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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-proposta għal regolament dwar ir-rikonoxximent reċiproku ta' miżuri ta' protezzjoni fi 
kwistjonijiet ċivili ppreżentata mill-Kummissjoni għandha l-għan li tirrikonoxxi l-miżuri ta' 
protezzjoni favur il-vittmi ta' vjolenza f'dawk il-pajjiżi li fihom l-adozzjoni ta' tali miżuri taqa' 
taħt il-ġurisdizzjoni ċivili jew amministrattiva. Din il-proposta għal regolament tirriżulta mill-
abbozz ta' Direttiva dwar l-Ordni Ewropea ta' Protezzjoni ppreżentata minn 12-il Stat 
Membru fuq inizjattiva tal-Presidenza Spanjola, f'Jannar 2010.
L-inizjattiva Spanjola, fil-forma li fiha tfasslet oriġinarjament, kienet tkopri l-firxa kollha ta' 
miżuri ta' protezzjoni eżistenti fl-Istati Membri, indipendentement min-natura tal-awtorità tal-
ħruġ. Il-miżuri ta' protezzjoni kollha eżistenti fl-Unjoni Ewropea jsegwu l-istess skop: 
prevenzjoni tad-delitt jew tar-reċidività. B'hekk, l-inizjattiva Spanjola, bl-inklużjoni ta’ 
mekkaniżmu ta' rikonoxximent u adattament tal-ordni maħruġa mill-Istat ta' oriġini, 
introduċiet b'mod oriġinali u prattiku mekkaniżmu effikaċi uniku li permezz tiegħu l-vittmi 
jkunu jistgħu jiċċaqalqu fi ħdan l-UE bl-istess sigurtà li kienet tingħatalhom fil-pajjiż ta' 
oriġini tagħhom.
Ir-rapporteur tqis li d-direttiva msemmija hawn fuq setgħet tkopri mhux biss dawk il-pajjiżi li 
fihom jinħarġu dawn l-ordnijiet ta’ protezzjoni fl-ambitu tal-ġurisdizzjoni kriminali iżda 
wkoll lil dawk li joħorġuhom fl-ambitu tal-ġurisdizzjoni ċivili jew amministrattiva. Il-
mekkaniżmu propost oriġinarjament mid-direttiva kien jippermetti li r-rikonoxximent 
reċiproku tal-miżuri kawtelatorji jkun mekkaniżmu sempliċi u effikaċi, mingħajr ma dan ir-
regolament ikun meħtieġ. Id-diffikultà fin-negozjar mal-Istati Membri li l-ġurisdizzjoni 
tagħhom fil-qasam tal-protezzjoni tal-vittmi hija ċivili jew amministrattiva ġiegħlet li jiġi 
limitat il-kamp ta' applikazzjoni tad-direttiva. Dan ir-regolament jirrispondi għaldaqstant 
għall-pressjoni ta' dawn l-Istati Membri biex jinħoloq mekkaniżmu ta' rikonoxximent validu 
għall-pajjiżi li fihom il-protezzjoni tal-vittmi hija rregolata mid-dritt ċivili jew amministrattiv.
Għalhekk, fiċ-ċirkostanzi attwali r-rapporteur tqis li dan ir-Regolament, li abbażi tiegħu Stat 
Membru jirrikonoxxi u jeżegwixxi awtomatikament il-miżura ta' protezzjoni maħruġa minn 
Stat Membru ieħor sempliċement permezz tal-preżentazzjoni ta' ċertifikat, jaġevola l-
eżekuzzjoni tal-miżura ta' protezzjoni anki jekk tkun tapplika biss f'ċerti Stati Membri tal-
Unjoni Ewropea.

L-applikazzjoni kombinata taż-żewġ strumenti (penali u ċivili) tippermetti li l-vittmi li tkun 
ingħatatilhom miżura ta' protezzjoni jistgħu jiċċirkolaw liberament u f'sigurtà fl-Unjoni 
Ewropea, kif hemm ipprovdut fl-Artikolu 3 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea.

F'din l-opinjoni, ir-rapporteur riedet tarmonizza ż-żewġ strumenti biex isiru partijiet integrali 
u kumplementari ta' sistema kompluta ta' protezzjoni għall-każijiet ta' vjolenza minn 
aggressur identifikat, fl-Ewropa. Għal dan il-għan, it-terminoloġija ġiet adattata u ġew 
imsaħħa l-garanziji ta' rispett tad-drittijiet fundamentali kemm għall-persuna protetta kif ukoll 
għall-persuna li tkun qed tagħti lok għar-riskju. Biex dawn il-garanziji jiżdiedu, ir-
rikonoxximent awtomatiku taċ-ċertifikat ġie inkluż billi ġie impost l-obbligu fuq l-awtoritajiet 
kompetenti li jinformaw ex officio bil-ħruġ taċ-ċertifikat, b'hekk jiġi stabbilit mekkaniżmu ta' 
trażmissjoni awtomatika. B'dan nittamaw li nżidu l-protezzjoni għall-vittmi potenzjali, 
innaqqsulhom il-proċeduri amministrattivi u niżguraw li jkunu protetti kulfejn imorru.
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Fl-aħħar nett, bl-opinjoni tagħha, ir-rapporteur tixtieq ukoll tenfasizza l-importanza tal-ġbir ta' 
data statistika li mingħajrha ma nistgħux ikunu nafu l-kobor reali ta' dan it-tip ta' vjolenza fl-
Ewropa.

EMENDI

Il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern jitlob lill-Kumitat għall-Affarijiet 
Legali u lill-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi, bħala l-kumitati 
responsabbli, jinkorporaw l-emendi li ġejjin fir-rapport tagħhom:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 2b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2b) Fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta' 
Ġunju 2011 dwar pjan direzzjonali biex 
jissaħħu d-drittijiet u l-protezzjoni tal-
vittmi, b'mod partikolari fi proċedimenti 
kriminali, il-Kunsill iddikjara li għandha 
tittieħed azzjoni fil-livell tal-Unjoni 
Ewropea sabiex jissaħħu d-drittijiet u l-
protezzjoni tal-vittmi, u appella lill-
Kummissjoni biex tippreżenta proposti 
adatti għal dak il-għan. F'dak il-qafas, 
għandu jinħoloq mekkaniżmu li jiżgura 
fost l-Istati Membri r-rikonoxximent 
reċiproku tad-deċiżjonijiet rigward il-
miżuri ta' protezzjoni għall-vittmi. Skont 
ir-riżoluzzjoni, dan ir-Regolament, li 
jirrigwarda r-rikonoxximent reċiproku 
tal-miżuri ta' protezzjoni fi kwistjonijiet 
ċivili, għandu jikkompleta l-mekkaniżmu 
ta' rikonoxximent reċiproku tal-miżuri ta' 
protezzjoni meħuda fi kwistjonijiet 
kriminali previsti fid-Direttiva 
2011/99/UE tal-Parlament Ewropew u tal-
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Kunsill tat-13 ta’ Diċembru 2011 dwar l-
Ordni Ewropea ta' Protezzjoni1.
____________
ĠU L 338, 21.12.2011, p. 2.

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jiġi ċċarat li dan ir-Regolament huwa parti minn pakkett leġiżlattiv 
immirat lejn it-tisħiħ tal-protezzjoni tal-vittmi kollha u li jikkompleta l-mekkaniżmu ta' 
rikonoxximent reċiproku tal-miżuri ta' protezzjoni meħuda fi kwistjonijiet kriminali previsti 
fid-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-Ordni Ewropea ta' Protezzjoni. 

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(3) Id-differenzi bejn ir-regoli nazzjonali li 
jirregolaw il-miżuri ta' protezzjoni jfixklu 
t-trattament indaqs tal-persuni li jinsabu 
f'riskju li jsofru vjolenza u fastidju. Huwa 
essenzjali li jkun hemm dispożizzjonijiet li 
jiżguraw ir-rikonoxximent u fejn 
applikabbli, l-eżekuzzjoni rapida u 
sempliċi ta’ miżuri ta’ protezzjoni mill-
Istati Membri marbuta b’dan ir-
Regolament, biex jiġi żgurat li l-
protezzjoni mogħtija ma tintilifx meta 
persuna tivvjaġġa jew tmur toqgħod fi Stat 
Membru ieħor. Dawk id-dispożizzjonijiet 
għandhom jiggarantixxu wkoll li l-
eżerċizzju leġittimu min-naħa taċ-ċittadini 
tal-Unjoni Ewropea tad-dritt tagħhom li 
jiċċaqalqu u jirrisjedu liberament fit-
territorju tal-Istati Membri, skont it-
termini tal-Artikolu 3(2) tat-Trattat dwar 
l-Unjoni Ewropea u mal-Artikolu 21(1) 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea, ma jirriżultax f'telf tal-
protezzjoni tagħhom.
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Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri ta' protezzjoni mhux neċessarjament jiġu adottati matul il-proċedimenti ċivili fl-
Istati Membri. Għandhom jitqiesu l-ordinamenti ġuridiċi differenti tal-Istati Membri.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Il-fiduċja reċiproka fl-
amministrazzjoni tal-ġustizzja fl-Unjoni u 
l-objettiv li jiġi żgurat u faċilitat il-
moviment liberu tal-persuni fi ħdan l-
Unjoni jiġġustifikaw l-eżistenza ta' 
proċeduri għar-rikonoxximent u/jew l-
infurzar ta' miżuri ta' protezzjoni 
mingħajr formalitajiet intermedji. B’hekk, 
miżura ta’ protezzjoni li tiġi adottata fi 
Stat Membru għandha, għall-finijiet tar-
rikonoxximent u, fejn ikun applikabbli, 
tal-eżekuzzjoni, tiġi ttrattata bħallikieku 
tkun ġiet adottata fl-Istat Membru fejn 
ikunu qed jintalbu r-rikonoxximent u/jew 
l-eżekuzzjoni. Għal dan il-għan, dan ir-
Regolament għandu jintroduċi mudell ta' 
ċertifikat uniformi Ewropew li jinħareġ 
mill-Istat Membru ta' oriġini fuq talba 
mill-persuna protetta. Sabiex jiġi mħares 
il-prinċipju tas-sussidjarjetà, dak iċ-
ċertifikat ma għandux jissostitwixxi l-
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proċedura interna tal-Istati Membri.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 7b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7b) L-abolizzjoni tal-formalitajiet 
intermedji għandha tkun akkumpanjata 
minn salvagwardji meħtieġa mmirati 
b'mod partikolari għall-garanzija tar-
rispett totali tad-drittijiet tad-difiża u d-
dritt għal proċess ġust, kif  imnaqqxa fl-
Artikolu 6 tal-Konvenzjoni Ewropea 
għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-
Bniedem u l-Libertajiet Fundamentali u 
fl-Artikolu 47 tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Għal 
dan il-għan, l-awtoritajiet kompetenti fl-
Istat Membru ta' oriġini għandhom 
jaċċertaw li ċ-ċertifikat ma jinħariġx sa 
ma d-dritt għal proċess ġust tal-persuna li 
tkun qed tagħti lok għar-riskju ma jkunx 
ġie garantit.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tisħaq fuq l-importanza li jiġi garantit ir-rispett tad-drittijiet tad-difiża tal-
persuna li tkun qed tagħti lok għar-riskju fil-kuntest ta' rikonoxximent reċiproku awtomatiku 
tal-miżuri ta' protezzjoni.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 7c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7c) Minkejja d-dritt tal-persuna protetta 
li tinvoka l-miżura ta' protezzjoni 
direttament fi Stat Membru ieħor, l-
awtorità li toħroġ iċ-ċertifikat għandha, fi 
kwalunkwe każ, tittrażmetti ċ-ċertifikat 
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lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru 
ta' rikonoxximent. Din il-proċedura 
għandha tiggarantixxi li s-salvagwardja 
mogħtija lill-persuna protetta tinżamm fi 
kwalunkwe Stat Membru ieħor li fih il-
persuna protetta tmur toqgħod, anki meta 
l-persuna msemmija ma setgħetx issib jew 
tikkuntattja lill-awtorità kompetenti fl-
Istat Membru ta' rikonoxximent.

Ġustifikazzjoni

Bil-għan li tissaħħaħ il-protezzjoni ta' vittmi potenzjali, jeħtieġ li jiġi stabbilit l-obbligu, 
għall-awtoritajiet kompetenti, ta' trażmissjoni taċ-ċertifikat lill-awtorità fit-tieni Stat Membru 
barra mid-dritt għall-vittma li tikkuntattja direttament l-awtorità fit-tieni Stat Membru. Dan 
se jiggarantixxi li fil-każijiet kollha l-awtorità kompetenti fit-tieni Stat Membri tirċievi ċ-
ċertifikat għall-fini ta' rikonoxximent tal-miżura ta' protezzjoni.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Biex ikun hemm funzjonament tajjeb 
tal-ġustizzja jeħtieġ li jiġi evitat li 
jingħataw deċiżjonijiet irrikonċiljabbli 
f'żewġ Stati Membri. Għal dan il-għan, dan 
ir-Regolament għandu jipprovdi raġuni ta' 
rifjut ta' rikonoxximent u/jew ta' 
eżekuzzjoni permezz ta' applikazzjoni 
mill-persuna li tkun qed tagħti lok għar-
riskju fil-każ ta' deċiżjonijiet 
irrikonċiljabbli. 

(8) Biex ikun hemm funzjonament tajjeb 
tal-ġustizzja jeħtieġ li jiġi evitat li 
jingħataw deċiżjonijiet irrikonċiljabbli 
f'żewġ Stati Membri. Għal dan il-għan, dan 
ir-Regolament għandu jipprovdi raġuni ta' 
rifjut ta' rikonoxximent u/jew ta' 
eżekuzzjoni fil-każ ta' deċiżjonijiet 
irrikonċiljabbli. 

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tirrifletti l-emendi tal-Artikolu 12. 
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Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Il-fiduċja reċiproka fl-
amministrazzjoni tal-ġustizzja fl-Unjoni u 
l-għan li jiġi żgurat li jkun hemm 
ċirkolazzjoni mħaffa u b'anqas spejjeż tal-
miżuri ta' protezzjoni fi ħdan l-Unjoni 
Ewropea jiġġustifikaw li jkun hemm 
proċeduri għar-rikonoxximent u/jew 
għall-eżekuzzjoni ta’ miżuri bħal dawn 
mingħajr formalitajiet intermedji. B’hekk, 
miżura ta’ protezzjoni li tiġi adottata fi 
Stat Membru għandha, għall-finijiet tar-
rikonoxximent u, fejn ikun applikabbli, 
tal-eżekuzzjoni, tiġi ttrattata bħallikieku 
tkun ġiet adottata fl-Istat Membru fejn 
ikunu qed jintalbu r-rikonoxximent u/jew 
l-eżekuzzjoni. 

imħassar

(Ara l-emenda tal-premessa 7a.)

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Iċ-ċertifikat ma għandux ikun 
appellabbli. Madankollu, jekk il-miżura 
ta' protezzjoni tiġi sospiża jew irtirata fl-
Istat Membru ta' oriġini, l-awtorità 
kompetenti ta’ dak l-Istat Membru 
għandu jinforma lill-awtorità kompetenti 
tal-Istat Membru ta' rikonoxximent dwar 
dan, li għandha minnufih tissospendi jew 
tirtira r-rikonoxximent u/jew l-eżekuzzjoni 
tal-miżura ta' protezzjoni.
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Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 9b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9b) Minħabba d-diversi tradizzjonijiet 
ġuridiċi tal-Istati Membri, il-miżura ta' 
protezzjoni meħuda fl-Istat Membru ta' 
oriġini taf ma tkunx magħrufa fl-Istat 
Membru ta' rikonoxximent. F'każijiet 
bħal dawn, l-awtorità kompetenti fl-Istat 
Membru ta' rikonoxximent għandha, 
sakemm ikun possibbli, tadatta l-miżura 
ta' protezzjoni għal waħda magħrufa 
skont id-dritt nazzjonali tiegħu li għandha 
effetti ekwivalenti u li ssegwi għanijiet u 
interessi analogi. L-awtorità kompetenti 
fl-Istat Membru ta' rikonoxximent tista' 
tapplika, skont id-dritt nazzjonali tagħha, 
miżuri ċivili, amministrattivi jew 
kriminali.

Ġustifikazzjoni

L-għan ta' din l-emenda huwa dak li jingħataw raġunijiet għall-kamp ta' applikazzjoni u l-
kontenut tal-Artikolu 8 u jispeċifikahom. L-emenda tirriproduċi parzjalment il-formulazzjoni 
tal-Premessa 26 u tal-Artikolu 9 tad-Direttiva dwar l-Ordni Ewropea ta' Protezzjoni.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Sabiex jiġi ffaċilitat il-moviment 
liberu tal-miżuri ta’ protezzjoni fl-Unjoni 
Ewropea, jeħtieġ li dan ir-Regolament 
jintroduċi mudell uniformi ta' ċertifikat u 
jinnomina l-awtorità kompetenti biex 
toħorġu. Sabiex jiġi mħares il-prinċipju 
ta' sussidjarjetà, dan iċ-ċertifikat ma 

imħassar 
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għandux jissostitwixxi l-proċedura 
interna tal-Istati Membri.

(Ara l-emenda tal-premessa 7 a ġdida.)

Emenda 14

Proposta għal regolament
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Il-mudell uniformi ta’ ċertifikat 
Ewropew għandu jkun fih l-elenku tal-
Istati Membri li jirrikonoxxu dak iċ-
ċertifikat, ħalli jiġi ffaċilitat il-moviment 
liberu tal-persuni li jkunu kisbu miżura 
ta' protezzjoni fl-Unjoni u tkun evitata l-
impożizzjoni ta' oneru amministrattiv 
addizzjonali fuq l-Istati Membri tal-
oriġini billi jkun mitlub minnhom li 
joħorġu ċertifikati ġodda meta l-persuni 
protetti jmorru fi Stat Membru ieħor. 
Mudell uniformi għandu inter alia 
jiffaċilita l-proċess ta’ traduzzjoni wkoll.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar
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(Ara l-emenda tal-premessa 9 a ġdida.)

Emenda 16

Proposta għal regolament
Premessa 13a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Fid-dawl tal-prinċipju ta' 
rikonoxximent reċiproku li fuqu huwa 
jissejjes dan ir-Regolament, kull 
komunikazzjoni uffiċjali relatata ma' 
miżura ta' protezzjoni għandha ssir, 
sakemm hu possibbli, direttament bejn l-
awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru 
ta' oriġini u l-Istat Membru ta' 
rikonoxximent.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tiġġustifika l-obbligu ta' trażmissjoni diretta tal-
informazzjoni relatata ma' miżura ta' protezzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti, stabbilit bl-
emendi tal-Artikolu 12. 

Emenda 17

Proposta għal regolament
Premessa 13b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13b) Fil-kuntest tal-implimentazzjoni ta' 
dan ir-Regolament, l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom iqisu kif jixraq 
ħtiġiet il-vittmi, l-aktar dawk tal-persuni li 
huma partikolarment vulnerabbli, bħalma 
huma l-minorenni jew il-persuni 
b'diżabilità, u għandhom jieħdu kont tal-
assistenza neċessarja kif proposta mill-
Istati Membri.
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Emenda 18

Proposta għal regolament
Premessa 13c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13c) Meta l-informazzjoni trid tkun 
ipprovduta fl-ambitu ta' dan ir-
Regolament lill-persuna protetta, jew lill-
persuna li tkun qed tagħti lok għar-riskju, 
tali informazzjoni għandha tkun ukoll 
ipprovduta lir-rappreżentant legali, lill-
kuratur jew lit-tutur, jekk ikun hemm, tal-
persuna kkonċernata. Għandha tingħata 
l-attenzjoni dovuta lill-ħtieġa li l-persuna 
protetta jew il-persuna li tkun qed tagħti 
lok għar-riskju, jew ir-rappreżentant 
legali, jirċievu l-informazzjoni, kif previst 
f'dan ir-Regolament, b'lingwa li jifhmu.

Ġustifikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu l-għan li jsaħħaħ id-drittijiet kemm tal-persuna protetta kif ukoll 
tal-persuna li tkun qed tagħti lok għar-riskju billi jipprevedi l-każ li dawn ikunu minorenni 
jew legalment inkapaċitati u billi jiggarantixxi li dawn jifhmu l-informazzjoni kollha li 
taslilhom. Din l-emenda tirriproduċi l-formulazzjoni tal-Premessa 13 tad-Direttiva dwar l-
Ordni Ewropea ta' Protezzjoni.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Premessa 13d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13d) Fil-kuntest tal-implimentazzjoni ta’ 
dan ir-Regolament, l-Istati Membri 
għandhom jieħdu l-passi neċessarji 
għalbiex jiżguraw li l-persuna protetta ma 
jkollhiex tħallas hi l-kostijiet marbuta 
mar-rikonoxximent tal-miżura ta’ 
protezzjoni fi Stat Membru ieħor.
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Emenda 20

Proposta għal regolament
Premessa 13e (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13e) L-Istati Membri għandhom 
jinkoraġġixxu kemm jista’ jkun il-kuntatt 
dirett bejn l-awtoritajiet kompetenti fil-
kuntest tal-implimentazzjoni ta’ dan ir-
Regolament, u għandhom jippromwovu 
taħriġ regulari għall-awtoritajiet 
ġudizzjarji u għal awtoritajiet kompetenti 
oħra li għandhom imnejn jiġu f’kuntatt 
ma' vittmi jew vittmi potenzjali, ħalli 
jkunu jistgħu joffrulhom assistenza 
adegwata.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Premessa 13f (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13f) Id-data personali pproċessata fl-
ambitu ta' dan ir-Regolament għandha 
tkun imħarsa skont il-liġijiet nazzjonali li 
jimplimentaw id-Direttiva 95/46/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
24 ta' Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta' 
individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' 
data personali u dwar il-moviment liberu 
ta' dik id-data1.
__________________
1ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31.
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Emenda 22

Proposta għal regolament
Kapitolu I – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kamp ta’ applikazzjoni, definizzjonijiet u 
ġuriżdizzjoni

Objettiv, kamp ta' applikazzjoni, 
definizzjonijiet u ġuriżdizzjoni

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu - 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu -1
Objettiv

Dan ir-Regolament jistabbilixxi r-regoli li 
jippermettu awtorità fi Stat Membru li fih 
ittieħdet miżura ta' protezzjoni bil-għan li 
tipproteġi persuna meta jissussistu 
raġunijiet serji biex jiġi kkunsidrat li l-
ħajja, l-integrità u d-dinjità fiżika jew 
psikoloġika, il-libertà personali jew l-
integrità sesswali ta' persuna jkunu 
f'riskju, toħroġ ċertifikat li jawtorizza 
awtorità kompetenti fi Stat Membru ieħor 
tkompli l-protezzjoni tal-persuna 
kkonċernata fit-territorju ta' dak l-Istat 
Membru ieħor.

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni tal-objettiv ta' dan ir-Regolament hija fundamentali. Din l-emenda hija 
ispirata mill-formulazzjoni tal-Artikolu 1 tad-Direttiva dwar l-Ordni Ewropea ta' Protezzjoni.

Emenda 24



AD\889322MT.doc 17/34 PE473.887v04-00

MT

Proposta għal regolament
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Dan ir-Regolament japplika għall-miżuri 
ta' protezzjoni meħuda fi kwistjonijiet ċivili 
irrispettivament min-natura tal-awtorità li 
toħroġ il-miżuri ta’ protezzjoni. Ma 
japplikax għal miżuri ta’ protezzjoni 
koperti mir-Regolament (KE) 
Nru 2201/2003, jew għall-miżuri ta’ 
protezzjoni koperti mid-Direttiva 
2011/99/UE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-13 ta’ Diċembru 2011 dwar l-
ordni Ewropea ta’ protezzjoni1, sabiex 
ikun hemm prevenzjoni ta' 
sovrappożizzjoni tal-ordinament tad-Dritt 
Ċivili u l-ordinament tad-Dritt Kriminali.

____________
1 ĠU L 338, 21.12.2011, p. 2.

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

(Jekk tiġi adottata l-parti ta' din l-emenda 
li tikkonċerna l-kliem "għall-ħajja, ...jew l-
integrità sesswali tal-persuna'', jeħtieġ li 
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jsiru l-modifiki korrispondenti tul it-test 
kollu)

Dawn li ġejjin huma, b’mod partikolari,
miżuri ta’ protezzjoni:

Miżuri ta' protezzjoni jistgħu jinkludu 
obbligu wieħed jew iktar jew projbizzjoni 
waħda jew iktar minn dawn li ġejjin:

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

(i) projbizzjoni milli tidħol u/jew tibqa'
f’ċerti lokalitajiet, postijiet jew żoni 
definiti fejn il-persuna protetta tirrisjedi 
jew taħdem jew li hija żżur; jew

(ii) obbligu li ma jkunx hemm kuntatt, ta’ 
kwalunkwe tip, mal-persuna protetta, 
inkluż kuntatt bit-telefown, permezz tal-
posta elettronika jew ordinarja, bil-faks jew 
permezz ta’ kwalunkwe metodu ieħor; jew

(ii) projbizzjoni jew regolazzjoni tal-
kuntatt, ta’ kwalunkwe tip, mal-persuna 
protetta, inkluż kuntatt bit-telefown, 
permezz tal-posta elettronika jew ordinarja, 
bil-faks jew permezz ta’ kwalunkwe 
metodu ieħor; jew

obbligu li l-persuna protetta ma tiġix 
avviċinata iktar qrib minn distanza 
stabbilita; jew

(iii) projbizzjoni jew regolamentazzjoni 
tal-fatt li l-persuna protetta ma tiġix 
avviċinata iktar qrib minn distanza 
stabbilita; jew

(iv) deċiżjoni li tagħti l-użu esklussiv ta’ 
akkomodazzjoni komuni ta’ żewġ persuni 
lill-persuna protetta.

(iv) deċiżjoni li tagħti l-użu esklussiv ta’ 
akkomodazzjoni komuni ta’ żewġ persuni 
lill-persuna protetta. jew

(iva) kwalunkwe projbizzjoni jew 
regolamentazzjoni oħra imposti bl-iskop li 
jiggarantixxu l-protezzjoni tal-persuna 
protetta.

Emenda 26

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iva) projbizzjoni tal-pubblikazzjoni, skont 
it-termini tad-Direttiva 95/46/KE, tad-data 
personali tal-individwi protetti mingħajr 
il-kunsens tagħhom.
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Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt aa  (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tirripeti l-formulazzjoni tad-definizzjoni tal-persuna protetta stabbilita fid-
Direttiva dwar l-Ordni Ewropea ta' Protezzjoni. 

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt a b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ab) "persuna li tkun qed tagħti lok għar-
riskju" tfisser il-persuna fiżika li kontriha 
ġiet jew kienet ġiet adottata miżura ta' 
protezzjoni li timponi obbligu wieħed jew 
aktar jew projbizzjoni waħda jew aktar 
imsemmijin fil-punt (a).

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tirriproduċi parzjalment il-formulazzjoni tad-definizzjoni tal-persuna li tkun 
qed tagħti lok għar-riskju stabbilita fid-Direttiva dwar l-Ordni Ewropea ta' Protezzjoni.
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Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3 – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(ii) f'kull każ ieħor, fuq it-talba tal-persuna 
protetta.

Ġustifikazzjoni

Ara l-emenda tal-Artikolu 5, paragrafu 3a (ġdid).
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Emenda 31

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Meta awtorità kompetenti tadotta 
miżura ta' protezzjoni, hija għandha 
tinforma lill-persuna protetta bil-
possibbiltà li titlob ċertifikat fil-każ li 
tiddeċiedi li titlaq lejn Stat Membru ieħor. 
L-awtorità kompetenti għandha tagħti 
parir lill-persuna protetta li tippreżenta t-
talba qabel ma titlaq mit-territorju tal-
Istat ta' oriġini.

Ġustifikazzjoni

Ara l-emenda tal-Artikolu 5, paragrafu 3, punt (ii). Din l-emenda għandha l-għan li ssaħħaħ 
il-protezzjoni tal-vittma potenzjali, li għandha tkun informata u mogħtija parir dwar il-
possibbiltà li titlob ċertifikat meta tiġi biex titlaq lejn Stat Membru ieħor. It-tieni sentenza tal-
paragrafu tirriproduċi l-formulazzjoni tal-Artikolu 6, paragrafu 5, it-tieni sentenza tad-
Direttiva dwar l-Ordni Ewropea ta' Protezzjoni.

Emenda 32

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. Meta awtorità kompetenti toħroġ 
ċertifikat skont il-paragrafu 3, hija 
għandha tinforma lill-persuna protetta 
dwar liema huma l-awtoritajiet 
kompetenti li jirrikonoxxu u/jew 
jeżegwixxu l-miżura ta' protezzjoni fl-Istat 
Membru ta' rikonoxximent.
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li ssaħħaħ il-protezzjoni tal-vittma potenzjali. Din l-emenda 
tqis il-fatt li l-vittma potenzjali li tmur toqgħod fi Stat Membru ieħor jista' jkun li ma tkunx taf 
liema awtoritajiet għandha tikkuntattja sabiex tinvoka l-miżura ta' protezzjoni. 

Emenda 33

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3c. Minkejja l-paragrafu 1, meta awtorità 
kompetenti toħroġ ċertifikat skont il-
paragrafu 3, hija għandha tittrażmetti 
immedjatament tali ċertifikat lill-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru ta' 
rikonoxximent.

Ġustifikazzjoni

Bil-għan li tiġi evitata sitwazzjoni li fiha l-vittma potenzjali tiltaqa' ma' ostakli ta' kull xorta 
(ostakli lingwistiċi, amministrattivi eċċ…) meta tiġi biex tinvoka l-miżura ta' protezzjoni fi 
Stat Membru li tmur toqgħod fih, din l-emenda timponi obbligu fuq l-awtorità li toħroġ iċ-
ċertifikat biex tittrażmettih awtomatikament u direttament lill-awtorità kompetenti fit-tieni 
Stat Membru. Din il-proċedura se tiggarantixxi li l-protezzjoni tal-vittma potenzjali tibqa’ 
tinżamm fit-tieni Stat Membru f'kull ċirkostanza.

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. Fejn ikun neċessarju, il-kontenut taċ-
ċertifikat għandu jkun traslitterat jew 
tradott mill-awtorità kompetenti tal-Istat 
ta' oriġini f'lingwa uffiċjali jew waħda 
mil-lingwi uffiċjali tal-Istat Membru ta' 
rikonoxximent jew kwalunkwe lingwa 
oħra li l-Istat Membru ta' rikonoxximent 
ikun indika li jista’ jaċċetta.
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li ssaħħaħ il-protezzjoni tal-vittma potenzjali. Il-persuna 
protetta ma għandhiex tħallas l-ispejjeż tat-traduzzjoni taċ-ċertifikat. Għaldaqstant jeħtieġ li 
t-test ikun emendat sabiex jiġi stabbilit li t-traduzzjoni taċ-ċertifikat tkun fornuta mill-
awtorità, li adottat il-miżura ta’  protezzjoni u ħarġet iċ-ċertifikat.

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ma għandu jkun hemm l-ebda appell 
mill-ħruġ ta’ ċertifikat.

2. Ma għandu jkun hemm l-ebda appell 
mill-ħruġ ta’ ċertifikat. Żbalji ta’ 
proċedura jkunu rettifikata skont it-
termini tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu.

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Jekk miżura ta’ protezzjoni ma tkunx 
teżisti fl-Istat Membru ta’ rikonoxximent, 
l-awtorità kompetenti f'dak l-Istat Membru 
għandha, sa fejn ikun possibbli, tadatta l-
miżura ta’ protezzjoni għal waħda li tkun 
teżisti fil-liġi tagħha li jkollha l-effetti 
ekwivalenti marbutin magħha u li jkollha 
skopijiet u interessi simili, u li 
jiggarantixxi wkoll lill-persuna protetta l-
istess livell ta’ protezzjoni.
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Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Ġustifikazzjoni

Skont il-premessa (8), ir-rifjut ta' rikonoxximent f'każ ta' deċiżjonijiet irrikonċiljabbli huwa 
ġustifikat mill-bżonn ta' garanzija ta' funzjonament tajjeb tal-ġustizzja. Għaldaqstant, din ir-
raġuni għal rifjut għandha tiġi applikata mill-awtorità kompetenti ex officio wkoll.

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Ir-rikonoxximent u/jew l-eżekuzzjoni 
ta' miżura ta' protezzjoni ma jistgħux jiġu 
rifjutati għar-raġuni li l-liġi tal-Istat 
Membru ta' rikonoxximent ma tkunx 
tippermetti miżura bħal din fuq il-bażi tal-
istess fatti.

Ġustifikazzjoni

Ara l-emenda tal-Artikolu 12, paragrafu 4. Jagħmel iktar sens li dan il-paragrafu jitqiegħed 
immedjatament wara l-paragrafu dwar ir-raġuni għaċ-ċaħda.
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Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Meta l-awtorità kompetenti fl-Istat 
Membru ta' rikonoxximent tirrifjuta r-
rikonoxximent tal-miżura ta' protezzjoni 
bi qbil mal-paragrafu 1, hija għandha 
minnufih tinforma b'dan lill-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru ta' oriġini.

Ġustifikazzjoni

Jidher li jkun jixraq li l-awtorità fl-Istat Membru ta' oriġini għandha tkun informata dwar ir-
rifjut eventwali ta' rikonoxximent tal-miżura ta' protezzjoni fit-tieni Stat Membru.

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Jekk l-awtorità kompetenti fl-Istat 
Membru ta' oriġini tissospendi jew tirtira l-
miżura ta' protezzjoni, hija għandha 
minnufih tinforma lill-awtorità
kompetenti tal-Istat Membru ta' 
rikonoxximent b’dik is-sospensjoni jew 
dak l-irtir.

Ġustifikazzjoni

Il-persuna li tkun qed tagħti lok għar-riskju ma għandhiex tkun mistennija tapplika għal 
sospensjoni jew irtirar għand l-awtorità kompetenti fl-Istat Membru ta' rikonoxximent. Dan 
mhuwiex prattiku u l-oneru ma għandux ikunu fuq il-persuna li tapplika. Għal dawn ir-
raġunijiet, din l-emenda tistabbilixxi, konformement mal-emendi preċedenti, l-obbligu ta' 
trażmissjoni diretta tal-informazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti.
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Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. F'każ li l-miżura ta' protezzjoni tiġi 
sospiża jew irtirata fl-Istat Membru ta' 
oriġini, l-awtorità kompetenti tal-Istat 
Membru ta' rikonoxximent għandha 
tissospendi jew tirtira r-rikonoxximent u, 
skont il-każ, l-eżekuzzjoni tal-miżura ta' 
protezzjoni malli tkun ġiet debitament 
informata mill-awtorità kompetenti tal-
Istat Membru ta' oriġini skont il-
paragrafu 2.

Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Ir-rikonoxximent ta’ miżura ta’ 
protezzjoni ma jistax jinċaħad għar-
raġuni li l-liġi tal-Istat Membru ta' 
rikonoxximent ma tkunx tippermetti 
miżura bħal din fuq il-bażi tal-istess fatti.

imħassar

(Ara l-emenda tal-Artikolu 12, paragrafu 1a.)

Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – kliem introduttorju
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2 – kliem introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Malli jirċievu ċ-ċertifikat skont l-
Artikolu 5, l-awtoritajiet kompetenti tal-
Istat Membru ta' rikonoxximent għandhom, 
mingħajr dewmien u, fejn ikun meħtieġ, 
skont ir-regoli tar-Regolament (KE) Nru 
1393/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-13 ta' Novembru 2007 dwar is-
servizz fl-Istati Membri ta' dokumenti 
ġudizzjarji u extra-ġudizzjarji fi 
kwistjonijiet ċivili jew kummerċjali 
(servizz (sic! notifika) ta' dokumenti)1, 
jgħarrfu lill-persuna li tkun qed tagħti lok 
għar-riskju u lill-persuna protetta u, meta 
jkun xieraq, lir-rappreżentant legali, 
kuratur jew tutur tiegħu jew tagħha 
b'lingwa li tinftiehem minnhom:

_______________
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1 ĠU L 324, 10.12.2007, p. 79.

Emenda 46

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ia) jekk applikabbli, il-miżura ta' 
protezzjoni adottata skont l-Artikolu 8;

Ġustifikazzjoni

L-obbligu li l-persuna li tkun qed tagħti lok għar-riskju u l-persuna protetta jkunu mgħarrfa 
bi kwalunkwe informazzjoni marbuta mal-miżura ta' protezzjoni għandu jinkludi l-
informazzjoni dwar il-miżura adottata biex tadatta l-miżura ta' protezzjoni barranija li ma 
tkunx magħrufa għal waħda magħrufa fl-ambitu tad-dritt nazzjonali tal-Istat Membru ta' 
rikonoxximent.  

Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2 – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(iv) b'kull rifjut ta’ rikonoxxiemnt u/jew 
eżekuzzjoni, sospensjoni jew irtirar tal-
miżura ta' protezzjoni.

Ġustifikazzjoni
Ara l-ġustifikazzjoni tal-emenda tal-Artikolu 13, paragrafu 2, punt (1a).

Emenda 48
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Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Meta l-persuna li tkun qed tagħti lok 
għar-riskju tiġi mgħarrfa bl-
informazzjoni msemmija fil-paragrafi 1 
u 2, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat 
Membru tal-oriġini u dawk tal-Istat 
Membru ta’ rikonoxximent għandhom 
joqogħdu partikolarment attenti għall-fatt
li ma huwiex fl-interess tal-persuna 
protetta li l-indirizz tagħha jew dettalji 
personali oħrajn ikunu divulgati, sakemm 
dan ma jkunx meħtieġ għall-finijiet tal-
infurzar tal-miżura ta' protezzjoni.

Emenda 49

Proposta għal regolament
Artikolu 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 15 imħassar
Transliteration or translation

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

(Ara l-emenda tal-Artikolu 5, paragrafu 4.)



PE473.887v04-00 30/34 AD\889322MT.doc

MT

Emenda 50

Proposta għal regolament
Artikolu 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Applikant li, fl-Istat Membru ta’ oriġini, 
ikun gawda minn għajnuna legali sħiħa jew 
parzjali jew minn eżenzjoni mill-kostijiet 
jew mill-ispejjeż ikun intitolat, f’kull 
proċediment marbut mal-eżekuzzjoni tal-
miżura ta’ protezzjoni, għall-benefiċċju tal-
għajnuna legali l-aktar favorevoli jew 
għall-eżenzjoni l-aktar estensiva mill-
kostijiet u l-ispejjeż li hemm dispożizzjoni 
dwarha fil-liġi tal-Istat Membru ta’ 
rikonoxximent.

Applikant li, fl-Istat Membru ta’ oriġini, 
ikun gawda minn għajnuna legali sħiħa jew 
parzjali jew minn eżenzjoni mill-kostijiet 
jew mill-ispejjeż ikun meqjus, f’kull 
proċediment marbut mal-eżekuzzjoni tal-
miżura ta’ protezzjoni, għall-intitolament 
għall-benefiċċju tal-għajnuna legali jew 
għall-eżenzjoni l-aktar estensiva mill-
kostijiet u l-ispejjeż li hemm dispożizzjoni 
dwarha fil-liġi tal-Istat Membru ta’ 
rikonoxximent, kif deċiż mill-Istat 
Membru.

Emenda 51

Proposta għal regolament
Artikolu 19a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 19a
Ġbir ta' data

Għall-fini li tiġi faċilitata l-valutazzjoni 
tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, l-
Istati Membri għandhom jikkomunikaw 
lill-Kummissjoni d-data rilevanti marbuta 
mal-applikazzjoni tal-proċeduri nazzjonali 
dwar il-ħruġ ta' ċertifikati li hemm 
riferiment għalihom fl-Artikolu 5 u t-
trażmissjoni tagħha bejn l-awtoritajiet 
kompetenti. Dik id-data għandha tinkludi, 
mill-anqas, l-informazzjoni dwar l-għadd 
ta’ miżuri ta’ protezzjoni u ċertifikati 
mitluba, maħruġa u/jew rikonoxxuti u l-
għadd ta’ ċertifikati rifjutati, sospiżi u/jew 
irtirati, kif ukoll ir-raġunijiet għal tali 
rifjut u/jew irtirar, filwaqt li tingħata 
attenzjoni xierqa lill-prinċipji 
fundamentali tal-privatezza u tal-
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protezzjoni tad-data personali.

Emenda 52

Proposta għal regolament
Artikolu 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mhux aktar tard minn [ħames snin mid-
data tal-applikazzjoni fl-Artikolu 23], il-
Kummissjoni għandha tippreżenta lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew 
rapport dwar l-applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament. Jekk ikun meħtieġ, ir-rapport 
għandu jkun akkumpanjat minn proposti 
għal adattament.

Mhux aktar tard minn [erba' snin mid-data 
tal-applikazzjoni fl-Artikolu 23], il-
Kummissjoni għandha tippreżenta lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew 
rapport dwar l-applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament u dwar l-interazzjoni bejn dan 
ir-Regolament u d-Direttiva 2011/99/KE.. 
Jekk ikun meħtieġ, ir-rapport għandu jkun 
akkumpanjat minn proposti għal 
adattament.

Emenda 53

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jipprovdu, fi 
ħdan il-qafas tan-Netwerk Ġudizzjarju 
Ewropew fi kwistjonijiet ċivili u 
kummerċjali stabbilit bid-Deċiżjoni 
2001/470/KE, deskrizzjoni tar-regoli u 
proċeduri nazzjonali li jikkonċernaw il-
miżuri ta' protezzjoni, inklużi l-awtoritajiet 
kompetenti għar-rikonoxximent u/jew l-
eżekuzzjoni, bil-ħsieb li din titqiegħed 
għad-dispożizzjoni tal-pubbliku.

L-Istati Membri għandhom jipprovdu, fi 
ħdan il-qafas tan-Netwerk Ġudizzjarju 
Ewropew fi kwistjonijiet ċivili u 
kummerċjali stabbilit bid-Deċiżjoni 
2001/470/KE, deskrizzjoni tar-regoli u 
proċeduri nazzjonali li jikkonċernaw il-
miżuri ta' protezzjoni, inklużi l-awtoritajiet 
kompetenti għar-rikonoxximent u/jew l-
eżekuzzjoni, bil-ħsieb li din titqiegħed 
għad-dispożizzjoni tal-pubbliku. L-
informazzjoni dwar il-każijiet individwali 
tibqa’ kunfidenzjali.



PE473.887v04-00 32/34 AD\889322MT.doc

MT

Emenda 54

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sa [sena qabel id-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament], l-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw lill-Kummissjoni

Sa [sena qabel id-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament], kull Stat Membru għandu 
jikkomunika lill-Kummissjoni

(a) l-awtoritajiet li għandhom il-
kompetenza fil-każ ta’ kwistjonijiet li 
jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan 
ir-Regolament;

(a) l-ismijiet u d-dettalji ta’ kuntatt tal-
awtoritajiet li għandhom il-kompetenza fil-
każ ta' kwistjonijiet li jaqgħu fil-kamp ta' 
applikazzjoni ta' dan ir-Regolament;

(b) il-lingwi li huma aċċettati għat-
traduzzjonijiet taċ-ċertifikat, hekk kif inhu 
imsemmi fl-Artikolu 15.

(b) il-lingwi li huma aċċettati għat-
traduzzjonijiet taċ-ċertifikat, hekk kif inhu 
imsemmi fl-Artikolu 5(4).

Emenda 55

Proposta għal regolament
Anness I – Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness I Anness

Ġustifikazzjoni
Din l-emenda hija ġustifikata mit-tħassir tal-Anness II (ara l-emenda tal-Anness II).

Emenda 56

Proposta għal regolament
Anness II 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness II Anness imħassar
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(Ara l-emenda tal-Artikolu 12.)
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