-Istat emittenti. Il-vittmi, madankollu, jistgħu jgħaddu minn 
Stat Membru għall-ieħor għal diversi raġunijiet, mhux l-anqas fosthom biex jaħarbu mill-
kriminalità. Minħabba li jiċċaqilqu b'dan il-mod ma jkollhom l-ebda difiża meta l-
kooperazzjoni ġudizzjarja u tal-infurzar tal-liġi tonqos milli tipproteġihom billi timplimenta 
mekkaniżmu Ewropew rapidu u effikaċi ta' twissija bikrija u prevenzjoni. L-istabbiliment ta' 
arranġament ta' kooperazzjoni fuq dawn il-linji huwa l-għan li ta lok għal din l-inizjattiva. L-
azzjoni meħuda mill-Istati Membri turi li r-reati jistgħu jiġu pprevenuti fil-livell Ewropew 
meta sseħħ l-identifikazzjoni tal-aggressur(i). 

Id-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill tal-15 ta' Marzu 2001 dwar id-drittijiet tal-vittmi fil-proċeduri 
kriminali u d-Direttiva tal-Kunsill 2004/80/KE tad-29 ta' April 2009 li għandha x'taqsam ma' 
kumpens għal vittmi ta' delitti huma bbażati fuq ir-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa 
tat-28 ta' Ġunju 2005 dwar il-pożizzjoni tal-vittma fil-qafas tal-liġi u l-proċedura kriminali, 
imma ma jkoprux il-prevenzjoni tar-reati, li huwa l-każ hawnhekk. 

Il-Programm ta' Stokkolma u l-Pjan ta' Azzjoni relatat stipulaw il-ħtieġa li nindirizzaw is-
sitwazzjoni tal-vittmi, il-ġlieda kontra l-vjolenza, u l-faċilitazzjoni tal-aċċess għall-ġustizzja 
fiż-żona ġudizzjarja Ewropea, partikolarment fi proċedimenti transkonfinali (il-Programm ta' 
Stokkolma, punt 3.4.1). Il-komunikazzjoni dwar il-Pjan ta' Azzjoni li jimplimenta l-Programm 
ta' Stokkolma (COM(2010)1 finali)1 tinnota li d-differenzi fil-garanziji pprovduti lill-vittmi 
tal-kriminalità għandhom ikunu analizzati u mnaqqsa bil-għan li l-protezzjoni titkabbar b'kull 
mezz possibbli, u f'dan il-kuntest qed jiġi propost li li għandha tiġi adottata proposta 
leġiżlattiva dwar strument kumplessiv dwar il-protezzjoni tal-vittmi u pjan ta' azzjoni dwar 
miżuri prattiċi, inkluż l-iżvilupp ta' ordni Ewropea ta' protezzjoni.

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

Il-Kunsill Ewropew ressaq l-ewwel proposta tiegħu għal direttiva dwar ordni Ewropea ta' 
protezzjoni għall-vittmi fil-5 ta' Jannar 2010. Minn dakinhar, il-Kunsill immodifika u rreveda 
l-proposta diversi drabi. Ħafna mill-kontenut u l-kostruzzjoni tal-bażi legali tal-proposta tal-
Kunsill kienu msejsa fuq kwestjonarju li 20 Stat Membri tal-UE rrispondew għalih f'Ottubru 
2009. 

Dan ir-rapport u l-emendi ssuġġeriti miż-żewġ rapporteurs huma bbażati fuq il-verżjoni tal-
Kunsill tat-22 ta' Jannar.

Il-Kunsill jiddefinixxi l-protezzjoni tal-vittmi bħala l-attivazzjoni ta' mekkaniżmi adatti biex 
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jipprevjenu ripetizzjoni tal-istess reat jew reat differenti, forsi aktar serju, mill-istess awtur 
tar-reat kontra l-istess vittma. Dawn il-miżuri ta' protezzjoni huma applikabbli biss fit-
territorju fejn il-miżuri jkunu ġew stabbiliti minn awtorità legali. Mekkaniżmu biex jestendi 
dawn il-miżuri ta' protezzjoni għal Stat Membru ieħor huwa dak li għalih qed jimmira l-
Kunsill. Jew, fi kliem ieħor, il-Kunsill irid jevita s-sitwazzjoni fejn vittma jkollha terġa' tibda 
mill-bidu nett il-proċess legali kollu biex tikseb miżuri ta' protezzjoni meta tmur fi Stat 
Membru ieħor. 

Fehmet ir-rapporteurs

Ir-rapporteurs fil-parti l-kbira jaqblu mal-proposta tal-Kunsill. Fil-qies tal-Pjan ta' Azzjoni ta' 
Stokkolma, l-inizjattiva tal-Unjoni Ewropea biex tmantni u tiżviluppa spazju ta' liberta, 
sigurtà u ġustizzja, li l-Kunsill Ewropew approvaha fil-laqgħa tiegħu tal-10 u l-11 ta' 
Diċembru, din id-Direttiva hija l-ewwel minn bosta inizjattivi li ġejjin biex jintlaħqu dawn l-
għanijiet. Il-vittmi tal-vjolenza mhux biss m'għandhomx jitħallew isofru mill-offiżi 
f'pajjiżhom, imma għandu jkollhom dawn it-tipi ta' miżuri preventivi wkoll fi ħdan l-Unjoni 
Ewropea kollha kemm hi. Għal dawn ir-raġunijiet, ir-rapporteurs jaqblu mal-kunċett globali 
tal-ordni ta' protezzjoni.

L-ambitu tal-inizjattiva huwa wiesa', apposta. Minkejja li l-parti l-kbira tal-ordnijiet ta' 
protezzjoni fis-seħħ jikkonċernaw vittmi nisa ta' vjolenza tal-ġeneru, tista' tkun koperta 
kwalunkwe vittma oħra – jiġifieri, tifel , tifla jew adult ta' sess jew l-ieħor – li tkun sofriet il-
vjolenza minn aggressur identifikat. F'dan il-kuntest, il-Programm ta' Stokkolma jistqarr li l-
vittmi tar-reati, inkluż it-terroriżmu, li huma l-aktar vulnerabbli jew li jsibu ruħhom 
f'sitwazzjonijiet partikolarment esposti, bħalma huma l-persuni li jkunu soġġetti għal vjolenza 
ripetuta f'relazzjonijiet intimi, vittmi ta' vjolenza bbażata fuq is-sess, jew persuni li jkunu 
vittmi ta' tipi oħrajn ta' kriminalità fi Stat Membru li mhumiex ċittadini tiegħu jew residenti 
fih, jeħtieġu appoġġ speċjali u protezzjoni legali. Ordni Ewropea ta' protezzjoni għaldaqstant 
għandha tkun applikabbli għal kull vittma tal-kriminalità, bħalma huma l-vittmi tal-kummerċ 
fil-persuni, il-vittmi tal-mutilazzjoni ġenitali tan-nisa, iż-żwiġijiet furzati, il-qtil relatat mal-
unur, l-inċest, il-vjolenza tal-ġeneru, ix-xhieda, il-vittmi tat-terroriżmu u l-vittmi tal-
kriminalità organizzata, irrispettivament mill-età jew is-sess tal-vittma, fejn ikun hemm 
aggressur identifikat. Jekk il-vittma tkun ta' età żgħira wisq biex tinħareġ ordni, ikollha bżonn 
l-assistenza u l-approvazzjoni ta' tutur jew rappreżentant legali. 

L-emendi proposti għad-direttiva jtejbu t-test billi: 

- itejbu l-arranġamenti għar-revoka ta' ordni Ewropea ta' protezzjoni,
- jiżguraw il-kontinwità tal-protezzjoni tal-liġi,
- jillimitaw ir-raġunijiet għar-rifjut tar-rikonoxximent, jew iċ-ċaħda, ta' ordni Ewropea 
ta' protezzjoni, 
- jistabbilixxu terminu ta' żmien ta' 20 jum għall-esekuzzjoni ta' ordni.
- jiċċaraw il-pożizzjoni rigward il-vittmi li jgħaddu minn Stat Membru għall-ieħor.

Madankollu, ir-rapporteurs huma konxji dwar il-kumplessità tal-inizjattiva u l-isfidi li d-
direttiva jista' jkollha tiffaċċa fil-ġejjieni. Jeħtieġ li jingħeleb il-fatt li l-ordinamenti ġudizzjarji 
tal-Istati Membri huma differenti u li l-proċedimenti jistgħu jkunu kriminali, ċivili jew 
amministrattivi.
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L-intenzjoni tar-rapporteurs hija li jiżguraw li l-vittmi jingħataw l-aħjar protezzjoni possibbli, 
fost l-oħrajn billi tkun żgurata ċ-ċertezza legali. Il-vittmi għandhom jibbenefikaw minn 
proċeduri ċari, u għandhom dejjem ikunu mgħarrfa bil-miżuri li huma disponibbli, sew fl-Istat 
emittenti kif ukoll fl-Istati fejn ikun biħsiebhhom imorru joqogħdu jew li diġa jkunu marru 
joqogħdu fihom. Barra minn hekk, ir-raġunijiet għar-rifjut għandhom ikunu restrittivi kemm 
jista' jkun, u l-vittma għandha tkun mgħarrfa ċar bir-raġunijiet li jkunu wasslu għar-rifjut. 

Barra minn hekk, il-protezzjoi tal-vittmi ma tfissirx biss protezzjoni fiżika. Meta nitkellmu 
dwar il-protezzjoni tal-vittmi, jeħtiġilna wkoll inqisu d-dinjità tagħhom. Kif jissemma fid-
Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin, u l-
protezzjoni tal-vittmi, li tirrevoka d-Deċiżjoni Qafas 2002/629/ĠAI, 'kwalunkwe azzjoni tal-
Unjoni f'dan il-qasam jeħtiġilha tirrispetta d-drittijiet fundamentali u tosserva l-prinċipji 
rikonoxxuti b'mod partikolari mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea (il-
Karta tal-UE) u l-Konvenzjoni għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Libertajiet 
Fundamentali (EHCR), b'mod partikolari d-dinjità tal-bniedem'. Jissemma wkoll li kull 
dispożizzjoni mmirata lejn is-sostenn tal-vittmi fl-eżerċizzju konkret tad-drittijiet tagħhom fi 
proċedimenti kriminali, bħalma huma miżuri ta' assistenza, assistenza psikoloġika u 
konsulenza legali, għandha tqawwilhom is-setgħa u ssaħħaħ ir-rispett tad-dinjità tagħhom. Ir-
rapporteurs iqisuha bħala ħaġa imperattiva li tkun inkluża l-protezzjoni tal-vittmi li tfittex 
troddilhom lura d-dinjità u r-rispett li ħaqqhom bħala bnedmin, meta jkunu ddeċidew li 
jmorru joqogħdu f'pajjiż ieħor jew diġà jkunu residenti f'pajjiż ieħor.  

Id-direttiva tipproteġi l-vittmi li jkunu ġew maltrattati minn persuna waħdanija. Ir-realtà 
madankolu turi li għadd ta' individwi jistgħu jheddu jew jagħmlu l-ħsara lil persuna oħra. Jekk 
qorti ġudizzjarja tkun qed tieħu passi kontra grupp ta' nies u jkunu ġew imposti miżuri ta' 
protezzjoni, l-ordni Ewropea ta' protezzjoni, jekk tkun inħarġet, għandha tkopri wkoll
protezzjoni kontra l-vjolenza mwettqa minn grupp ta' individwi.

L-inizjattiva minn għadd ta' Stati Membri tonqos milli tagħmel provvediment dwar l-
assistenza morali, li għandha tkun inkluża fid-direttiva. Il-vittmi li jkunu batew ħsara morali 
permezz ta' vjolenza ta' kwalunkwe tip jeħtieġ li jingħataw l-informazzjoni u l-assistenza 
adegwata dwar kif jistgħu jibdew ħajja ġdida bla ma jitilfu l-miżuri ta' protezzjoni li jkunu 
ġew imposti, anki qabel ma tkun ġiethom l-idea li jmorru fi Stat Membru ieħor. Din il-
protezzjoni għandha titqies matul il-proċess. 

Dan ir-rapport huwa r-riżultat tal-ħidma flimkien ta' żewġ rapporteurs bl-għan li jiżguraw li l-
ordni Ewropea ta' protezzjoni tkun strument b'saħħtu li lill-vittmi tal-vjolenza jipprovdilhom 
rifuġju aktar sikur fi Stati Membri oħra.


