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Għeżież Kollegi,

Il-proposta għal Ordni Ewropea ta' Protezzjoni hija bbażata fuq inizjattiva għal direttiva 
konġunta ta' tnax-il Stat Membru1 tal-UE, ippreżentata f'Jannar 20102. L-għan tad-Direttiva 
hu li tiffaċilita u ssaħħaħ il-protezzjoni mogħtija lill-vittmi tal-kriminalità, jew lil vittmi 
possibbli tal-kriminalità, li jiċċaqilqu bejn l-Istati Membri tal-UE, b’mod partikolari reati li 
jistgħu jipperikolaw il-ħajja u l-integrità fiżika, psikoloġika u sesswali tal-vittmi jew il-libertà 
personali tagħhom. L-għan aħħari hu li jiġu evitati atti ġodda ta' kriminalità u li jittaffu l-
konsegwenzi ta' atti preċedenti ta' kriminalità.

Il-bażi legali proposta għall-Abbozz ta’ Direttiva hu l-Artikolu 82(1)(d) TFUE, dwar il-

                                               
1 L-Istati Membri kkonċernati huma: il-Belġju, il-Bulgarija, l-Estonja, Spanja, Franza, l-Italja, l-Ungerija, il-
Polonja, il-Portugall, ir-Rumanija, il-Finlandja u l-Isvezja.
2 Ara d-dokument PE-CONS 2/10 tat-22 ta’ Jannar 2010.
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kooperazzjoni f’materji kriminali.

Bl-ittra tas-7 ta’ Ottubru 2010, intom tlabtu lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali biex jagħti l-
opinjoni tiegħu dwar il-bażi legali tal-proposta.  Jidher li wara vot ta’ orjentazzjoni miżmum 
bi tħejjija għan-negozjati mal-Kunsill għal-laqgħa konġunta tal-Kumitati tagħkom skont l-
Artikolu 51 tar-Regoli ta’ Proċedura, ġiet adottata emenda li tinkludi l-Artikolu 82(1)(a) 
TFUE fir-rigward tar-rikonoxximent ta’ sentenzi u deċiżjonijiet ġudizzjarji, bħala bażi legali 
supplimentari.

I. Sfond

It-Trattat ta' Lisbona neħħa dik li qabel kienet l-istruttura tal-pilastri, u b’hekk kważi l-
leġiżlazzjoni kollha inkluża f'dak li issa hu l-Ispazju ta' Libertà, Sigurtà u Ġustizzja, inkluż l-
Artikoli 82 TFUE dwar il-kooperazzjoni f’materji kriminali fil-Kapitolu 4 tat-Titolu V, trid 
tiġi adotatta skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja. 

F’dan il-qasam għad fadal eċċezzjoni limitata għar-regola ġenerali li l-Kummissjoni għandha 
d-dritt uniku li tniedi leġiżlazzjoni, b’mod partikolari skont l-Artikolu 76 TFUE, li jistipula li 
kwart tal-Istati Membri jistgħu jniedu leġiżlazzjoni fil-qasam tal-koperazzjoni ġudizzjarja 
f'materji kriminali u l-koperazzjoni tal-pulizija ( u fil-qasam ta' koperazzjoni amministrattiva 
marbut miegħu). 

Il-Kunsill Ewropew ressaq l-ewwel proposta tiegħu għal direttiva dwar ordni Ewropea ta' 
protezzjoni għall-vittmi fil-5 ta' Jannar 20101. 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 Membri2 tal-UE rrispondew għalih f'Ottubru 
2009.

L-inizjattiva għandha l-għan li toħloq Ordni Ewropea ta' Protezzjoni għall-vittmi ta' vjolenza 
fejn il-miżuri protettivi adottati f'wieħed mill-Istati Membri jistgħu jiġu rikonoxxuti, 
amministrati u nfurzati mill-qrati ta’ Stat Membru ieħor. Din is-sistema tevita kull bżonn li 
persuna protetta tniedi proċedimenti paralleli fi Stat Membru fejn din il-persuna (il-vittma) ser 
tiċċaqlaq jew iċċaqalqet. 

Ir-raġunament wara l-proposta hu li l-vittmi tal-kriminalità mhux biss għandhom id-dritt għal 
rispett, għall-kumpens tad-danni kkawżati lilhom u li jaraw lil min wettaq ir-reat jingħata 
kastig abbażi ta’ proċess ġust li jiggarantixxi bis-sħiħ id-drittijiet tal-partijiet kollha, iżda 
għandhom id-dritt ukoll għal protezzjoni milli jsiru vittmi ta’ reat ieħor, b’mod partikolari 
mill-istess persuna.

Għalhekk, għandu jkun hemm mekkaniżmi adatti mfassla biex jipprevjenu r-ripetizzjoni tal-
istess reat jew ieħor differenti, forsi aktar serju, mill-istess awtur tar-reat kontra l-istess 
vittma. Dawn ir-reati ripetuti huma partikolarment spissi f’każ ta’ vjolenza bbażata fuq il-
ġeneru, għalkemm iseħħu wkoll f’forom ta’ kriminalità oħra bħall-kummerċ tal-persuni u l-
                                               
1 Ara d-dokument 17513/09 tal-5 ta’ Jannar 2010.
2 Ara d-dokument 5002/10 tas-6 ta' Jannar 2010
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isfruttament sesswali ta’ minuri.

L-Istati Membri kollha tal-UE jistipulaw miżuri li jipproteġu l-ħajja, l-integrità fiżika, mentali 
u sesswali tal-vittmi u l-libertà tagħhom, iżda fil-preżent tali miżuri huma effettivi biss fit-
territorju tal-Istat li adottahom u jħallu lill-vittmi bla protezzjoni hekk kif dawn jaqsmu l-
fruntieri. Il-protezzjoni li Stat Membru joffri lill-vittmi tal-kriminalità għalhekk m'għandhiex 
tkun ristretta biss għat-territorju tiegħu iżda għandha tapplika għall-vittmi, kull fejn imorru fl-
UE.

Skont il-figuri disponibbli, biss għal reati bbażati fuq il-ġeneru, jidher li madwar 100 000 
mara li jirrisjedu fl-UE huma koperti minn miżuri protettivi ta' tipi differenti adottati mill-
Istati Membri b'rispons għall-vjolenza bbażata fuq il-ġeneru. Dawn iċ-ċifri ma jikkunsidrawx 
l-vittmi tal-kummerċ tal-persuni u reati oħra.

Meta titqies il-faċilità li biha l-awturi tar-reati jistgħu jiċċaqilqu fl-UE, jidher li hu ġust li 
għandu jkun possibbli li l-ambitu tal-miżuri ta' protezzjoni adottati fi Stat Membru ieħor 
jitħalla jiġi estiż għall-protezzjoni tal-vittma li tixtieq teżerċità d-dritt tagħha għal moviment 
liberu. Fin-nuqqas ta’ din it-tip ta’ azzjoni, il-vittmi jiġu ffaċċjati b’deċiżjoni iebsa bejn iċ-
ċaħda tad-dritt tagħhom għall-moviment liberu bħala ċittadini tal-Unjoni jew inkella ċ-ċaħda 
tad-dritt tagħhom għal protezzjoni.  Dan mhuwiex aċċettabbli.

Il-Parlament ripetutament talab lill-Istati Membri jirrevedu l-amministrazzjoni tal-
proċedimenti legali u jieħdu azzjoni sabiex iwarrbu l-ostakli li jipprevjenu lin-nisa milli jiksbu 
il-protezzjoni legali.1

Barra minn hekk ġie nnutat ukoll li l-leġiżlatur tal-UE ma kienx inattiv fil-qasam tal-
protezzjoni tal-vittma. Teżisti Deċiżjoni Qafas 2001/220/ĠAI dwar id-drittijiet tal-vittmi fi 
proċedimenti kriminali dwar il-kwistjoni tad-drittijiet proċedurali tal-vittmi2 u d-Direttiva tal-
Kunsill 2004/80/KE rigward il-kumpens għal vittmi tal-kriminalità3.

Fil-fatt il-protezzjoni tal-vittmi hi wieħed mill-għanijiet ewlenin tal-Unjoni Ewropea fil-
qasam tal-libertà, sigurtà u l-ġustizzja u tal-Programm ta’ Stokkolma għat-tisħiħ tal-libertà, 
sigurtà u l-ġustizzja fl-UE, kif approvat mill-Kunsill Ewropew fil-laqgħa tiegħu nhar l-10 u l-
11 ta’ Diċembru 2009 li jiddikjara li l-vittmi jew ix-xhieda tal-kriminalità li jinsabu fil-periklu 
għandhom jingħataw miżuri ta’ protezzjoni speċjali li jaħdmu, fi ħdan l-Unjoni.

Fis-17 ta’ Frar 2010, is-Servizz Legali tal-Kunsill ippreżenta opinjoni4, fuq talba tal-Kunsill, li 
fiha jikkonkludi li l-Artikolu 82(1)(d) TFUE hu affidabbli bħala l-bażi legali għall-abbozz ta’ 
Direttiva, madankollu sabiex l-inizjattiva tingħata l-għarfien li jistħoqqilha bħala strument ta' 
rikonoxximent ta’ deċiżjonijiet ġudizzjarji, ikun tajjeb li ssir referenza wkoll għall-Artikolu 
82(1)(a) TFUE.

                                               
1 Ara r-Riżoluzzjoni tal-Parlament tas-16 ta’ Settembru 1997 dwar il-ħtieġa li tiġi stabbilita madwar l-Unjoni 
Ewropea kollha kampanja għal tolleranza żero fir-rigward tal-vjolenza kontra n-nisa (ĠU C 304, 6.10.1997, p.
55). Ara wkoll ir-riżoluzzjoni tiegħu tat-2 ta’ Frar 2006 dwar is-sitwazzjoni attwali fil-ġlieda kontra l-vjolenza 
kontra n-nisa u kwalunkwe azzjoni futura (ĠU C 288 E, 25.11.2006, p. 66).
2 ĠU L 82, 22.03.2001, p.1.
3 ĠU L 261, 06.08.2004, p.15.
4 Ara d-dokument tal-Kunsill 6516/10 tat-17 ta’ Frar 2010.
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II. L-opinjoni tal-kumitati kompetenti

Fil-laqgħa konġunta msemmija hawn fuq tad-29 ta’ Settemberu 2010 tal-Kumitat għad-
Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi u tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, Ġustizzja 
u l-Affarijiet Interni, ġew adottati numru kbir ta’ emendi għad-direttiva proposta wara vot ta’ 
orjentazzjoni biex ikun stabbilit il-mandat tar-rapporteur fin-negozjati mal-Kunsill, bil-għan li 
jintlaħaq kompromess fl-ewwel qari.

L-Emenda 1 tal-emendi msemmija iżżid l-Artikolu 82(1)(a) TFUE bħala bażi legali 
supplimentari, fir-rigward tar-rikonoxximent ta' kull forma ta' sentenza u deċiżjoni 
ġudizzjarja. Din hi referenza ċara għal sentenzi u deċiżjonijiet ġudizzjarji f’materji kriminali.

Fl-istess ħin, ġew adottati emendi oħrajn (Emendi 18 u 84) li jiddikjaraw biċ-ċar li d-direttiva 
proposta mhijiex ser taffettwa l-applikazzjoni ta, u lanqas mhi ser temenda jew tibdel, l-
istrumenti ta' rikonoxximent reċiproku attwali f'materji ċivili.

Fil-memorandum ta’ spjegazzjoni għall-abbozz ta’ rapport tal-20 ta’ Mejju 2010 ir-
rapporteurs jiddikjaraw li “fil-parti l-kbira jaqblu mal-proposta tal-Kunsill”, filwat li 
jenfasizzaw li l-ambitu tal-inizjattiva huwa wiesa’ apposta u li Ordni Ewropea ta’ Protezzjoni 
“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”. Ġie dikjarat ukoll li l-emendi proposti huma mmirati biex itejbu t-test 
propost billi “jiżguraw il-kontinwità tal-protezzjoni tal-liġi” u biex “jillimitaw ir-raġunijiet 
għar-rifjut tar-rikonoxximent, jew iċ-ċaħda, ta' ordni Ewropea ta' protezzjoni”.

III. Il-bażi legali proposta

Il-bażi legali mressqa għall-proposta tad-direttiva hu l-Artikolu 82(1) punt (d) TFUE. L-
awtoritajiet kompetenti jipproponu ż-żieda ta’ punt (a) mill-istess Artikolu mal-bażi legali.

Artikolu 82 TFUE
(ex Artikolu 31 TUE)

1. Il-koperazzjoni ġudizzjarja f'materji kriminali fl-Unjoni għandha tkun 
ibbażata fuq il-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku ta' sentenzi u 
deċiżjonijiet ġudizzjarji u għandha tinkludi l-approssimazzjoni tal-liġijiet 
u r-regolamenti tal-Istati Membri fl-oqsma previsti fil-paragrafu 2 u fl-
Artikolu 83.
Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja, 
għandhom jadottaw il-miżuri li:
(a) jistabbilixxu regoli u proċeduri sabiex jassiguraw ir-rikonoxximent 
fl-Unjoni kollha tal-forom kollha ta' sentenzi u deċiżjonijiet ġudizzjarji;
(b) jipprevjenu u jsolvu konflitti ta' ġurisdizzjoni bejn l-Istati Membri;
(c) ċ) jappoġġaw it-taħriġ tal-ġudikatura u l-persunal ġudizzjarju;
(d) jiffaċilitaw il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet ġudizzjarji jew ekwivalenti ta' l-Istati 
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Membri fir-rigward ta' proċedimenti f'materji kriminali u l-infurzar tad-deċiżjonijiet.

2. ...

3. ...

IV. Analiżi tal-għan u l-kontenut

Kif ikkonfermat mill-Qorti tal-Ġustizzja1, il-għażla ta’ bażi legali għal miżura tal-Unjoni 
għandha tkun imsejsa fuq fatturi objettivi li huma soġġetti għal reviżjoni ġudizzjarja, inkluż 
b’mod partikolari l-objettiv u l-kontenut tal-miżura.

Meta jitqies l-ambitu tal-mistoqsija li għandha tiġi mwieġba, jenħtieġ li din il-kwistjoni tkun 
itrattata b’analiżi dwar kif l-Ordni Ewropea ta’ Protezzjoni beħsiebha taħdem. 

X’inhi l-Ordni Ewropea ta’ Protezzjoni?

Ordni Ewropea ta' Protezzjoni (minn hawn 'il quddiem EPO) 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' persuna2;

B’konsegwenza, EPO jista’ jinħareġ biss jekk fl-Istat emittenti tkun diġà ħarġet miżura ta’ 
protezzjoni.

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;

Il-projbizzjonijiet u l-obbligi stipulati fl-Artikolu 2(2) huma kif ġej: 

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

(b) obbligu biex tibqa' f'post speċifiku, fejn applikabbli matul ħinijiet speċifiċi;

(c) obbligu li fih limitazzjonijiet dwar tluq mit-territorju tal-Istat emittenti;

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

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

                                               
1 Sentenza tat-3 ta’ Settembru 2009 fil-Kawża C-166/07 Parlament vs il-Kunsill, li għandha ma ġietx rappurtata 
fl-ECR.
2 Artikolu 1 tal-proposta għal Direttiva.
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Ħruġ ta’ EPO 

EPO tista' tinħareġ fi kwalunkwe mument meta l-persuna protetta beħsiebha titlaq jew tkun 
telqet mill-Istat emittenti għal Stat Membru ieħor. Il-ħruġ ta’ EPO jiddependi fuq l-adozzjoni 
preċedenti ta’ miżura ta’ protezzjoni fl-Istat emittenti. 

EPO jista’ jinħareġ biss minn awtorità ġudizzjarja jew minn awtorità kompetenti1 oħra tal-
Istat emittenti jew fuq talba tal-persuna protetta.  (Il-persuna protetta tista’ tressaq talba lill-
awtoritajiet kompetenti tal-Istat ta’ esekuzzjoni, iżda mbgħad dik l-awtorità ikollha tressaq it-
talba lill-awtorità kompetenti tal-Istat emittenti.)

L-awtoritajiet li jadottaw miżura ta’ protezzjoni fl-ambitu tat-tifsira tad-direttiva għandhom d-
dmir li jinfurmaw lill-persuna protetta dwar id-disponibilità ta’ EPO, f’każ li dik il-persuna 
tkun beħsiebha tiċċaqlaq għal Stat Membru ieħor. Għandhom id-dmir ukoll li jagħtu parir lil 
dik il-persuna biex tapplika għal EPO qabel ma jitilqu.

Forma tal-EPO

Forma standard hi annessa mal-proposta ta' direttiva.  Din għandha tinkludi informazzjoni 
dwar l-identità u n-nazzjonalità ta’ persuna protetta2; l-użu ta’ kull tip ta’ strument 
teknoloġiku li hu disponibbli għall-persuna protetta; id-dettalji tal-awtorità kompetenti tal-
Istat emittenti; l-identifikazzjoni tal-miżura ta' protezzjoni li fuq il-bażi tagħha l-EPO hi 
adottata; sommarju tal-fatti u ċ-ċirkostanzi li wasslu għall-impożizzjoni tal-miżura ta' 
protezzjoni; l-obbligi jew il-projbizzjonijiet imposti fil-miżura ta' protezzjoni, it-tul u l-
indikazzjoni espressa tagħha li l-ksur tagħha jikkostitwixxi reat kriminali skont il-liġi tal-Istat 
emittenti jew b'xi mod ieħor tkun punibbli b'ċaħda tal-libertà; l-identifikazzjoni ta’ persuna li 
toħloq periklu; kull ċirkostanza oħra li jista’ jkollha effett fuq il-valutazzjoni tal-periklu u fejn 
meħtieġ, l-indikazzjoni espressa, li 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, tkun diġà ġiet ittrasferita lill-Stat Membru 
ieħor, u l-identifikazzjoni tal-awtorità kompetenti għall-infurzar ta' tali sentenza jew deċiżjoni.

L-Istat ta’ esekuzzjoni irid bil-fors jirrikonoxxi EPO?

L-Artikolu 3 jobbliga lill-Istati Membri jirrikonoxxu EPO maħruġ bi qbil mad-Direttiva u 
għandha ssir referenza għall-fatt li t-tieni paragrafu tal-Artikolu 3 jistipula li, “id-Direttiva 
m'għandux ikollha l-effett li timmodifika l-obbligu tar-rispett tad-drittijiet fundamentali u l-
prinċipji legali fundamentali kif stabbiliti fl-Artikolu 6 tat-TUE.”

Madankollu, skont l-Artikolu 9, Stat Membru jista’ jagħti rifjut raġunat li jirrikonoxxi EPO.  
Ir-raġunijiet permessi għal rifjut huma:

(a) l-EPO mhijiex kompluta jew ma tkunx ġiet kompluta fil-limitu ta' żmien stabbilit mill-

                                               
1 Skont l-Artikolu 4, l-Istati Membri għandhom jinfurmaw lis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill dwar l-awtorità 
jew awtoritajiet kompetenti biex joħorġu u jirrikonoxxu l-EPOs. L-Istati Membri jistgħu jaħtru awtoritajiet mhux 
ġudizzjarji bħala awtoritajiet kompetenti, sakemm dawn l-awtoritajiet ikollhom il-kompetenza li jieħdu 
deċiżjonijiet ta’ natura simili skont il-liġi u l-proċeduri nazzjonali tagħhom.
2 U wkoll tar-rappreżentant legali tal-persuna jekk il-persuna protetta tkun taħt l-età jew nieqsa minn kapaċità 
legali.
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awtorità kompetenti tal-Istat ta' esekuzzjoni;

(b) ir-rekwiżiti mniżżlin fl-Artikolu 2(2)1 ma ġewx sodisfatti;

(c) il-protezzjoni ġejja mill-esekuzzjoni ta' piena 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;

(d) tkun ingħatat 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;

X’jiġri fl-Istat ta’ esekuzzjoni?

Skont l-Artikolu 8 tal-proposta ta’ Direttiva, l-awtorità kompetenti fl-Istat ta’ esekuzzjoni 
għandha: 

(a) tirrikonoxxi l-EPO u tieħu kull miżura disponibbli skont il-liġi nazzjonali f'każ simili 
sabiex tiżgura l-protezzjoni tal-persuna protetta (sakemm ma tiddeċidix li tinvoka waħda mir-
raġunijiet ta’ rifjut);

(b) tinforma lill-persuna li qed tikkawża l-periklu dwar kull miżura li tieħu;

(c) tieħu kwalunkwe miżura urġenti u proviżorja meħtieġa sabiex tiżgura l-protezzjoni 
kontinwa tal-persuna protetta; u wkoll

(d) b’mod immedjat tinforma lill-awtorità kompetenti tal-Istat emittenti dwar kull ksur ta’ 
miżura ta’ protezzjoni sottostanti għall-EPO (bl-użu ta’ forma standard).

L-awtorità kompetenti tal-Istat ta' esekuzzjoni għandha tinforma lill-awtorità kompetenti tal-
Istat emittenti u lill-persuna protetta dwar il-miżuri adottati.

Azzjoni sussegwenti għall-ħruġ ta’ EPO

Huwa biss l-Istat emittenti li jista’ jġedded, jirrevedi, jirtira jew jimmodifika l-miżura ta’ 
protezzjoni, joħroġ mandat ta’ arrest eċċ. jew iniedi kull tip ta’ proċediment kriminali ġdid 
kontra persuna li qed toħloq periklu, u għandu jagħmel dan skont il-liġi tiegħu (Artikolu 10).

L-Istat ta’ esekuzzjoni jista’ jirtira r-rikonoxximent ta’ EPO biss meta jkollu prova ċara li l-
persuna protetta ħalliet it-territorju tiegħu b’mod definittiv (Artikolu 11).

Id-deċiżjonijiet meħuda mill-awtorità kompetenti tal-Istat ta' esekuzzjoni fid-dawl ta’ din id-
Direttiva għandhom ikunu rregolati bil-liġi nazzjonali tagħha.

V. Konklużjoni

Meta titqies in-natura tal-proposta ta’ Ordni Ewropea ta’ Protezzjoni kif tidher fl-analiżi 

                                               
1 Ara hawn fuq.
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msemmija, hu kompletament xieraq li tiżdied il-bażi legali tal-Artikolu 82(1)(d), li għandu l-
għan li jiffaċilità l-koperazzjoni bejn l-awtoritajiet ġudizzjarji nazzjonali u l-ekwivalenti 
tagħhom fir-rigward ta’ proċedimenti kriminali u l-infurzar ta’ deċiżjonijiet, l-Artikolu 
82(1)(a) li jitratta r-regoli u l-proċeduri għall-iżgurar “tar-rikonoxximenti ta’ kull forma ta’ 
sentenza u deċiżjoni ġudizzjarja".

B’konsegwenza ta’ dan, jidher li l-Artikolu 82(1)(d) TFUE hu affidabbli bħala bażi legali 
għall-abbozz ta’ Direttiva, iżda għandha ssir referenza wkoll għall-Artikolu 82(1)(a) TFUE 
biex l-inizjattiva tingħata r-rikonoxximent adegwat bħala strument ta’ rikonoxximent ta’ 
deċiżjonijiet ġudizzjarji.

VI. Rakkomandazzjoni

Il-kumitat eżamina l-kwistjoni msemmija hawn fuq waqt il-laqgħa tiegħu tad-28 ta' 
Ottubru 2010.

Għalhekk, fil-laqgħa tiegħu tat-28 ta’ Ottubru 2010, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali 
ddeċieda unananimament1 li jirrakkomandalek dan li ġej: il-proposta ta’ Direttiva għandha 
tiġi adottata skont l-Artikolu 82(1)(a) u (d) TFUE.

Dejjem tiegħek,

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Dawn li ġejjin kienu preżenti għall-votazzjoni finali: Raffaele Baldassarre (President), Sebastian Valentin Bodu 
(Viċi President), Eva Lichtenberger (rapporteur), Françoise Castex, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Daniel Hannan, Kurt Lechner, Bernhard Rapkay, Diana Wallis, Cecilia Wikström and Tadeusz 
Zwiefka.


