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maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, apparti fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE
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maġġoranza tal-voti mitfugħa
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komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex jiġi approvat it-test konġunt 

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni.)

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa 
qawwija korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi 
li turi partijiet tat-test leġiżlattiv li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni 
bl-iskop li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f'verżjoni lingwistika minnhom).  Il-korrezzjonijiet proposti huma 
suġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar il-kompetenza, il-liġi applikabbli, l-
għarfien u l-eżekuzzjoni tad-deċiżjonijiet u l-kooperazzjoni fil-qasam ta’ obbligi ta’ 
manteniment
(COM(2005)0649 – C6-0079/2006 – 2005/0259(CNS))

(Proċedura ta' konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2005)0649),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 61 (c) u l-Artikolu 67 (2) tat-Trattat KE, skond liema artikoli 
ġie kkonsultat mill-Kunsill (C6-0079/2006),

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali dwar il-bażi legali 
proposta,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 51 u 35 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u l-
opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A6-0468/2007),

1. Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tbiddel il-proposta tagħha f’dan is-sens, skond l-
Artikolu 250(2) tat-Trattat KE;

3. Jistieden lill-Kunsill jgħarraf lill-Parlament jekk ikollu l-ħsieb li jitbiegħed mit-test 
approvat mill-Parlament;

4. Jitlob lill-Kunsill biex jerġa' jikkonsultah jekk ikollu l-ħsieb li jemenda l-proposta tal-
Kummissjoni b'mod sustanzjali;

5. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni.

Test propost mill-Kummissjoni Emendi tal-Parlament

Emenda 1
Ċitazzjoni 1

wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-
Komunità Ewropea, u notevolment l-

wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-
Komunità Ewropea, u notevolment l-
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Artikolu 61, il-punt c) tiegħu u l-Artikolu 
67, il-paragrafu 2,

Artikolu 61, il-punt (c) tiegħu,

Ġustifikazzjoni

Meta ġie kkonsultat mill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern dwar il-bażi 
legali għar-regolament propost, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali kkunsidra li l-proposta 
suppost tiġi ttrattata skond il-proċedura ta’ kodeċiżjoni.

Emenda 2
Ċitazzjoni 3

wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament 
Ewropew,

imħassra

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni ta’ l-emenda ta’ Ċitazzjoni 1.

Emenda 3
Ċitazzjoni 4 a (ġdida)

 waqt li jaġixxi f’konformità mal-proċedura 
stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat,

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni ta’ l-emenda ta’ Ċitazzjoni 1.

Emenda 4
Premessa 9

(9) L-ambitu ta’ l-applikazzjoni tar-
Regolament irid jestendi għall-obbligi ta’ 
manteniment kollha li ġejjin mir-
relazzjonijiet ta’ familja jew mir-
relazzjonijiet li għandhom effetti simili, u 
dan, sabiex jiżgura ugwaljanza ta’ trattament 
bejn il-kredituri ta’ manteniment kollha.

(9) L-ambitu ta’ l-applikazzjoni tar-
Regolament irid jestendi għall-obbligi ta’ 
manteniment kollha li ġejjin minn relazzjoni 
ta’ familja, nisel, żwieġ jew affinità jew 
mir-relazzjonijiet li għandhom effetti simili 
skond il-liġi nazzjonali applikabbli, u dan, 
sabiex jiżgura ugwaljanza ta’ trattament bejn 
il-kredituri ta’ manteniment.  Tali obbligi 
għandhom jinftiehmu fl-iktar sens wiesa’ 
possibbli li jkopru, b’mod partikulari, l-
ordnijiet kollha marbuta ma’ ħlasijiet 
perjodiċi, ħlasijiet ta’ somom f’daqqa, 
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trasferiment tas-sjieda ta’ proprjetà u 
aġġustamenti tal-proprjetà, imfassla fuq il-
bażi tal-bżonnijiet u tar-riżorsi rispettivi tal-
partijiet u li jkunu ta’ manteniment fin-
natura tagħhom.

Emenda 5
Premessa 10

(10) Ir-regoli relatati mal-kompetenza 
internazzjonali huma xi ftit differenti minn 
dawk attwalment applikabbli, bħal dawk li 
jirriżultaw mir-Regolament (KE) Nru 
44/2001. Sabiex jiżguraw mill-aħjar il-
ħarsien ta’ l-interessi tal-kredituri ta’ 
manteniment u biex jiffavorixxu 
amministrazzjoni tajba tal-ġustizzja fi ħdan 
l-Unjoni Ewropea, dawn ir-regoli jridu jiġu 
ċċarati u jkopru minn issa ’l quddiem l-
ipoteżi kollha li fihom jeżisti rapport 
suffiċjenti bejn is-sitwazzjoni tal-partijiet u 
Stat Membru. Ir-residenza abitwali tal-
konvenut fi Stat mhux membru ta’ l-Unjoni 
Ewropea ma tistax tkun aktar kawża ta’ 
esklużjoni tan-normi Komunitarji u ma 
jista’ jkun hemm l-ebda ħsieb li ssir 
referenza għal-liġi nazzjonali. 

Ir-regoli relatati mal-kompetenza 
internazzjonali huma xi ftit differenti minn 
dawk attwalment applikabbli, bħal dawk li 
jirriżultaw mir-Regolament (KE) Nru 
44/2001. Sabiex jiżguraw mill-aħjar il-
ħarsien ta’ l-interessi tal-kredituri ta’ 
manteniment u biex jiffavorixxu 
amministrazzjoni tajba tal-ġustizzja fi ħdan 
l-Unjoni Ewropea, dawn ir-regoli jridu jiġu 
ċċarati u jkopru minn issa ’l quddiem l-
ipoteżi kollha li fihom jeżisti rapport 
suffiċjenti bejn is-sitwazzjoni tal-partijiet u 
Stat Membru.

Ġustifikazzjoni

Fid-dawl tan-negozjati tal-Konvenzjoni dwar l-irkupru internazzjonali ta' l-appoġġ għat-tfal u 
forom oħra ta' manteniment tal-familja fil-Konferenza ta' L-Aja, għal liema l-Unjoni Ewropea 
saret firmatarja fit-3 ta' April 2007, ikun aħjar li din is-sentenza titħalla barra.

Emenda 6
Premessa 11

(11) Il-partijiet iridu jkunu jistgħu jagħżlu bi 
qbil komuni l-qorti kompetenti, ħlief meta 
hemm involuti l-obbligi ta’ manteniment fir-
rigward tat-tfal minuri, biex ikun assigurat 
il-ħarsien tal-“parti dgħajfa”..

(11) Il-partijiet iridu jkunu jistgħu jagħżlu bi 
qbil komuni l-qorti kompetenti, ħlief meta 
hemm involuti l-obbligi ta’ manteniment fir-
rigward tat-tfal minuri jew ta’ adult li jkollu 
nuqqas ta’ kapaċità legali, biex ikun 
assigurat il-ħarsien tal-“parti iktar dgħajfa”. 
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Emenda 7
Premessa 14

(14) Il-liġi tal-pajjiż tar-residenza abitwali 
tal-kreditur ta’ manteniment trid tipprevali, 
bħal fl-istrumenti internazzjonali eżistenti, 
iżda l-liġi tal-qorti trid tiġi fit-tieni post, billi 
din ta’ spiss tippermetti, f’dan il-qasam 
partikulari, li tirregola t-tilwim b’mod aktar 
sempliċi, aktar malajr u b’inqas spejjeż.

(14) Il-liġi tal-pajjiż tar-residenza abitwali 
tal-kreditur ta’ manteniment għandha tkun 
dominanti, bħal fl-istrumenti internazzjonali 
eżistenti, għalkemm il-liġi tal-qorti tista’ tiġi 
applikata anke fejn ma tkunx il-liġi tar-
residenza abitwali tal-kreditur, liema liġi 
tippermetti li tilwim f’dan il-qasam jissolva 
b’mod ġust, b’mod aktar sempliċi, aktar 
malajr u b’inqas spejjeż u ma jkun hemm l-
ebda evidenza ta’ ‘forum shopping’.

Ġustifikazzjoni

L-għan tar-Regolament li jippermetti lill-kredituri ta’ manteniment li jiksbu deċiżjoni b’mod 
faċli li tkun infurzata awtomatikament fi Stat Membru ieħor jkun ostakolat jekk tkun adottata 
soluzzjoni li tobbliga lill-qrati li japplikaw liġi barranija fejn it-tilwima tkun tista’ tiġi solvuta 
b’mod iktar sempliċi, mgħaġġel u ekonomiku billi tkun applikata l-liġi tal-forum.  L-
applikazzjoni tal-liġi barranija għandha t-tendenza li ttawwal il-proċeduri u twassal biex ikun 
hemm spejjeż addizzjonali fi proċeduri li ħafna drabi jinvolvu element ta’ urġenza u li fihom 
il-litiganti mhux neċessarjament ikollhom minn fejn iħallsu.  Barra minn hekk, f’xi każijiet l-
applikazzjoni tal-liġi tal-pajjiż ta’ residenza abitwali tal-kreditur tista’ twassal għal riżultat 
mhux mixtieq, bħal fil-każ fejn il-kreditur ifittex ordni ta’ manteniment fil-pajjiż ta’ 
ċittadinanza tagħha wara li tkun fittxet kenn hemmhekk wara li tkun ħalliet il-pajjiż li fih 
kellha r-residenza abitwali ma’ żewġha li hu ta’ l-istess nazzjonalità, li jkun għadu residenti 
hemm.  

Għal dawn ir-raġunijiet, din l-emenda tipprovdi għall-applikazzjoni diskrezzjonali tal-liġi tal-
forum, filwaqt li tissalvagwardja kontra l-‘forum shopping’.

Emenda 8
Premessa 15

(15) Meta l-ebda miż-żewġ liġijiet 
imsemmija hawn fuq ma jippermettu lill-
kreditur biex jikseb il-mantenimenti mid-
debitur, irid ikun possibbli li tiġi applikata l-
liġi ta’ pajjiż ieħor li miegħu l-obbligu ta’ 
manteniment għandu rabtiet stretti. Jista’ 
jkun, b’mod partikulari, iżda mhux waħdu, 
il-pajjiż ta’ nazzjonalità komuni tal-partijiet.

(15) Meta l-liġi tal-pajjiż tar-residenza 
abitwali tal-kreditur ta’ manteniment jew 
il-liġi tal-qorti li tinħatar biex tisma' l-każ 
ma tippermettix lill-kreditur ta’ 
manteniment biex jikseb il-mantenimenti 
mid-debitur jew fejn ma jkunx ġust jew 
xieraq li tiġi applikata dik il-liġi, irid ikun 
possibbli li tiġi applikata l-liġi ta’ pajjiż 
ieħor li miegħu l-obbligu ta’ manteniment 
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għandu konnessjonijiet stretti, b’mod 
partikulari, iżda mhux esklussivament, dik 
tal-pajjiż ta’ nazzjonalità komuni tal-
partijiet.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tippermetti l-applikazzjoni ta’ liġi barra dik tal-pajjiż tar-residenza abitwali 
tal-kreditur ta’ manteniment jew dik tal-qorti li tinħatar biex tisma' l-każ, ukoll sabiex jiġi 
evitat ‘forum shopping’.

Emenda 9
Premessa 16

(16) Il-partijiet iridu jkunu awtorizzati, taħt 
ċerti kundizzjonijiet, biex jagħżlu l-liġi 
applikabbli. B’hekk huma jkunu jistgħu 
jagħżlu l-liġi tal-qorti għall-ħtiġijiet ta’ 
proċedura. Barra minn hekk, iridu jkunu 
jistgħu jiftiehmu mil-liġi applikabbli 
permezz ta’ ftehimiet preliminari fuq kull 
tilwima, iżda unikament meta jkunu obbligi 
ta’ manteniment ħlief dawk li huma dovuti 
lil tfal jew lil adulti vulnerabbli; barra minn 
hekk, l-għażla tagħhom trid tkun limitata 
għall-ispeċifikar ta’ ċerti liġijiet biss.

(16) Il-partijiet iridu jkunu permessi, taħt 
ċerti kundizzjonijiet, li jagħżlu l-liġi 
applikabbli. B’hekk huma jkunu jistgħu 
jagħżlu l-liġi tal-qorti għall-ħtiġijiet ta’ 
proċedura. Barra minn hekk, iridu jkunu 
jistgħu jiftiehmu dwar il-liġi applikabbli 
permezz ta’ ftehimiet preliminari fuq kull 
tilwima, iżda unikament meta jkunu obbligi 
ta’ manteniment ħlief dawk li huma dovuti 
lil tfal jew lil adulti vulnerabbli; barra minn 
hekk, l-għażla tagħhom trid tkun limitata 
għall-ispeċifikar ta’ ċerti liġijiet biss. Il-qorti 
li tinħatar biex tisma' l-każ trid tkun 
sodisfatta li jkun sar qbil dwar kull għażla 
ta’ liġi wara li jkun ittieħed parir legali 
indipendenti. Il-qbil kollu dwar l-għażla 
tal-liġi għandu jkun bil-miktub.

Emenda 10
Premessa 17

(17) Id-debitur irid ikun imħares mill-
applikazzjoni tal-liġi speċifikata fl-ipoteżi 
fejn ir-relazzjoni tal-familja li tiġġustifika l-
kisba ta’ mantenimenti m’hijiex 
ikkunsidrata unanimament kif kien 
jistħoqq li tkun privileġġjata. Dan jista’ 
jkun il-każ notevolment tar-relazzjonijiet 
bejn qraba kollaterali jew ta’ parentela, ta’ 
l-obbligi ta’ manteniment għal dixxendenti 
fir-rigward ta’ l-axxendenti tagħhom, jew 

imħassra
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tas-sosteniment tad-dmir ta’ għajnuna 
wara t-taħlil taż-żwieġ.

Emenda 11
Premessa 18 a (ġdida)

(18a) Kategoriji speċjali ta’ dejta dwar 
oriġini razzjali jew etnika, opinjonijiet 
politiċi, twemmin reliġjuż jew filosofiku, 
adeżjoni ma’ partit politiku jew 
trejdjunjin, orjentazzjoni sesswali jew 
saħħa għandhom jiġu pproċessati biss 
jekk ikun assolutament neċessarju u 
b’mod proporzjonali għall-iskop ta’ każ 
speċifiku u f’konformità ma’ salvagwardji 
speċifiċi.

Emenda 12
Premessa 19

(19) Ladarba tittieħed fi Stat Membru, 
deċiżjoni fil-qasam ta’ obbligi ta’ 
manteniment trid tkun tista’ tiġi attwata 
malajr u b’mod effikaċi fi kwalunkwe Stat 
Membru ieħor. Il-kredituri ta’ manteniment, 
partikularment, iridu jibbenefikaw mill-ġbid 
ta’ flus direttament mis-salarji jew il-
kontijiet tal-bank tad-debituri.

(19) L-għan ta’ dan ir-Regolament hu li 
jiġu introdotti proċeduri li jipproduċu 
riżultati u li jkunu aċċessibbli, fil-pront, 
effiċjenti, effettivi f’sens ta’ nfiq, sensittivi 
u ġusti. Ladarba tittieħed fi Stat Membru, 
deċiżjoni fil-qasam ta’ obbligi ta’ 
manteniment trid tkun tista’ tiġi attwata 
malajr u b’mod effikaċi fi kwalunkwe Stat 
Membru ieħor. Il-kredituri ta’ manteniment, 
partikularment, iridu jibbenefikaw mill-ġbid 
ta’ flus direttament mis-salarji jew il-
kontijiet tal-bank tad-debituri.  Mezzi ġodda 
u effettivi ta’ infurzar ta’ deċiżjonijiet ta’ 
manteniment għandhom jiġu mħeġġa.

Ġustifikazzjoni

Bħall-abbozz tal-Konvenzjoni ta' L-Aja, ir-Regolament għandu jfittex l-objettiv ta’ 
promozzjoni ta’ proċeduri aċċessibbli, fil-pront, effiċjenti, effettivi f’sens ta’ nfiq, sensittivi u 
ġusti.

L-infurzar ta’ deċiżjonijiet ta’ manteniment huwa problematiku f’ħafna ġurisdizzjonijiet. 
Għalhekk l-Istati Membri għandhom jikkunsidraw b’mod attiv mezzi ġodda ta’ infurzar li 
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ntużaw u ħallew effett kbir f’ġurisdizzjonijiet mhux ta’ l-UE, bħall-konfiska ta’ liċenzji tas-
sewqan.

Emenda 13
Premessa 22

(22) Ir-Regolament preżenti jirrispetta d-
drittijiet fundamentali u josserva l-prinċipji 
rikonoxxuti notevolment mill-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali ta’ l-Unjoni 
Ewropea. B’mod partikulari, jimmira li 
jiżgura r-rispett sħiħ tal-ħajja privata u tal-
familja, il-ħarsien tal-fatti personali, ir-
rispett tad-drittijiet tat-tfal u l-garanziji ta’ 
rikors effettiv quddiem qorti independenti u 
imparzjali, konformi ma’ l-Artikoli 7, 8, 24, 
u 47 tal-Karta.

Ir-Regolament preżenti jirrispetta d-drittijiet 
fundamentali u josserva l-prinċipji 
rikonoxxuti notevolment mill-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali ta’ l-Unjoni 
Ewropea. B’mod partikulari, jimmira li 
jiżgura r-rispett sħiħ tal-ħajja privata u tal-
familja, il-ħarsien tal-fatti personali, ir-
rispett tad-drittijiet tat-tfal u l-garanziji ta’ 
rikors effettiv quddiem qorti indipendenti u 
imparzjali, konformi ma’ l-Artikoli 7, 8, 24, 
u 47 tal-Karta. Fl-implimentazzjoni ta’ dan 
ir-Regolament, għandhom jiġu kkunsidrati 
l-Artikoli 3 u 27 tal-Konvenzjoni tan-
Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tat-Tfal 
ta’ l-20 ta’ Novembru 1989, li jistipulaw li:
- fl-azzjonijiet kollha rigward tfal, l-aħjar 
interessi tat-tfal għandhom ikunu 
konsiderazzjoni primarja,
- it-tfal kollha għandu jkollhom id-dritt 
għal livell ta’ għajxien adegwat għall-
iżvilupp fiżiku, mentali, spiritwali, morali u 
soċjali tagħhom,
- il-ġenitur(i) jew oħrajn responsabbli mit-
tfal għandhom ir-responsabilità primarja li 
jiżguraw, fil-limitu ta’ l-abilitajiet u tal-
kapaċitajiet finanzjarji tagħhom, il-
kundizzjonijiet ta’ għajxien neċessarji 
għall-iżvilupp tat-tfal, u
- l-Istati għandhom jieħdu l-miżuri kollha 
xierqa, inkluż il-konklużjoni ta’ ftehimiet 
internazzjonali, biex jiżguraw l-irkupru ta’ 
manteniment għat-tfal mill-ġenitur(i) jew 
persuni oħra responsabbli, b’mod 
partikulari fejn dawn il-persuni jgħixu fi 
Stat differenti minn dak tat-tfal.
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Ġustifikazzjoni

Għandhom jiġu kkunsidrati d-drittijiet tat-tfal kif hemm stipulat fil-Konvenzjoni rilevanti tan-
NU.

Emenda 14
Premessa 23

(23) B’konformità ma’ l-artikolu 2, tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE tal-Kunsill tat-28 ta’ 
Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-modi ta’ l-
eżerċizzju tal-kompetenzi ta’ infurzar 
mogħtija lill-Kummissjoni1, ikun xieraq li l-
miżuri meħtieġa biex jitwettaq dan ir-
Regolament preżenti ikunu stabbiliti skond 
il-proċedura konsultattiva stipulata fl-
artikolu 3 tad-Deċiżjoni msemmija.

(23) Il-miżuri meħtieġa għall-
implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament 
għandhom jiġu adottati f’konformità mad-
Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' 
Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-
eżerċitar tas-setgħat ta' implimentazzjoni 
mogħtija lill-Kummissjoni1.

_______________________
1 ĠU L 184 tas-17.7.1999, p. 23.

_______________________
1 ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23. Deċiżjoni kif emendata 
l-aħħar bid-Deċiżjoni 2006/512/KE (ĠU L 200, 
22.7.2006, p. 11).

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet ta’ komitoloġija ġew aġġustati biex iqisu l-emenda tad-Deċiżjoni ta’ 
Komitoloġija ta’ l-1999.  Ara wkoll l-emendi ta’ l-Artikoli 50 u 51.

Emenda 15
Premessa 24

(24) Ir-Regolament preżenti jieħu post l-
istrumenti tal-Komunità adottati qabel u 
jkopri l-istess tema. Barra minn hekk, irid 
ikollu prijorità fuq l-istrumenti 
internazzjonali l-oħrajn applikabbli fil-
qasam bejn l-Istati Membri, sabiex jgħaqqad 
u jissemplifika n-normi ġuridiċi li hemm fis-
seħħ. 

(24) Ir-Regolament preżenti jieħu post l-
istrumenti tal-Komunità adottati qabel u 
jkopri l-istess tema. Barra minn hekk, irid 
ikollu prijorità fuq l-istrumenti 
internazzjonali l-oħrajn applikabbli fil-
qasam bejn l-Istati Membri, sabiex jgħaqqad 
u jissemplifika n-normi ġuridiċi li hemm fis-
seħħ. Hu għandu jikkunsidra l-
Konvenzjoni ta’ L-Aja dwar l-Irkupru 
Internazzjonali ta' l-Appoġġ għat-Tfal u 
Forom Oħra ta' Manteniment tal-Familja.

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jkun iċċarat li r-Regolament hu intenzjonat li jkun kompatibbli mal-
Konvenzjoni ta’ L-Aja li jmiss.
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Emenda 16
Artikolu 1, paragrafu 1

1. Ir-Regolament preżenti japplika għall-
obbligi ta’ manteniment li ġejjin mir-
relazzjonijiet tal-familja jew mir-
relazzjonijiet li, skond il-liġi li tapplika 
għalihom, għandhom effetti simili.

1. Ir-Regolament preżenti japplika għall-
obbligi ta’ manteniment li ġejjin minn 
relazzjoni tal-familja, nisel, żwieġ jew 
affinità  jew mir-relazzjonijiet li, skond il-
liġi li tapplika għalihom, għandhom effetti 
simili.

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni ta’ l-emenda tal-Premessa 9.
Emenda 17

Artikolu 2, punt (-1) (ġdid)

(-1) it-terminu ‘obbligu ta' manteniment’ 
għandu jfisser dmir stabbilit mil-liġi –
inkluż f’każijiet fejn il-kobor ta’ l-obbligu u 
l-mod kif wieħed ikun konformi miegħu 
jkunu stabbiliti minn deċiżjoni ta' Qorti jew 
minn kuntratt – li tkun provduta 
kwalunkwe forma ta’ manteniment jew 
għall-anqas mezzi ta' għajxien fir-rigward 
ta’ persuna li attwalment jew fil-passat 
kienet marbuta b'relazzjoni ta' familja 
mad-debitur. Tali obbligi għandhom 
jinftiehmu fl-iktar sens wiesa’ possibbli li 
jkopru, b’mod partikulari, l-ordnijiet, id-
deċiżjonijiet jew id-digrieti kollha ta’ qorti 
kompetenti marbuta ma’ ħlasijiet perjodiċi, 
ħlasijiet ta’ somom f’daqqa, trasferiment 
tas-sjieda ta’ proprjetà u aġġustamenti tal-
proprjetà, imfassla fuq il-bażi tal-bżonnijiet 
u tar-riżorsi rispettivi tal-partijiet u li jkunu 
ta’ manteniment fin-natura tagħhom.

Ġustifikazzjoni

It-tifsira ta’ ‘obbligu ta’ manteniment’ għandha tkun definita: xi sistemi legali jagħmlu 
distinzjoni bejn id-dmir ta' manteniment u dmir iktar limitat ta’ kontribut għall-appoġġ tal-
familja.  Ir-regola proposta għandha tkopri ż-żewġ definizzjonijiet.

Emenda 18
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Artikolu 2, punt 2

(2) “imħallef” tfisser l-imħallef jew il-
funzjonarju ta’ kompetenzi ugwali għal 
dawk ta’ l-imħallef fil-qasam ta’ obbligi ta’ 
manteniment;

imħassar

Ġustifikazzjoni

Dan il-paragrafu huwa bla bżonn, għaliex imħallef huwa waħda mill-‘awtoritajiet kompetenti 
(...) fil-qasam ta’ obbligi ta’ manteniment’, kif definit fis-subparagrafu 1.

Emenda 19
Artikolu 2, punt (9)

(9) “debitur” tfisser kull individwu li għandu 
jagħti mantenimenti jew lil min qiegħda ssir 
talba għal mantenimenti.

(9) “debitur” tfisser kull persuna fiżika li 
għandha tagħti mantenimenti jew lil min 
qiegħda ssir talba għal mantenimenti jew 
entità pubblika li ħadet f’idejha l-obbligu 
tad-debitur biex imantni lill-kreditur,

Emenda 20
Artikolu 2, punt (9 a) (ġdid)

(9a) it-terminu ‘azzjoni relatata ma’ l-istat 
ta’ persuni’ għandu jfisser kwalunkwe 
proċedura relatata ma' divorzju, 
separazzjoni legali, annullament taż-żwieġ 
jew affiljazzjoni.

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju li jkun speċifikat xi tfisser l-espressjoni “azzjoni relatata ma’ l-istat ta’ 
persuni”. Id-definizzjoni taqbel mad-definizzjoni ta’ ġurisdizzjoni li tinsab fir-Regolament 
Nru 2201/2003, iżda hija mwessgħa biex tinkludi proċeduri ta’ affiljazzjoni.

Emenda 21
Artikolu 2 a (ġdid)

Artikolu 2a

Applikazzjoni għal entitajiet pubbliċi
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1. Suġġett għall-paragrafi 2 u 3, dan ir-
Regolament għandu japplika wkoll għal 
entità pubblika li tfittex ir-rimborż tal-
benefiċċji tal-manteniment li tkun ħallset 
minflok id-debitur, sakemm il-liġi li tkun 
suġġetta għaliha tipprovdi għal rimborż 
bħal dan.
2. L-Artikolu 3(b), (c) u (d) u l-Artikolu 6 
[6b]  m'għandhomx japplikaw għall-
proċeduri mressqa minn entità pubblika.
3. Entità pubblika li tfittex l-infurzar 
ta' deċiżjoni għandha tissottometti, 
flimkien ma' l-applikazzjoni skond il-
Kapitolu VIII, kwalunkwe dokument 
neċessarju biex tipprova li tissodisfa 
l-kundizzjonijiet stipulati fil-
paragrafu 1 u li l-benefiċċji jkunu 
ġew pprovduti lill-kreditur.

Emenda 22
Artikolu 3, punt (c)

c) il-qorti kompetenti biex tkun taf dwar 
azzjoni relatata ma’ l-istat ta’ persuni meta t-
talba relatata ma’ l-obbligu ta’ manteniment 
tkun aċċessorja ta’ din l-azzjoni, ħlief jekk 
din il-kompetenza tkun ibbażata unikament 
fuq in-nazzjonalità ta’ waħda mill-partijiet,

c) il-qorti kompetenti biex tikkunsidra talbiet 
għal proċeduri li jikkonċernaw l-istat ta’ 
persuni jekk il-kwistjoni relatata mal-
manteniment tkun aċċessorja ta’ din l-
azzjoni,

Ġustifikazzjoni

Din il-limitazzjoni ma tidhirx li għandha xi skop utli. 

Emenda 23
Artikolu 3, punt (d)

d) il-qorti kompetenti biex tkun taf dwar 
azzjoni relatata mar-responsabbiltà tal-
ġenituri, fis-sens tar-Regolament (KE) Nru 
2201/2003, meta t-talba li għandha x’taqsam 
ma’ l-obbligu ta’ manteniment hija 
aċċessorja għal din l-azzjoni.

d) il-qorti kompetenti biex tkun taf dwar 
azzjoni relatata mar-responsabbiltà tal-
ġenituri, fis-sens tar-Regolament (KE) Nru 
2201/2003, meta t-talba li għandha x’taqsam 
ma’ l-obbligu ta’ manteniment hija 
aċċessorja għal din l-azzjoni u proċeduri ta’ 
responsabilità tal-ġenituri jkunu diġà 
pendenti quddiem dik il-qorti jew jitressqu 
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quddiem dik il-qorti fl-istess ħin bħal 
applikazzjoni għal manteniment.

Ġustifikazzjoni

Din il-kjarifika tidher li hija ġġustifikata.

Emenda 24
Artikolu 3, punt (d a) (ġdid)

(da) il-qorti għall-post fejn ir-relazzjoni tal-
familja jew ir-relazzjoni li jkollha effetti 
komparabbli tkun ġiet stabbilita 
uffiċjalment.

Ġustifikazzjoni

Wieħed għandu jassumi b’mod raġonevoli li l-għażla mill-partijiet tal-post fejn ikunu għamlu 
uffiċjali r-relazzjoni tagħhom timplika l-aċċettazzjoni tal-ġurisdizzjoni tal-qorti ta' dak il-post 
ukoll. 

Emenda 25
Artikolu 4, paragrafu 2

2. Ftehim dwar ġurisdizzjoni jrid ikun bil-
miktub. Kull trasmissjoni b’mezz 
elettroniku li tippermetti li tirreġistra l-
ftehim għat-tul tkun ikkunsidrata li hija 
forma miktuba.

2. Ftehim dwar ġurisdizzjoni jrid ikun bil-
miktub.

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni hija vaga żżejjed: hija tista’ tkopri, pereżempju, skambju ta’ e-mails. 

Emenda 26
Artikolu 4, paragrafu 2 a (ġdid)

2a. Il-qorti li tinħatar biex tisma' l-każ trid 
tkun sodisfatta li jkun hemm qbil ħieles 
dwar kull twessigħ tal-ġurisdizzjoni wara li 
jkun ittieħed parir legali indipendenti u trid 
tikkunsidra s-sitwazzjoni tal-partijiet fil-ħin 
tal-proċeduri.
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Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni ta’ l-emenda tal-Premessa 11. 

Emenda 27
Artikolu 4, paragrafu 4

4. L-Artikolu preżenti m’huwiex applikabbli 
għal tilwima li tolqot obbligu ta’ 
manteniment fir-rigward ta’ tfal taħt it-
tmintax-il sena.

4. Dan l-Artikolu m’huwiex applikabbli jekk 
id-debitur huwa tifel jew tifla taħt it-18-il 
sena jew adult li jkollu nuqqas ta’ kapaċità 
legali.

Ġustifikazzjoni

Biex ikunu mħarsa dawk intitolati għal manteniment li ma jkunux f’pożizzjoni li jeżerċitaw ir-
rieda ħielsa tagħhom, m’għandu jkun hemm l-ebda possibilità ta’ twessigħ ta’ ġurisdizzjoni 
f’tali każijiet.

Emenda 28
Artikolu 6, punt (b)

b) meta hemm involuti obbligi ta’ 
manteniment bejn konjuġi jew ex-konjuġi, 
il-qrati ta’ l-Istat Membru li fuq it-territorju 
tiegħu hemm l-aħħar residenza abitwali 
komuni tal-konjuġi, jekk din ir-residenza 
abitwali kienet għadha stabbilita inqas minn 
sena qabel il-bidu tal-kawża.

b) meta hemm involuti obbligi ta’ 
manteniment bejn konjuġi jew ex-konjuġi, 
il-qrati ta’ l-Istat Membru li fuq it-territorju 
tiegħu kien hemm l-aħħar residenza abitwali 
komuni tal-konjuġi, jekk din ir-residenza 
abitwali kienet għadha stabbilita mill-inqas 
sena qabel il-bidu tal-kawża.

Ġustifikazzjoni

Taffettwa l-verżjoni bl-Ingliż biss. 
Emenda 29

Artikolu 7, paragrafu 1

1. Meta talbiet li jolqtu l-istess obbligu ta’ 
manteniment jittellgħu quddiem qrati ta’ 
Stati Membri differenti, il-qorti mqabbda fit-
tieni post taġġorna mingħajr konsultazzjoni 
sakemm il-kompetenza ta’ l-ewwel qorti 
mqabbda tkun stabbilita.

1. Fi proċeduri li jinvolvu lis pendens u 
proċeduri relatati, u fil-każ ta’ miżuri 
proviżorji – inklużi dawk protettivi – l-
Artikoli 27, 28, 30 u 31 tar-Regolament 
(KE) Nru 44/2001 għandhom japplikaw.

Ġustifikazzjoni

Ir-regoli stipulati f’dan l-Artikolu u l-Artikoli ta’ wara jirrepetu dispożizzjonijiet eżistenti tal-
liġi Komunitarja li jinsabu fir-Regolament (KE) Nru 44/2001, li għandha ssir referenza 
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għalih.

Emenda 30
Artikolu 7, paragrafu 2

2. Meta l-kompetenza ta’ l-ewwel qorti 
mqabbda tiġi stabbilita, il-qorti mqabbda 
fit-tieni post tirrinunzja favur din.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Dan il-paragrafu huwa bla bżonn, għaliex jirrepeti kważi kelma b'kelma t-test tar-Regolament 
(KE) Nru 44/2001 li jittratta l-ġurisdizzjoni fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali b’mod 
ġenerali.

Emenda 31
Artikolu 8

L-Artikolu 8
Każijiet relatati

1. Meta talbiet relatati jkunu pendenti 
quddiem qrati fi Stati Membri differenti, il-
qorti mqabbda fit-tieni post tista’ taġġorna.
2. Meta dawn it-talbiet ikunu pendenti fuq 
l-ewwel livell, il-qorti mqabbda fit-tieni post 
xorta tista’ tirrinunzja, fuq it-talba ta’ 
waħda mill-partijiet, bil-kundizzjoni li l-
ewwel qorti mqabbda tkun kompetenti li 
tkun taf it-talbiet inkwistjoni u li l-liġi 
tagħha tippermetti l-konnessjoni tagħhom.
3. Fis-sens ta’ l-Artikolu preżenti, huma 
konnessi t-talbiet marbutin ma’ xulxin 
permezz ta’ relazzjoni tant stretta li hemm 
interess li jiġu ppreparati u ġġudikati fl-
istess ħin sabiex jiġu evitati soluzzjonijiet li 
jistgħu jkunu rrikonċiljabbli jekk il-
proċeduri legali jittellgħu l-qorti 
separatament.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Dan il-paragrafu huwa bla bżonn, għaliex jirrepeti kważi kelma b'kelma t-test tar-Regolament 
(KE) Nru 44/2001 li jittratta l-ġurisdizzjoni fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali b’mod 
ġenerali.

Emenda 32
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Artikolu 9

L-Artikolu 9
Sottomissjoni ta’ qorti

Għall-finijiet tal-Kapitolu preżenti, qorti 
tkun ikkunsidrata sottomessa:
fid-data meta l-att tal-bidu ta’ proċedura 
legali jew att ekwivalenti jitressaq quddiem 
il-qorti, bil-kundizzjoni li l-kwerelant ma 
jkunx injorat minħabba li jittieħdu l-miżuri 
li kien marbut li jieħu biex l-att ikun 
notifikat jew mibgħut lill-konvenut, jew
jekk l-att irid ikun innotifikat jew mibgħut 
qabel ma’ jkun imressaq quddiem il-qorti, 
fid-data li fiha kien mirċievi mill-awtorità 
inkarigata bin-notifika jew bit-taħrika, bil-
kundizzjoni li l-kwerelant ma jkunx injorat 
minħabba li jittieħdu l-miżuri li kien 
marbut li jieħu sabiex l-att ikun imressaq 
quddiem il-qorti.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Dan l-Artikolu huwa bla bżonn, għaliex jirrepeti kważi kelma b'kelma t-test tar-Regolament 
(KE) Nru 44/2001 li jittratta l-ġurisdizzjoni fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali b’mod 
ġenerali.

Emenda 33
Artikolu 10

L-Artikolu 10
Miżuri proviżorji u protettivi

Il-miżuri proviżorji jew protettivi maħsuba 
mil-liġi ta’ Stat Membru jistgħu jintalbu 
lill-awtoritajiet ġudizzjarji ta’ dan l-Istat, 
anke jekk, skond il-Regolament preżenti, 
qorti ta’ Stat Membru ieħor hija kompetenti 
biex tkun taf fuq il-merti.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Dan l-Artikolu huwa bla bżonn, għaliex jirrepeti kważi kelma b'kelma t-test tar-Regolament 
(KE) Nru 44/2001 li jittratta l-ġurisdizzjoni fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali b’mod 
ġenerali.
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Emenda 34
Artikolu 10, paragrafu 1 a (ġdid)

Fejn isiru proċeduri ta’ manteniment 
permezz ta’ applikazzjoni għal għajnuna 
temporanja, l-Artikoli 7 u 8 m’għandhomx 
joperaw b’tali mod li jikkawżaw il-liġi 
applikabbli għall-applikazzjoni għal 
għajnuna temporanja biex neċessarjament 
tapplika għal kwalunkwe applikazzjoni 
sussegwenti għal manteniment jew 
varjazzjoni ta’ manteniment magħmula 
b’konnessjoni ma’ proċeduri sostantivi 
għal divorzju, annullament ta’ 
żwieġ/sħubija ċivili jew separazzjoni legali.

Ġustifikazzjoni

Fin-nuqqas ta’ dispożizzjoni bħal din, jista’ jagħti l-każ li fejn mara tkun applikat għal 
manteniment permezz ta’ miżuri temporanji f’pajjiż A, fejn hi tkun fittxet kenn, il-liġi tal-pajjiż 
A għandha tiġi applikata għall-kwistjonijiet kollha marbuta ma’ obbligi ta’ manteniment li 
jkunu ġejjin minn proċeduri ta’ divorzju li sussegwentement jinġiebu f’pajjiż B, il-pajjiż ta’ 
oriġini tagħha fejn hi toqgħod mar-raġel tagħha. 

Emenda 35
Artikolu 11

L-Artikolu 11
Verifika tal-kompetenza

Il-qorti ta’ Stat Membru mqabbda b’każ li 
għalih il-kompetenza tagħha m’hijiex 
ibbażata fuq it-termini tar-Regolament 
preżenti tiddikjara ruħha, mal-ewwel, bħala 
inkompetenti.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Dan l-Artikolu huwa bla bżonn, għaliex jirrepeti kważi kelma b'kelma t-test tar-Regolament 
(KE) Nru 44/2001 li jittratta l-ġurisdizzjoni fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali b’mod 
ġenerali.

Emenda 36
Artikolu 13

1. Il-liġi tal-pajjiż fejn il-kreditur għandu r-
residenza abitwali tiegħu tmexxi l-obbligi ta’ 

1. Il-liġi tal-pajjiż fejn il-kreditur għandu r-
residenza abitwali tiegħu tmexxi l-obbligi ta’ 



RR\696714MT.doc 21/69 PE390.551v01-00

MT

manteniment. manteniment.

2. Il-liġi tal-qorti tapplika: 2.  Il-liġi tal-qorti tapplika:

a) meta skond il-liġi speċifikata konformi 
mal-paragrafu 1 il-kreditur ma jistax jikseb 
il-mantenimenti mid-debitur, jew

a) meta hi tkun il-liġi tal-pajjiż tar-
residenza abitwali tal-kreditur, jew

b) meta l-kreditur jagħmel it-talba għalihom 
u din tkun il-liġi tal-pajjiż li fih id-debitur 
għandu r-residenza abitwali tiegħu.

b) meta l-kreditur ma jkunx jista’ jikseb 
manteniment mid-debitur permezz tal-liġi 
tal-pajjiż tar-residenza abitwali tal-kreditur, 
jew

c) sakemm il-kreditur ma jitlobx mod ieħor 
u l-qorti tkun sodisfatta li hu jew hi jkunu 
kisbu parir legali indipendenti dwar il-
kwistjoni, fejn hi tkun il-liġi tal-pajjiż tar-
residenza abitwali tad-debitur.

3. Meta l-ebda waħda mil-liġijiet 
imsemmija konformi mal-paragrafi 
preċedenti ma tippermetti lill-kreditur biex 
jikseb il-mantenimenti mid-debitur u meta 
jirriżulta miċ-ċirkostanzi kollha li l-obbligu 
ta’ manteniment jippreżenta rabtiet stretti 
ma’ pajjiż ieħor, b’mod partikulari dak tan-
nazzjonalità komuni tal-kreditur u tad-
debitur; f’dan il-każ, tapplika l-liġi tal-
pajjiż ma’ liema l-obbligu ta’ manteniment 
għandu rabtiet stretti.

3. Minkejja l-paragrafu 1, il-liġi tal-forum 
tista’ tiġi applikata, anke fejn hi ma tkunx il-
liġi tal-pajjiż tar-residenza abitwali tal-
kreditur, fejn hi tippermetti li tilwim dwar 
manteniment jissolva b’mod ġust, aktar 
sempliċi, aktar malajr u b’inqas spejjeż u 
fejn ma jkun hemm l-ebda evidenza ta’ 
‘forum shopping’.

4. B’mod alternattiv, fejn il-liġi tal-pajjiż tar-
residenza abitwali tal-kreditur jew il-liġi tal-
forum ma tippermettix lill-kreditur biex 
jikseb manteniment mid-debitur jew fejn ma 
jkunx ġust jew xieraq li tiġi applikata dik il-
liġi, l-obbligi ta’ manteniment għandhom 
ikunu rregolati mil-liġi ta’ pajjiż ieħor li 
miegħu l-obbligu ta’ manteniment ikun 
marbut mill-qrib, b’mod partikulari, iżda 
mhux esklussivament, dik tal-pajjiż tan-
nazzjonalità komuni tal-kreditur u tad-
debitur.

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjonijiet ta’ l-emendi tal-Premessi 14 u 15.
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Emenda 37
Artikolu 14, punt (a)

a) jispeċifikaw il-liġi tal-qorti għall-ħtiġijiet 
ta’ proċedura, b’mod espliċitu jew b’kull 
mod ieħor mhux ekwivoku fil-mument tal-
bidu tal-proċeduri legali;

a) jipprovdu ftehima bil-miktub li 
tispeċifika l-liġi tal-forum b’mod mhux 
ekwivoku fil-mument tal-bidu tal-proċeduri 
legali;

Ġustifikazzjoni

It-test kif inhu hu inkomprensibbli.  Ovvjament, ir-regoli ta’ proċedura li japplikaw huma 
b’mod inevitabbli dawk tal-qorti li tinħatar biex tisma’ l-każ.

Emenda 38
Artikolu 14, paragrafu 1 a (ġdid)

Il-paragrafu 1 hu suġġett għall-kundizzjoni 
li l-qorti li tinħatar biex tisma' l-każ tkun 
sodisfatta li kien hemm qbil ħieles dwar 
kwalunkwe għażla ta' qorti jew għażla ta' 
liġi.

Emenda 39
Artikolu 14, punt (b) (ii a) (ġdid)

(iia) il-liġi tal-post fejn ir-relazzjoni tal-
familja jew ir-relazzjoni li jkollha effetti 
komparabbli tkun ġiet stabbilita 
uffiċjalment;

Ġustifikazzjoni

Hu raġonevoli li wieħed jassumi li l-partijiet, fil-mument li stabbilixxew ir-relazzjoni 
tagħhom, aċċettaw li l-liġi tal-post fejn għamlu tali relazzjoni uffiċjali tkun tista' tirregola 
kwistjonijiet familjari oħra. 

Emenda 40
Artikolu 15

L-Artikolu 15
Non-applikazzjoni tal-liġi speċifikata fuq 

imħassar
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talba tad-debitur
1. Meta hemm involuti obbligi ta’ 
manteniment ħlief għal dawk għat-tfal u l-
adulti vulnerabbli u bejn konjuġi jew ex-
konjuġi, id-debitur jista’ jopponi għall-
pretensjoni tal-kreditur in-nuqqas ta’ 
obbligu ta’ manteniment fir-rigward tiegħu 
skond il-liġi nazzjonali komuni tagħhom 
jew, f’nuqqas ta’ nazzjonalità komuni, 
skond il-liġi tal-pajjiż li fih għandu r-
residenza abitwali tiegħu.
2. Meta hemm involuti obbligi ta’ 
manteniment bejn konjuġi jew ex-konjuġi, 
id-debitur jista’ jopponi għall-pretensjoni 
tal-kreditur in-nuqqas ta’ obbligu ta’ 
manteniment fir-rigward tiegħu skond il-
liġi tal-pajjiż ma’ liema ż-żwieġ jippreżenta 
l-aktar rabtiet stretti.

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni tidher li ma taqbilx mal-prinċipju ta’ rikonoxximent reċiproku u li hi 
diskriminatorja. 

Emenda 41
Artikolu 17

1. Il-liġi applikabbli għal obbligu ta’ 
manteniment tiddetermina notevolment: 

1. Il-liġi applikabbli għal obbligu ta’ 
manteniment tiddetermina notevolment: 

(a) l-eżistenza u l-firxa tad-drittijiet tal-
kreditur, u kontra min jista’ jeżerċitahom; 

(a) l-eżistenza tad-drittijiet tal-kreditur, għal 
liema perjodu u f’liema ammont u kontra 
min jista’ jeżerċitahom; 

(b) il-miżura li fiha l-kreditur jista’ jitlob 
mantenimenti b’mod retroattiv;

(b) għal liema perjodu u f’liema ammont il-
kreditur jista’ jitlob mantenimenti b’mod 
retroattiv;

(c) il-mod ta’ kalkolu u l-indiċi ta’ l-obbligu 
ta’ manteniment; 

(c) il-mod ta’ kalkolu u l-indiċi ta’ l-obbligu 
ta’ manteniment; 

(d) il-preskrizzjoni u l-limiti ta’ żmien biex 
tinbeda azzjoni; 

(d) il-preskrizzjoni u l-limiti ta’ żmien biex 
tinbeda azzjoni; 

(e) id-dritt ta’ l-istituzzjoni pubblika li 
pprovdiet mantenimenti lill-kreditur biex 
tikseb ir-rimborż tal-benefiċċji tagħha u l-
limiti ta’ l-obbligu tad-debitur.

(e) id-dritt ta’ l-istituzzjoni pubblika li 
pprovdiet mantenimenti lill-kreditur biex 
tikseb ir-rimborż tal-benefiċċji tagħha u l-
limiti ta’ l-obbligu tad-debitur.

2. Ikun xi jkun il-kontenut tal-liġi 2. Minkejja l-paragrafu 1, meta jiġi 
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applikabbli, iridu jiġu kkunsidrati l-ħtiġijiet 
tal-kreditur u r-riżorsi tad-debitur fl-
ispeċifikazzjoni ta’ l-ammont tas-sussidju 
ta’ manteniment.

ddeterminat l-ammont ta’ manteniment, il-
qorti li tinħatar biex tisma' l-każ għandha 
tieħu bħala l-bażi tagħha l-bżonnijiet reali 
u preżenti tal-kreditur u r-riżorsi reali u 
preżenti tad-debitur, filwaqt li jitqiesu l-
bżonnijiet raġonevoli ta’ dan ta’ l-aħħar u 
kwalunkwe obbligu ta' manteniment ieħor 
li hu jew hi jistgħu jkunu suġġetti għalih.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tfittex li tirrestrinġi l-għażla tal-kliem tat-test tal-Kummissjoni.  Huwa 
importanti li jkun ċar li l-bżonnijiet reali tal-kreditur huma ta’ l-ikbar importanza u biex jiġi 
kkunsidrat il-fatt li d-debitur jista’ jkun diġà fi dmir li jħallas manteniment lil, pereżempju, 
sieħeb/sieħba preċedenti.

Emenda 42
L-Artikolu 20

L-applikazzjoni ta’ dispożizzjoni tal-liġi 
speċifikata mir-Regolament preżenti ma 
tistax titwarrab ħlief jekk din l-applikazzjoni 
hija ovvjament inkompatibbli mal-politika 
pubblika tal-qorti. Madankollu, l-
applikazzjoni ta’ miżura tal-liġi ta’ Stat 
Membru speċifikata mir-Regolament 
preżenti ma tistax titwarrab fuq din il-bażi.

L-applikazzjoni ta’ dispożizzjoni tal-liġi 
speċifikata mir-Regolament preżenti ma 
tistax titwarrab ħlief jekk din l-applikazzjoni 
hija ovvjament inkompatibbli mal-politika 
pubblika tal-qorti. 

Ġustifikazzjoni

Din is-salvagwardja hemm bżonn li tinżamm.

Emenda 43
L-Artikolu 21

Billi Stat jinkludi diversi unitajiet 
territorjali fejn kull waħda għandha r-
regoli proprji tagħha fil-qasam ta’ obbligi 
ta’ manteniment, kull unità territorjali hija 
meqjusa bħala pajjiż għall-finijiet ta’ l-
ispeċifikazzjoni tal-liġi applikabbli skond 
ir-Regolament preżenti. 

Stat li fih unitajiet territorjali differenti 
jkollhom regoli tal-liġi tagħhom stess fir-
rigward ta’ obbligi ta’ manteniment, 
m’għandux ikun marbut li japplika dan ir-
Regolament għal konflitti li jkunu biss bejn 
il-liġijiet ta’ dawn l-unitajiet.

Ġustifikazzjoni

Stati Membri magħmula minn bosta unitajiet territorjali bir-regoli legali tagħhom stess 
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għandhom jitħallew jiddeċiedu jekk id-dispożizzjonijiet tar-Regolament għandhomx japplikaw 
għal dawk l-unitajiet territorjali.

Emenda 44
L-Artikolu 22

1. Fi proċedura quddiem qorti ta’ Stat 
Membru, l-att preliminari ta’ proċedura 
legali jew att ekwivalenti jkun notifikat jew 
mibgħut lill-konvenut permezz ta’ wieħed 
mill-modi li ġejjin:

In-notifika ta’ dokumenti għandha 
titmexxa permezz tad-dispożizzjonijiet tar-
Regolament XXX/2007 tal-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill dwar in-notifika jew 
il-komunikazzjoni fl-Istati Membri ta' atti 
ġuridizzjarji jew extra-ġudizzjarji fuq 
ħwejjeġ ċivili jew kummerċjali. 

taħrika jew notifika lill-persuna, fejn id-
destinatarju jkun iffirma dikjarazzjoni ta’ 
riċevuta li jkollha d-data ta’ meta rċeviha;
taħrika jew notifika lill-persuna permezz 
ta’ dokument iffirmat mill-persuna 
kompetenti li tkun mexxiet it-taħrika jew 
in-notifika, li tispeċifika li d-destinatarju 
jkun irċieva l-att jew li rrifjuta li jirċevih 
mingħajr raġuni valida, kif ukoll id-data 
ta’ meta saret it-taħrika jew in-notifika;
taħrika jew notifika bil-posta, fejn id-
destinatarju jkun iffirma u bagħat lura 
dikjarazzjoni ta’ riċevuta li jkollha d-data 
ta’ meta rċeviha;
taħrika jew notifika b’mezzi elettroniċi 
bħall-fax jew l-e-mail, fejn id-destinatarju 
jkun iffirma u bagħat lura dikjarazzjoni ta’ 
riċevuta li jkollha d-data ta’ meta rċeviha.
2. Il-konvenut għandu għad-dispożizzjoni 
tiegħu limitu ta’ żmien li ma jistax ikun 
inqas minn 30 ġurnata biex jipprepara d-
difiża tiegħu minn meta jkun irċieva t-
taħrika jew in-notifika konformi mal-
paragrafu 1. 
3. L-Istati Membri javżaw lill-Kummissjoni, 
fi żmien sitt xhur mid-dħul fis-seħħ tar-
Regolament preżenti, bil-modi ta’ notifika u 
ta’ taħrika li huma applikabbli. Huma 
jinfurmaw lill-Kummissjoni b’kull tibdil li 
jsir għal dan it-tagħrif. 
Il-Kummissjoni tqiegħed din l-
informazzjoni għad-dispożizzjoni tal-
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pubbliku.

Emenda 45
L-Artikolu 29 

Il-kwerelant, li fl-Istat Membru ta’ oriġini 
kien ibbenefika bi sħiħ jew parzjalment mill-
assistenza ġudizzjarja jew minn eżenzjoni 
ta’ spejjeż, jibbenefika, fil-proċedura ta’ 
infurzar, mill-assistenza l-aktar favorevoli 
jew mill-eżenzjoni l-aktar estiża kif 
speċifikata mil-liġi ta’ l-Istat Membru ta’ 
infurzar.

Il-kwerelant, li fl-Istat Membru ta’ oriġini 
kien ibbenefika bi sħiħ jew parzjalment mill-
assistenza legali jew minn eżenzjoni ta’ 
spejjeż, jibbenefika, fil-proċedura ta’ 
infurzar, mill-assistenza legali skond id-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 
2003/8/KE tas-27 ta’ Jannar 2003 biex 
jittejjeb l-aċċess għall-ġustizzja fi 
kwistjonijiet transkonfinali billi jkunu 
stabbiliti regoli komuni minimi marbuta 
ma’ għajnuna legali għal kwistjonijiet bħal 
dawn1 jew mill-eżenzjoni ta’ spejjeż l-aktar 
estiża kif speċifikata mil-liġi ta’ l-Istat 
Membru ta’ infurzar.

_______________________________
1 ĠU L 26, 31.1.2003, p. 41.

Amendment 46
L-Artikolu 33

Ir-rifjut jew is-sospensjoni, sħiħa jew 
parzjali, ta’ l-infurzar tad-deċiżjoni tal-qorti 
ta’ l-oriġini ma tistax tiġi deċiża, fuq it-talba 
tad-debitur, ħlief f’dawn il-każijiet li ġejjin: 

id-debitur jippreżenta ċirkostanzi ġodda jew 
ċ-ċirkostanzi li ma kinux magħrufa mill-
qorti ta’ l-oriġini meta din ħadet id-deċiżjoni 
tagħha;

Ir-rifjut jew is-sospensjoni, sħiħa jew 
parzjali, ta’ l-infurzar tad-deċiżjoni tal-qorti 
ta’ l-oriġini ma tistax tiġi deċiża, fuq it-talba 
tad-debitur, ħlief f’dawn il-każijiet li ġejjin: 

(a) fejn id-debitur jafferma ċirkostanzi 
ġodda relevanti jew sinifikanti li ma kienux 
magħrufa mill-Qorti tal-Prim'Istanza meta 
ingħatat is-sentenza;

id-debitur talab ir-reviżjoni tad-deċiżjoni tal-
qorti ta’ l-oriġini konformi ma’ l-Artikolu 24 
u l-ebda deċiżjoni ġdida għadha ma ttieħdet; 

id-debitur talab ir-reviżjoni tad-deċiżjoni 
tal-qorti ta’ l-oriġini konformi ma’ l-
Artikolu 24 u l-ebda deċiżjoni ġdida 
għadha ma ttieħdet;

id-debitur diġà ħeles mid-dejn tiegħu;

id-dritt li jinkiseb l-infurzar tad-deċiżjoni 
tal-qorti ta’ l-oriġini huwa totalment jew 
parzjalment preskritt;

id-deċiżjoni tal-qorti ta’ l-oriġini hija 

id-debitur diġà ħeles mid-dejn tiegħu; 

id-dritt li jinkiseb l-infurzar tad-deċiżjoni 
tal-qorti ta’ l-oriġini huwa totalment jew 
parzjalment preskritt;

id-deċiżjoni tal-qorti ta’ l-oriġini hija 
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inkompatibbli ma’ deċiżjoni meħuda fl-Istat 
Membru ta’ infurzar jew li tiġbor il-
kundizzjonijiet meħtieġa għall-għarfien 
tagħha fl-Istat Membru ta’ infurzar.

inkompatibbli ma’ deċiżjoni meħuda fl-Istat 
Membru ta’ infurzar jew li tiġbor il-
kundizzjonijiet meħtieġa għall-għarfien 
tagħha fl-Istat Membru ta’ infurzar.

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward tal-punt (a), mhux possibbli li fl-istadju ta' infurzar terġa' tinfetaħ diskussjoni  
dwar kwistjonijiet li fuqhom diġà kien hemm deċiżjoni finali.  L-infurzar tas-sentenza jista' 
jitwaqqaf biss għal raġunijiet marbuta ma' l-infurzar innifsu, u mhux għal raġunijiet li wasslu 
biex is-sentenza tiġi nfurzata (ara l-Artikolu 45(2) tar-Regolament (KE) Nru 44/2001. 

Fir-rigward tal-punt (a), m'għandux jiġi introdott proċess speċjali.  Regoli ta' proċedura 
differenti jżidu d-diffikultajiet involuti u jistgħu jdewwmu, aktar milli jħaffu jew jiffaċilitaw, il-
proċess ta' riżoluzzjoni ta' tali problemi.

Il-possibilità ta' stħarriġ ġudizzjarju fl-istat ta' l-oriġini tintroduċi sistema ta' appelli 
anomala.

Emenda 47
Artikolu 34, paragrafu 2

2. Ordni ta’ ġbid ta’ flus awtomatiku darba 
fix-xahar ma tistax tingħata ħlief jekk id-
deċiżjoni ġiet notifikata jew mgħarrfa lid-
debitur permezz ta’ wieħed mill-modi 
speċifikati fl-Artikolu 22.

2. Ordni ta’ ddebitar ta’ flus awtomatiku 
darba fix-xahar ma tistax tingħata ħlief jekk 
id-deċiżjoni ġiet notifikata lid-debitur 
b'konformità mad-dispożizzjonijiet tar-
Regolament (KE) Nru XXX/2007 tal-
Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar in-
notifika fl-Istati Membri ta' dokumenti 
ġudizzjarji u extra-ġudizzjarji fi 
kwistjonijiet ċivili jew kummerċjali.

Ġustifikazzjoni

Mhux il-każ li jinħoloq proċess speċjali.  Regoli ta' proċedura differenti jżidu d-diffikultajiet 
involuti u jistgħu jdewwmu, aktar milli jħaffu jew jiffaċilitaw, il-proċess ta' riżoluzzjoni ta' tali 
problemi.

Emenda 48
Artikolu 35, paragrafu 1

1. Kreditur jista’ jitlob lill-qorti mqabbda 
fuq il-merti biex tagħti ordni ta’ iffriżar 
temporanju ta’ kont bankarju ddestinat, fi 
Stat Membru ieħor, għall-istituzzjoni 
bankarja li fiha d-debitur għandu kont 
bankarju. It-talba u l-ordni ta’ iffriżar 
temporanju ta’ kont bankarju huma 

1. Kreditur jista' jitlob lill-Qorti mqabbda 
fuq il-merti biex tagħti ordni mandat ta' 
sekwestru temporanju ta' kont bankarju 
skond l-ammont mitlub għall-
manteniment ta' l-obbligu li jrid 
jintlaħaq; li għandu jkun indirizzat lill-
bank fi Stat Membru ieħor fejn id-debitu 
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konformi mal-formoli li tagħhom hemm 
eżempji fl-Anness IV għar-Regolament 
preżenti. 

għandu kont. It-talba u l-ordni ta’ iffriżar 
temporanju ta’ kont bankarju huma 
konformi mal-formoli li tagħhom hemm 
eżempji fl-Anness IV għar-Regolament 
preżenti.

Emenda 49
Artikolu 35 a (ġdid) 

Artikolu 35a
Ordnijiet oħra ta' infurzar

Il-qorti li tisma' l-każ tista' tordna l-miżuri 
l-oħra kollha ta' infurzar kif stipulati fil-
liġi nazzjonali tagħha li hi tqis xierqa.

Ġustifikazzjoni

Il-qorti li quddiem jintalab l-infurzar m’għandhiex tkun limitata għall-ordnijiet elenkati fir-
Regolament. Billi l-Istati Membri għandhom ikunu mħeġġa li jikkunsidraw mezzi ġodda ta’ 
infurzar inklużi dawk li ntużaw b’effett kbir f’ġuriżdizzjonijiet mhux ta’ l-UE, il-qrati 
għandhom ċertament jużaw il-miżuri kollha possibbli disponibbli għalihom skond il-liġi 
nazzjonali tagħhom.

Emenda 50
Artikolu 38, paragrafu 1

1. Id-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu VI huma 
applikabbli, jekk ikun hemm bżonn, għall-
għarfien u l-infurzar ta’ l-atti awtentiċi u tal-
ftehimiet bejn partijiet li huma esekutorji. L-
awtorità kompetenti ta’ l-Istat Membru li fih 
att awtentiku jew ftehim bejn partijiet huwa 
esekutorju, twassal, fuq it-talba ta’ kull parti 
interessata, estratt ta’ l-att billi tuża l-
formola li tagħha jidher l-eżempju fl-Anness 
II għar-Regolament preżenti.

1. Id-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu VI huma 
applikabbli, jekk ikun hemm bżonn, għall-
għarfien u l-infurzar ta’ l-atti awtentiċi u tal-
ftehimiet bejn partijiet li huma esekutorji. L-
awtorità kompetenti ta’ l-Istat Membru li fih 
att awtentiku jew ftehim bejn partijiet huwa 
esekutorju, twassal, fuq it-talba ta’ kull parti 
interessata, estratt ta’ l-att billi tuża l-
formola li tagħha jidher l-eżempju fl-Anness 
II għar-Regolament preżenti.

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet tar-Regolament għandhom joperaw b'ammont minimu ta' formalità..

Emenda 51
Artikolu 44, paragrafu 1, frażi introduttorja
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1. L-awtoritajiet ċentrali jagħtu aċċess 
għall-informazzjoni li tippermetti li jkun 
iffaċilitat l-irkupru ta’ talbiet ta’ 
manteniment fil-kundizzjonijiet imsemmija 
fil-Kapitolu preżenti. Din l-informazzjoni 
tiġi pprovduta sabiex jinkisbu l-għanijiet li 
ġejjin: 

1. L-awtoritajiet ċentrali jagħtu aċċess 
għall-informazzjoni li tippermetti li jkun 
iffaċilitat l-irkupru ta’ talbiet ta’ 
manteniment fil-kundizzjonijiet imsemmija 
fil-Kapitolu preżenti. Din l-informazzjoni 
tiġi pprovduta sabiex jinkisbu l-għanijiet li 
ġejjin: 

Emenda 52
Artikolu 44, paragrafu 1, punt (a)

sejba tad-debitur; a) sejba ta’ l-indirizz tad-debitur;

Emenda 53
Artikolu 44, paragrafu 1 a (ġdid)

1a. Skond il-prinċipju tal-proporzjonalità 
għandu jiġi ddeterminat fuq bażi ta’ kull 
każ individwali liema dejta personali 
għandha tiġi pproċessata mill-firxa ta’ 
informazzjoni disponibbli u dan għandu 
jiġi permess biss jekk ikun neċessarju biex 
jiffaċilita l-infurzar ta’ l-obbligi ta’ 
manteniment.

Emenda 54
Artikolu 44, paragrafu 1 b (ġdid)

1b. Dejta bijometrika bħall-marki tas-
swaba jew id-dejta tad-DNA m’għandhiex 
tkun ipproċessata.

Emenda 55
Artikolu 44, paragrafu 1 c (ġdid)

1c. Kategoriji speċjali ta’ dejta dwar 
oriġini razzjali jew etnika, fehmiet politiċi, 
twemmin reliġjuż jew filosofiku, adeżjoni 
ma’ partit jew trejdjunjin, orjentazzjoni 
sesswali jew saħħa għandhom jiġu 
pproċessati biss jekk ikun assolutament 
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neċessarju u b’mod proporzjonali għall-
iskop ta’ każ speċifiku u f’konformità ma’ 
salvagwardji speċifiċi.

Emenda 56
Artikolu 44, paragrafu 2 a (ġdid)

2a. Talbiet għal informazzjoni ħlief dawk 
elenkati fil-paragrafu 2 għandhom ikunu 
b’mod proporzjonali u neċessarji biex 
jintlaħqu l-objettivi elenkati fil-paragrafu 
1.

Emenda 57
Artikolu 46, paragrafu 3

3. Qorti ma tistax iżżomm informazzjoni 
komunikata konformi mar-Regolament 
preżenti għal aktar minn kemm għandha 
bżonn biex tiffaċilita l-irkupru ta’ talba ta’ 
manteniment. Il-limitu ta’ żmien għaż-
żamma ma jistax jaqbeż sena.

3. Qorti ma tistax iżżomm informazzjoni 
komunikata konformi mar-Regolament 
preżenti għal aktar minn kemm għandha 
bżonn biex tiffaċilita l-irkupru ta’ talba ta’ 
manteniment. 

Ġustifikazzjoni

Informazzjoni għandha tkun disponibbli għat-tul ta’ żmien neċessarju, għall-iskop li għalih 
tkun inġabret jew biex tkun ipproċessata iktar. Ċertament, fil-każ ta’ obbligi ta’ manteniment,  
f’xi każijiet x’aktarx li informazzjoni tkun meħtieġa għal tul ta’ żmien mhux ħażin, sabiex l-
imħallef ikun jista’ jerġa’ jevalwa b’mod perjodiku s-sussistenza tal-bażijiet legali għall-għoti 
ta’ l-obbligi ta’ manteniment u biex jikkwantifika b’mod xieraq dawn l-obbligi. Ċertament, 
skond l-informazzjoni pprovduta mill-Kummissjoni, fl-UE talba għal manteniment titħallas 
għal medja ta' 8 snin.

Emenda 58
Artikolu 48, paragrafu 3 a (ġdid)

3a. Dan ir-regolament huwa konformi 
mad-Direttiva 95/46 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill ta’ l-24 ta’ Ottubru 
1995 dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-
rigward ta’ l-ipproċessar ta’ dejta 
personali u dwar iċ-ċirkolazzjoni ħielsa 
ta’ tali dejta u jirrikjedi lill-Istati Membri 
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biex jipproteġu d-drittijiet u l-libertajiet 
ta’ persuni fiżiċi fir-rigward ta’ l-
ipproċessar ta’ dejta personali, u b’mod 
partikolari d-dritt tagħhom għall-
privatezza, sabiex tkun żgurata ċ-
ċirkolazzjoni libera ta’ dejta personali fil-
Komunità.

Emenda 59
Artikolu 50 

Kull modifika ta’ l-Annessi tar-Regolament 
preżenti tiġi adottata skond il-proċedura 
konsultattiva speċifikata fl-Artikolu 51, il-
paragrafu 2.

Kull modifika ta’ l-Annessi tar-Regolament 
preżenti tiġi adottata skond il-proċedura 
konsultattiva speċifikata fl-Artikolu 51, 
paragrafu 2.

Emenda 60
Artikolu 51 

1. Il-Kummissjoni tkun megħjuna minn 
kumitat.

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita 
mill-kumitat li msemmi fl-Artikolu 75 tar-
Regolament (KE) Nru 44/2001.

2. Fil-każ fejn issir referenza għall-paragrafu 
preżenti, il-proċedura konsultattiva prevista 
fl-Artikolu 3 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE 
tapplika fil-każ tal-ħarsien tad-
dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 7, paragrafu 3 
tagħha.

2. Kull fejn issir referenza għal dan il-
paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 3 
u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, filwaqt li 
jitqiesu d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 
tagħha.
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NOTA SPJEGATTIVA

Dak li hu nieqes bħalissa fil-livell ta’ l-Unjoni Ewropea, huwa sistema armonizzata komuni 
ta’ l-għarfien u l-infurzar ta’ deċiżjonijiet ta’ manteniment.

L-objettiv prinċipali tal-proposta għar-Regolament tal-Kunsill dwar il-kompetenza, il-liġi 
applikabbli, l-għarfien u l-eżekuzzjoni tad-deċiżjonijiet u l-koperazzjoni fil-qasam ta’ obbligi 
ta’ manteniment huwa li jiġu eliminati ostakoli legali li ma jħallux li jkun hemm irkupru ta’ 
manteniment minn ċittadin li jkun qed jgħix fi Stat Membru ieħor ta’ l-UE. 

Dan ir-regolament qed jimmira għall-irkupru mgħaġġel (ġeneralment) u bla ħlas ta’ 
manteniment. Huwa regolament kruċjali u neċessarju għaċ-ċittadini ta’ l-UE. Bil-kisba tas-
suq intern, il-movimenti transkonfinali ta’ persuni żdiedu b’mod konsiderevoli – u magħhom 
il-problemi li jolqtu lill-konjuġi ta’ migranti, b’mod partikulari fl-Istati Membri l-ġodda, li ċ-
ċittadini tagħhom qed jieħdu l-vantaġġ kollu possibbli tal-moviment ħieles. Barra minn hekk 
irid jiġi kkunsidrat il-fatt li d-divorzju u s-separazzjonijiet qed dejjem jiżdiedu madwar l-
Unjoni.

Meta kienet qed tħejji r-rapport, ir-rapporteur ikkuntattjat kemm lill-istituzzjonijiet li jittrattaw 
l-obbligi ta’ manteniment u kemm lill-persuni li qed jippruvaw jiksbuhom. Wara l-
konsultazzjonijiet, hi sfortunatament skopriet li l-ordnijiet tal-qorti f’ħafna każi ma jitwettqux. 
Fil-Polonja, bħala eżempju, hu stmat li 10% biss tal-persuni obbligati jħallsu obbligi ta’ 
manteniment, iwettqu dan id-dmir. L-oħrajn li suppost iħallsu biex jappoġġjaw it-tfal 
tagħhom, jagħmlu minn kollox sabiex jevitaw dan, huma jittrasferixxu l-proprjetà tagħhom 
lill-membri tal-familja li huma qrib jew ’il bogħod, huma uffiċjalment ma jaħdmux għalkemm 
fil-fatt għandhom xi tip ta’ dħul stabbli, huma ma jiġbrux ittri li jirċievu minn min jiġbor id-
djun, huma jinħbew mis-sistema tal-ġustizzja. Biex wieħed ikun imġiegħel iħallas l-obbligi ta’ 
manteniment, l-istituzzjonijiet responsabbli huma sfurzati wkoll li jieħdu passi radikali bħaż-
żamma tal-liċenzja tas-sewqan. Min-naħa l-oħra, il-kredituri qed jgħixu f’ċirkustanzi fqar 
ħafna u huma ħafna drabi ma jkollhomx biżżejjed flus biex jgħixu. 

Wieħed jista’ jimmaġina li dawn il-problemi huma anki iktar diffiċli biex jiġu ttrattati meta d-
debitur jgħix barra. Il-proċess biex jinkisbu t-talbiet ta’ manteniment hu ħafna itwal, iktar 
komplikat u f’ħafna każi anki impossibbli li jseħħ. Bil-għan li jkun evitati dawn is-
sitwazzjonijiet u għalhekk biex il-ħajja taċ-Ċittadini ta’ l-UE ssir iktar faċli, ġie introdott tali 
regolament. 

Biex tingħata attenzjoni lil din il-kwistjoni importanti u biex l-Istati Membri jkunu mħeġġa 
jittrattawha u biex jikkonkludu x-xogħol fuq l-abbozz ta’ regolament malajr, hi ddeċidiet li 
torganizza seduta ta’ smigħ dwar din il-kwistjoni, li se ssir fil-11 ta’ Settembru.

2. Il-qafas legali

Il-proposta tar-Regolament hi riżultat ta’ Pjan ta’ Azzjoni fit-tul bil-għan li jissaħħu l-libertà, 
is-sigurtà u l-ġustizzja fl-UE, adottat mill-Kapijiet ta’ Stati u Gvernijiet fil-laqgħa tal-Kunsill 
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Ewropew fl-Aja, f’Novembru 2004 (magħruf bl-isem “Il-Programm ta’ l-Aja”). F’dan il-
Programm, “il-Kummissjoni hi mistiedna tressaq proposta ta’ abbozz leġiżlattiv dwar l-
għarfien u l-infurzar ta’ deċiżjonijiet dwar manteniment, inklużi miżuri ta’ prekawzjoni u 
infurzar proviżorju fl-2005”.

Fl-istess ħin, mill-1999, il-Konferenza ta’ l-Aja dwar il-Liġi Privata Internazzjonali 
(organizzazzjoni internazzjonali li l-membri tagħha huma l-Istati Membri kollha ta’ l-UE kif 
ukoll 40 stat ieħor), wettqet ħidmiet f’daqqa dwar riforma fil-fond tas-sistema internazzjonali 
tat-talbiet ta’ manteniment barra l-pajjiż. Il-ħidmiet għandhom jintemmu f’Novembru 2007. 

Ir-Rapporteur qed issegwi mill-qrib il-ħidmiet tal-Konferenza ta’ l-Aja dwar il-Liġi Privata 
Internazzjonali u temmen li d-dispożizzjonijiet tagħha għandhom ikunu paralleli mal-
proposti ta’ l-UE. Iżda fl-istess ħin, hi ta’ l-opinjoni li l-UE għandha bżonn regolazzjoni 
interna separata dwar din il-kwistjoni. In-numru kbir ta’ sorsi u l-livell ta’ integrazzjoni 
bejn l-Istati Membri m’humiex komparabbli mal-pajjiżi mhux ta’ l-UE, u wkoll minħabba 
li l-importanza tal-miri stabbiliti mill-UE huma differenti, huwa neċessarju li tinħoloq 
sistema iktar avvanzata u separata dwar l-għarfien u l-infurzar ta’ deċiżjonijiet ta’ 
manteniment. Ċertament sistema ġdida trid tikkorrispondi, kemm jista’ jkun possibbli, mal-
qafas tal-Konferenza ta’ l-Aja dwar il-Liġi Privata Internazzjonali, iżda tista’ tkun iktar 
avvanzata. Irid ikun enfasizzat ukoll li biex konvenzjoni tiġi ratifikata tieħu ħafna ħin, u 
kultant l-Istati ma jirratifikawhom xejn. Billi meta jitqies il-kobor tal-problema ta’ l-
irkupru ta’ l-obbligi ta’ manteniment u t-tendenza tiegħu li jiżdied, hu ċar biżżejjed li 
għandna bżonn fil-fatt ta’ mekkaniżmu ġdid, malajr u effiċjenti f’dan ir-rispett fi ħdan l-
UE.

3. Ambitu u kontenut

Il-qasam ta’ applikazzjoni tar-Regolament ikopri l-obbligi kollha ta’ manteniment li 
jirriżultaw minn relazzjonijiet familjari (Artikolu 1). Ir-Rapporteur tappoġġja d-direzzjoni tas-
soluzzjonijiet adottati fil-proposta tar-Regolament. Iżda, hi tixtieq li jitqies il-fatt li minħabba 
li t-terminu “obbligu ta’ manteniment” huwa definit f’kull Stat Membru b’mod differenti, l-
ambitu tar-Regolament għandu jkopri dawn l-obbligi ta’ manteniment li huma stipulati fil-liġi 
nazzjonali ta’ kull Stat Membru.  

Il-Kummissjoni ppreżentat, fi strument wieħed, il-mekkaniżmi kollha applikabbli għal din il-
kwistjoni: ġuriżdizzjoni, liġi applikabbli, għarfien u infurzar, koperazzjoni u tneħħija ta’ 
ostakoli għat-tħaddim tajjeb tal-proċeduri.

Dan ir-Regolament għandu jirriżulta f’semplifikazzjoni tal-ħajja taċ-ċittadini.  L-iktar li 
għandna bżonn huwa s-semplifikazzjoni tat-tħaddim tal-proċeduri neċessarji biex jiġu 
stabbiliti r-responsabilitajiet ta’ manteniment. Il-Kummissjoni tissuġġerixxi li ladarba 
tittieħed id-deċiżjoni, iridu jittieħdu miżuri biex din ikollha l-istess saħħa l tgawdi fl-Istat 
Membru ta’ l-oriġini, u dan, mingħajr formalitajiet oħra.

Fil-prattika, il-proċedura ta' talba għal manteniment għandha tikkonsisti f'pass wieħed biss i.e. 
il-kreditur jressaq rikors fil-Qorti. Wara, korp ċentrali maħtur fl-istat tal-kreditur, fuq talba tal-
Qorti, jibgħat applikazzjoni xierqa lil korp ċentrali maħtur fl-istat tad-debitur, li dan imbagħad 
jiġbor informazzjoni neċessarja dwar id-debitur sabiex ikun definit u infurzat l-obbligu ta' 
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manteniment, u wara tibgħatha lura fl-istat tal-kreditur.

Il-kreditur ikollu d-dritt li jitlob pagament dirett kull xahar permezz tal-Qorti ta' l-oriġini 
tiegħu jew tagħha li għandu jkun indirizzat lil min iħaddem id-debitur fi Stat Membru ieħor 
jew lill-bank fi Stat Membru ieħor fejn id-debitur għandu kont. (Artikolu 34). Kreditur jista’ 
jitlob lill-qorti li qed tisma’ l-każ biex tagħti ordni ta’ mandat ta' sekwestru temporanju ta’ 
kont bankarju li tkun indirizzata lill-bank fi Stat Membru ieħor li fih id-debitur għandu kont 
(Artikolu 35). Bħala regola ġenerali, it-talbiet għal manteniment għandhom jitħallsu bi 
prijorità fuq kull dejn ieħor ta’ debitur (Artikolu 36).  

5. Konklużjonijiet

Ir-Rapporteur tappoġġja l-abbozz ta’ regolament u taċċetta d-direzzjoni tas-soluzzjonijiet 
proposti fih. L-implimentazzjoni bla dubju se jkollha effetti soċjali pożittivi minħabba li se 
tgħin lill-kredituri ta’ manteniment li jkunu qed jgħixu fi Stat Membru wieħed li jsegwu t-
talbiet tagħhom minn għand id-debituri li jkunu qed jgħixu fi Stati Membri oħra. Wara dan, ir-
Regolament jista’ jiffaċilita t-tħaddim xieraq tas-suq intern l-iktar permezz ta’ l-eliminazzjoni 
ta’ l-ostakoli għall-moviment ħieles tal-persuni li issa jsofru mid-diskrepanzi bejn l-Istati 
Membri f’termini ta’ infurzar ta’ obbligi ta’ manteniment. 

Il-proposta għal Regolament dwar obbligi ta’ manteniment tissodisfa ħtieġa reali tas-soċjetà 
moderna: biex titjieb il-pożizzjoni tal-kredituri ta’ manteniment, li l-ewwel u qabel kollox 
huma t-tfal. In-numru jiżdied ta’ koppji li jisseparaw flimkien ma’ mobilità li qed tiżdied fl-
Unjoni Ewropea, żgur ifisser iktar u iktar tilwim traskonfinali rigward talbiet ta’ manteniment. 
Irkupru iktar effiċjenti ta’ talbiet ta’ manteniment b’hekk itejjeb il-kundizzjonijiet ta’ għajxien 
u ta’ edukazzjoni ta’ ħafna tfal. Il-proposta se tagħmilha faċli għall-kreditur ta’ manteniment 
li jieħu/tieħu t-talba tiegħu/tagħha quddiem qorti kompetenti. U ladarba tingħata d-deċiżjoni, 
se jittieħdu miżuri biex ikun żgurat li hi tkun rikonoxxuta awtomatikament fl-Istati Membri 
kollha mingħajr formalitajiet oħra. Dak li jagħmel bidla kbira, hu li issa l-kreditur se 
jibbenefika mill-għajnuna immensa li r-Regolament il-ġdid se jagħti biex iċ-ċittadini jfittxu d-
drittijiet tagħhom.
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OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-AFFARIJIET LEGALI DWAR IL-BAŻI LEGALI 
PROPOSTA

14.2.2007

Is-Sur Jean-Marie Cavada
Iċ-Chairperson
Kumitat ghal-Libertajiet Ċivili, il-Gustizzja u l-Intern
BRUSSELL

Suġġett: Opinjoni dwar il-bażi legali tal-proposta għal Regolament tal-Kunsill dwar il-
ġuristizzjoni, il-liġi applikabbli, ir-rikonoxximent u l-infurzar ta' deċiżjonijiet u 
koperazzjoni fi kwistjonijiet relatati ma' obligi ta' manteniment 
(COM(2005)0649 – C6-0079/2006 – 2005/0259(CNS))1

Sinjur Chairperson,

B'ittra tad-11 ta' Jannar 2007, inti tlabt lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali, skond l-Artikolu 
35(2) tar-Regoli ta' Proċedura, sabiex jeżamina l-validità u r-relevanza tal-bażi legali tal-
proposta tal-Kummissjoni hawn fuq imsemmija.

Il-kumitat eżamina l-kwistjoni msemmija hawn fuq waqt il-laqgħa tiegħu tat-30 ta' Jannar 
2007.

Il-bażi legali proposta hija l-Artikolu 61(c) u l-Artikolu 67(2).  Ir-referenza għall-Artikolu 
67(2) timplika li l-miżura proposta tittratta aspetti ta' liġi tal-familja u għalhekk mhix suġġett 
għall-proċedura ta' kodeċiżjoni permezz ta' l-eċċezzjoni stipulata fit-tieni inċiz ta' l-Artikolu 
67(5).

Dispożizzjonijiet rilevanti għat-Trattat KE

Artikolu 61(c)
Sabiex jistabilixxi progressivament spazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja, il-Kunsill għandu 
jadotta:

(c) il-miżuri fil-qasam ta' kooperazzjoni ġudizjarja f'materji ċivili previsti fl-Artikolu 65;

Artikolu 65
Il-Miżuri fil-qasam ta' kooperazzjoni ġudizjarja f'materji ċivili li jkollhom implikazzjonijiet 
transkonfinali, għandhom jittieħdu skond l-Artikolu 67 u sa fejn ikun neċessarju għall-
tħaddim xieraq tas-suq intern, għandhom jinkludu:

(a) it-titjib u s-simplifikazzjoni:

1 Għadha mhix ippublikata fil-ĠU.
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-is-sistema ta' notifiki f'pajjiż ieħor ta' atti ġudizzjarji u extra-ġudizzjarji;
- koperazzjoni biex jinkisbu l-provi;
- ir-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta' sentenzi ċivili w kummerċjali, inklużi deċiżjonijiet 
f'każijiet extra-ġudizzjarji;

(b) il-promozzjoni tal-kumpatibilità tar-regoli applikabbli fl-Istati Membri li jikkonċernaw il-
kunflitt bejn il-liġijiet u l-ġurisdizzjonijiet;

(c) l-eliminazzjoni ta' ostakoli għall-funzjonament tajjeb ta' proċeduri ċivili, jekk neċessarju 
bil-promozzjoni tal-kumpatibilità tar-regoli tal-proċeduri ċivili applikabbli fl-Istati Membri.

Artikolu 67(1) u (2)
1. Matul il-perijodu tranżitorju ta' ħames snin wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Amsterdam, 
il-Kunsill għandu jaġixxi unanimament fuq proposta mill-Kummissjoni jew fuq inizjattiva 
minn xi Stat Membru u wara li jkun ikkonsulta lill-Parlament Ewropew.

2. Wara dan il-perijodu ta' ħames snin:
- il-Kunsill għandu jaġixxi fuq proposti mill-Kummissjoni; il-Kummissjoni għandha teżamina 
xi talbiet li jsirulha minn xi Stat Membru u tissottometti proposta lill-Kunsill;

- il-Kunsill, li jaġixxi unanimament wara li jikkonsulta l-Parlament Ewropew, għandu jieħu 
deċiżjoni bl-iskop li jipprovdi għall-oqsma kollha jew parti mill-oqsma li huma koperti b'dan 
it-Titolu jew parti minnhom ikunu rregolati bil-proċedura msemmija fl-Artikolu 251 u 
jaddotta disposizzjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-poteri tal-Qorti tal-Ġustizzja.

Artikolu 67(5)
5. B'deroga mill-paragrafu 1, il-Kunsill għandu jadotta, skond il-procedura msemmija fl-
Artikolu 251:

- il-miżuri maħsuba fl-Artikolu 63(1) u (2)(a) u dan sakemm il-Kunsill ikun diġà adotta, 
skond il-paragarfu 1 ta' dan l-Artikolu, leġiżlazzjoni Komunitarja li tiddefinixxi regoli u 
priċipji komuni li jirregolaw dawn il-kwistjonijiet,

- il-miżuri maħsuba fl-Artikolu 65 bl-eċċezzjoni ta' l-aspetti relatati mal-liġi tal-familja.

Għan u kontenut tal-proposta għal regolament

Il-proposta għal regolament għandha l-intenzjoni li telimina kull ostaklu li jżomm milil jkun 
hemm rkupru ta' mantenimenti fl-Unjoni Ewropea skond il-Programm ta' Rikonoxximent 
Reċiproku fl-materja ċivili adottat fit-30 ta' Novembru 2002 u l-Pjan komuni ta' Azzjoni 
adottat fit-2 u fit-3 ta' Ġunju 2005. 

L-għan u l-kontenut tar-regolament propost skond il-preambolu u d-dispożizzjonijiet jistgħu 
jkunu analizzat kif ġej:
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Irid jiġi permess lill-kreditur ta’ manteniment li, fi Stat Membru, faċilment jikseb deċiżjoni li 
tgawdi awtomatikament mill-infurzar fi kwalunkwe Stat Membru ieħor u li l-eżekuzzjoni 
tagħha tkun issemplifikata u mħaffa. 

Għal dan il-għan ir-regolament ifittex li jgħaqqad, fi strument wieħed, il-miżuri kollha 
neċessarji biex ikun kopert l-irkupru ta' obligi ta' manteniment fil-Komunità. Ir-Regolament 
preżenti jrid għalhekk jinkludi l-miżuri dwar il-konflitti ta’ ġurisdizzjonijiet, il-konflitti ta’ 
liġijiet, l-infurzar u l-eżekuzzjoni tad-deċiżjonijiet barranin, u l-kooperazzjoni. 

L-ambitu ta’ l-applikazzjoni tar-Regolament irid jestendi għall-obbligi ta’ manteniment kollha 
li ġejjin mir-relazzjonijiet ta’ familja jew mir-relazzjonijiet li għandhom effetti simili, u dan, 
sabiex jiżgura ugwaljanza ta’ trattament bejn il-kredituri ta’ manteniment kollha. 

Il-premessa 10 tiċċara li r-regoli dwar il-ġuriżdizzjoni stipulati fir-regolament huma differenti 
minn dawk applikabbli skond ir-Regolament (KE) Nru 44/2001 ("Brussels I"), l-għan huwa li 
jkunu ċċarati r-regoli li jkopru l-każijiet kollha fejn hemm konnessjoni suffiċjenti bejn il-
partijiet u l-Istat Membru. Ir-residenza abitwali tal-konvenut fi Stat mhux membru ta’ l-
Unjoni Ewropea ma tistax tkun aktar kawża ta’ esklużjoni tan-normi Komunitarji u ma jista’ 
jkun hemm l-ebda ħsieb li ssir referenza għal-liġi nazzjonali. 

Il-partijiet iridu jkunu jistgħu jagħżlu bi qbil komuni l-qorti kompetenti, ħlief meta hemm 
involuti l-obbligi ta’ manteniment fir-rigward tat-tfal minuri, biex ikun assigurat il-ħarsien tal-
“parti dgħajfa”.. 

Il-premessa 12 tistipula l-ħtieġa li jinżamm mekkaniżmu ċar u effettiv għat-trattament ta' lis 
pendens u ta' konnessjoni ta' kawża ma' oħra.

Ir-regoli ta’ konflitt ta’ liġijiet m’għandhomx japplikaw ħlief għall-obbligi ta’ manteniment u 
mhux jiddeterminaw il-liġi applikabbli għat-twaqqif tar-relazzjonijiet tal-familja li fuqhom 
huma bbażati l-obbligi ta’ manteniment. 

Il-premessi 14, 15 u 16 jittrattaw il-liġi applikabbli (prinċipju bażiku: għandha tapplika l-liġi 
tal-pajjiż fejn il-kreditur tal-manteniment għandu r-residenza abitwali, imma ssir 
dispożizzjoni għall-applikazzjoni tal-liġi tal-pajjiż li fih tinsab il-Qorti jew tal-liġi ta' pajjiż 
ieħor li magħhom huwa marbut mill-qrib l-obbligu ta' manteniment). Tista' ssir ukoll għażla 
ta' liġi, suġġetta għal ċertu kundizzjonijiet iddisinjati b'mod partikulari biex jipproteġu t-tfal u 
l-adulti vulnerabbli. 

Id-debitur irid ikun imħares mill-applikazzjoni tal-liġi speċifikata fl-ipoteżi fejn ir-relazzjoni 
tal-familja li tiġġustifika l-kisba ta’ mantenimenti m’hijiex ikkunsidrata unanimament kif kien 
jistħoqq li tkun privileġġjata. Dan jista’ jkun il-każ notevolment tar-relazzjonijiet bejn qraba 
kollaterali jew ta’ parentela, ta’ l-obbligi ta’ manteniment għal dixxendenti fir-rigward ta’ l-
axxendenti tagħhom, jew tas-sosteniment tad-dmir ta’ għajnuna wara t-taħlil taż-żwieġ. 

Id-deċiżjonijiet meħuda fi Stat Membru fil-qasam ta’ obbligi ta’ manteniment iridu jingħarfu 
u jgawdu mill-infurzar fl-Istati Membri l-oħra kollha mingħajr ma jkun hemm bżonn ta’ ebda 
proċedura. Sabiex titneħħa kull miżura intermedjarja, trid issir armonizzazzjoni minima tar-
regoli ta’ proċedura. Din għandha tiggarantixxi r-rispett ta’ l-esiġenzi tal-proċess ġust skond 
in-normi komuni fl-Istati Membri kollha. 
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Ladarba tittieħed fi Stat Membru, deċiżjoni fil-qasam ta’ obbligi ta’ manteniment trid tkun 
tista’ tiġi attwata malajr u b’mod effikaċi fi kwalunkwe Stat Membru ieħor. Għandu jkun 
possibbli li l-manteniment ikun imnaqqas direttament mill-paga u mill-kont bankarju tad-
debitur. 

L-atti awtentiċi u l-ftehimiet bejn partijiet li jkunu jistgħu jiġu infurzati fi Stat Membru jridu 
jiġu meqjusa ugwali bħad-deċiżjonijiet (Premessa 20). 

Il-Premessa 21 titratta t-twaqqif ta' awtoritajiet ċentrali fl-Istati Membri għall-iskambju ta' 
informazzjoni u għall-faċilitazzjoni ta' l-irkupru ta' talbiet ta' manteniment. 

Id-dispożizzjonijiet huma diviżi f'disa' kapitoli.

L-ewwel kapitolu jittratta l-ambitu u d-definizzjonijiet, Artikolu 1 ("Ambitu ta' 
applikazzjoni") billi jipprovdi li r-regolament "għandu japplika għall-manteniment ta' obbligi 
li jinbtu minn relazzjonijiet tal-familja jew minn relazzjonijiet li huma meqjusa, mill-liġi 
applikabbli, li għandhom effetti kumparabbli". Wieħed għandu jinnota li t-termini ddefiniti fl-
Artikolu 2 ("Qorti", Imħallef", "deċiżjoni", "att awtentiku", "Stat Membru ta' l-oriġini", "Stat 
Membru ta' l-infurzar", "Qorti ta' l-oriġini", "kreditur", u "debitur") mhumiex relatati b'mod 
speċifiku mal-liġi tal-familja jew termini li jagħmlu parti mill-liġi tal-familja.

It-tieni kapitolu jittratta l-ġurisdizzjoni (ġurisdizzjoni ġenerali, il-proroga tal-ġurisdizzjoni, il-
ġurisdizzjoni bbażata fuq id-dehera, il-ġurisdizzjoni residwa, lis pendens, kawżi konnessi, is-
smigħ mill-Qrati, miżuri provviżorji, eżami tal-ġurisdizzjoni). Għal darba oħra, dan il-
kapitolu ma jaffettwax il-liġi tal-familja, billi huwa biss dwar ġurisdizzjoni fuq l-obbligi ta' 
manteniment, jiġifieri t-talbiet għal flus.

It-tielet kapitolu jittratta l-liġi applikabbli. Wieħed għandu jinnota li d-dispożizzjoni ta' ftuħ 
(Artikolu 12) tistipula li "D-dispożizzjonijeit ta' dan il-kapitolu jiddeterminaw biss il-liġi 
applikabbli għall-obbligi ta' manteniment, bla preġudizzju tal-liġi applikabbli għal kwalunkwe 
mir-relazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 1" (jiġifieri "relazzjonijiet ta' familja jew 
relazzjonijiet meqjusa, mil-liġi applikabbli, li għanhom effetti komparabbli"). L-Artikoli li 
jibqa' ta' dan il-kapitolu jistipulaw ir-regoli ġenerali, ir-regoli dwar l-għażla tal-liġi, in-
nuqqas ta' applikazzjoni tal-liġi nnominata fuq talba tad-debitur, il-liġi applikabbli għall-
istituzzjonijiet pubbliċi, l-ambitu tal-liġi applikabbli, l-applikazzjoni tal-liġi ta' Stat mhux 
Membru, renvoi, il-politika pubblika, u l-Istati b'aktar minn sistema legali waħda.

Il-kapitolu IV jittratta r-regoli komuni ta' proċedura - in-notifka ta' dokumenti, l-
eżaminazzjoni ta' l-ammissibilità, u d-deċiżjoni u l-istħarriġ.

Il-kapitoli V u VI jitrattaw l-esegwibilità u l-infurzar ta' deċiżjonijiet (inkluża l-għajnuna 
legali, is-sigurtà, il-leġiżlazzjoni, il-projbizzjoni ta' kwalunkwe stħarriġ dwar is-sustanza ta' 
deċiżjoni li qed tipprova tkun infurzata, iċ-ċaħda jew is-sospensjoni ta' l-infurzar, ordnijiet ta' 
pagamenti diretti, mandati ta' sekwestru temporanji, gradwazzjoni ta' talbiet).

Il-kapitolu VII jitratta strumenti awtentiċi u ftehimiet.

Il-kapitolu VIII jitratta l-koperazzjoni (deskrizzjoni u rwol ta' l-awtoritajiet ċentrali, aċċess u 
użu ta' informazzjoni, etc).
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Fl-aħħar, il-kapitolu IX jistipula d-dispożizzjonijiet ġenerali u finali (relazzjonijiet ma' 
strumenti Komunitarji oħra, relazzjonijiet ma' ftehimiet internazzjonali, komitoloġija, 
ftehimiet transitorji u dħul fis-seħħ).

Il-problema

L-ittra miċ-Chairman tal-Kumitat ewlieni tiddikjara dan li ġej:

"L-għażla attwali tal-bażi legali tikkunsidra l-obbligi ta' manteniment bħala miżuri relatati 
mal-liġi tal-familja fis-sens ta' l-Artikolu 67, paragrafu 5, it-tieni inċiż, TKE. Il-konsegwenza 
ta' dan huwa li dawk il-miżuri jaqgħu barra mir-regoli komuni dwar il-koperazzjoni ġuridika 
fil-kamp ċivili li għaliha tapplika l-kodeċiżjoni."

Ir-Rapporteur tal-Kumitat ewlieni jikkunsidra li l-obbligi ta' manteniment huma marbuta mill-
qrib mal-liġi tal-familja, imma jekk jiġu kkunsidrati tali jista' jkun li dan jonqos li jikkunsidra 
biżżejjed in-"natura ibrida tal-kunċett ta' manteniment - familjari fl-għeruq tiegħu imma l-
eżekuzzjoni tiegħu hija relatata ma' flus, bħal kull debitu ieħor". 

Kunsiderazzjonijiet ġenerali dwar il-bażi legali meħudha mill-każistika

L-atti Komunitarji kollha għandhom ikunu bbażat fuq il-bażi legali stipulata fit-Trattat (jew 
fuq att legali ieħor li għandhom il-għan li jimplimentaw). Il-bażi legali tiddefinixxi l-
kompetenza tal-Komunità ratione materiae u tispeċifika kif dik il-kompetenza għandha tiġi 
eżerċitata, bażikament l-istrument(i) leġiżlattiv(i) li jista' jintuża u l-proċedura ta' teħid ta' 
deċiżjoni.

Huwa ċar mill-każistika kostanti tal-Qorti tal-Ġustizzja li l-għażla tal-bażi legali mhix fid-
diskrezzjoni tal-leġiżlatur Komunitarju imma għandha tkun eżerċitata b'fatturi oġġettivi li 
jistgħu jkunu suġġetti għal stħarriġ ġudizzjarju1, bħall-għan u l-kontenut tal-miżura li qed tiġi 
diskussa2. Barra minn hekk, il-fattur deċiżiv għandu jkun l-objettiv prinċipali ta' miżura3. 

Skond il-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja, artikolu ġenerali tat-Trattat jikkostitwixxi bażi 
legali suffiċjenti anki jekk permezz tal-miżura diskussa hawn ifittex, b'mod subordinat, li 
jikseb l-għan maħsub f'artikolu speċifiku tat-Trattat4.

Madankollu, fejn miżura għandha diversi objettivi fl-istess ħin li huma marbuta flimkien 
b'mod permanenti mingħajr ma jkunu sekondarji u indiretti fir-rispett ta' l-oħrajn, il-miżura 
għandha tkun ibbażata fuq dispożizzjonijiet relevanti u varji tat-Trattat5, sakemm dan ma 
jkunx impossibbli minħabba inkompatibilità reċiproka mal-proċeduri ta' teħid ta' deċiżjonijiet 

1 Każ 45/86, Kummissjoni v. Kunsill [1987] ECR 1439, para. 5
2 Każ C-300/89, Kummissjoni v. Kunsill Council [1991] ECR I-287, para. 10, u Każ C-42/97, Parlament 
Ewropew v. Kunsill [1999] ECR  I-869, para. 36.
3 Każ C-377/98, L-Olanda v. l-Parlament Ewropew u l-Kunsill [2001] ECR I-7079, para. 27.
4 Każ C-377/98, L-Olanda v. l-Parlament Ewropew u l-Kunsill [2001] ECR I-7079, para. 27-28. Każ C-491/01 
British American Tobacco (Investments) u Imperial Tobacco [2002] ECR I-11453, paragrafi 93-94.
5 Każ 165/87, Kummissjoni v. Kunsill [1987] ECR 5545, para. 11
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stipulati fid-dispożizzjonijiet.

Apprezzament

Ma dan jista' jingħad li hija ħasra li l-Kunsill għadu ma ddeċidiex li juża t-tieni inċiż ta' l-
Artikolu 67(2) sabiex iressaq l-"aspetti relatati mal-liġi tal-familja" msemmija fit-tieni inċiz ta' 
l-Artikolu 67(5) fl-ambitu tal-proċedura ta' kodeċiżjoni.  Dan minkejja l-fatt li l-Kummissjoni 
fl-20051 stiednet lill-Kunsill biex jagħmel dispożizzjoni li l-miżuri relatati ma' l-obbligi ta' 
manteniment jkunu adottati skond il-proċedura ta' kodeċiżjoni.  Jidher assurd li kwistjoni 
bħal-liġi tal-familja, relatata daqshekk mill-qrib mal-preokkupazzjonijiet taċ-ċittadini u mal-
ħajja ta' kuljum, mhix suġġetta għall-proċedura leġiżlattiva li tinvolvi l-aktar mill-qrib l-
istituzzjoni li ħatru huma stess.

Madankollu, il-każistika hija ċara li tali kunsiderazzjonijiet ma jaffettwawx l-għażla tal-bażi 
legali, li trid tiġi determinata fid-dawl ta' fatturi oġġettivi li jistgħu jkunu suġġetti għal stħarriġ 
ġudizzjarju, b'mod partikulari l-għan u l-kontenut tal-miżura li qed tiġi diskussa hawn.

Huwa ovvju li l-objettiv prinċipali tal-proposta huwa li jippermetti lill-kredituri kollha ta' 
manteniment fl-UE li jiksbu "ordni ta' infurzar b'mod faċli, malajr u, ġeneralment bla ħlas, li 
jista' jkun iċċirkolat mingħajr ostakli fiż-żona Ewropea tal-ġustizzja", b'hekk ikun possibbli li 
jkun hemm "ħlas regolari ta' l-ammonti dovuti".

Regoli ġodda ta' liġi internazzjonali privata dwar il-ġurisdizzjoni, liġi applikabbli u r-
rikonoxximent u l-infurzar ta' deċiżjonijiet relatati ma' talbiet għal manteniment se jeliminaw 
l-ostakli għall-moviment liberu ta' persuni u għalhekk jiffaċilitaw it-tħaddim tas-suq intern. 

Ma jistax jinċaħad li mingħajr l-eżistenza tal-liġi tal-familja, il-kunċett ta' manteniment ma 
jkunx jeżisti; tassew, l-Artikolu 1 tal-proposta jiċċara b'mod sempliċi li l-obbligi ta' 
manteniment "jinbtu" minn relazzjonijiet ta' familja. Madankollu, wara li ntqal dan, ladarba 
jiġi stabbilit obbligu għall-ħlas ta' manteniment skond il-liġi tal-familja, jibqalna biss obbligu 
li jissarraf fi flus - bħal kwalunkwe dejn ieħor.  Mill-mument li tiġi rikonoxxuta u 
kkonfermata l-eżistenza tiegħu b'sentenza tal-Qorti, l-att awtentiku jew ftehim, l-obbligu ta' 
manteniment huwa talba għal flus u l-fatt li jinbet minn relazzjoni ta' familja jew relazzjoni 
simili ftit li xejn huwa relevanti.  

Ir-regolament propost mhux se jkollu effett fuq il-liġi tal-familja u l-Artikolu 12 tal-proposta 
tiċċara tajjeb dan peress li tipprovdi li d-dispożizzjonijiet dwar il-liġi applikabbli għall-obbligi 
ta' manteniment "m'għandhomx jippreġudikaw il-liġi applikabbli għall-ebda mir-relazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 1".  Ir-regoli ta’ konflitt ta’ liġijiet m’għandhomx japplikaw ħlief għall-
obbligi ta’ manteniment u mhux jiddeterminaw il-liġi applikabbli għat-twaqqif tar-
relazzjonijiet tal-familja li fuqhom huma bbażati l-obbligi ta’ manteniment.

Barra minn hekk, huwa interessanti li wieħed jinnota li r-Regolament (KE) Nru 805/2004 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' April 2004 joħloq Ordni Ewropew ta' Infruzar 
għal talbiet mhux kontestati2 u jinkludi talbiet għal manteniment u ġie adottat skond il-

1 Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill, , COM(2005) 648 tal-15 ta' Diċembru 2005.
2 Ġurnal Uffiċjali L 143, 30/04/2004, p. 15.
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proċedura ta' kodeċiżjoni1. 

Konklużjoni

F'din il-laqgħa tat-30 ta' Jannar 2007 il-Kummissjoni għall-Affarijiet Legali, kif xieraq, 
iddeċidiet b'mod unanimu, li tirrakkomanda li l-proposta għal Regolament tal-Kunsill dwar il-
ġurisdizzjoni, il-liġi applikabbli, ir-rikonoxximent u l-infurzar ta' deċiżjonijiet u l-
koperazzjoni f'materji relatati ma' obbligi ta' manteniment għandhom ikunu bbażati fuq l-
Artikolu 61(c) u fuq it-tieni inċiż ta' l-Artikolu 67(5) tat-Trattat KE, u bħala riżultat, suġġetti 
għall-proċedura ta' kodeċiżjoni. 

Dejjem tiegħek,

Giuseppe Gargani

1 Ara l-Artikolu 4(3), fejn id-definizzjoni ta' "att awtentiku" tinkludi "ftehim relatat ma' obbligi ta' 
manteniment konklużi ma' awtoritajiet amministrattivi jew awtentikati minnhom".
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OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-AFFARIJIET LEGALI (*)

għall-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar il-kompetenza, il-liġi applikabbli, l-
għarfien u l-eżekuzzjoni tad-deċiżjonijiet u l-koperazzjoni fil-qasam ta’ l-obbligi ta’ 
manteniment
(COM(2005)0649 – C6-0079/2006 – 2005/0259(CNS))

Rapporteur għal opinjoni (*): Diana Wallis

(*) Proċedura ma' kumitati assoċjati - Artikolu 47 tar-Regoli ta' Proċedura

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

It-tħassib ewlieni tar-rapporteur għal opinjoni fil-preparazzjoni ta’ dawn l-emendi dwar il-
proposta għal regolament kien biex tiżgura li d-deċiżjonijiet marbuta ma’ l-obbligi ta’ 
manteniment, fl-iktar sens wiesa’ ta’ l-espressjoni, f’każijiet transkonfinali jiġu rikonoxxuti u 
infurzati madwar l-Unjoni bl-iktar mod mgħaġġel u effettiv bl-inqas spejjeż possibbli.

Is-soluzzjonijiet li qed tipproponi huma pragmatiċi u maħsuba biex ikunu aċċettabbli minn 
kemm jista’ jkun Stati Membri.  Huma jistgħu joffendu lill-puristi, imma fl-opinjoni tagħha l-
interess tal-litiganti li jkollhom riżoluzzjoni ta’ malajr għal problema li toħloq uġigħ ta’ ras 
kbir, kif ukoll b’mod partikulari lit-tfal, jegħleb kull konsiderazzjoni oħra, b'kunsiderazzjoni 
għall-bżonnijiet tad-debituri tal-manteniment u għad-drittijiet tad-difiża.

Din l-opinjoni hi maħsuba wkoll biex tinvolvi lill-Kunsill f’azzjoni u tinkoraġġixxi lill-
Kummissjoni.  Il-problema li r-Regolament qed jittratta hi waħda reali ħafna għaċ-ċittadini fl-
Unjoni. Bil-kisba tas-suq intern, il-movimenti transkonfinali ta’ persuni żdiedu b’mod 
konsiderevoli – u magħhom il-problemi li jolqtu lill-imsieħba ta’ l-immigranti b’mod 
partikulari fl-Istati Membri ġodda, fejn ċ-ċittadini qed jieħdu l-vantaġġ kollu possibbli tal-
moviment ħieles. Barra minn hekk irid jiġi kkunsidrat il-fatt li d-divorzju u s-separazzjonijiet 
qed dejjem jiżdiedu madwar l-Unjoni.

L-Unjoni għandha tieħu r-responsabilità biex tiżgura li ċ-ċittadini jkollhom dritt effettiv li l-
obbligi ta' manteniment jiġu infurzati meta l-ħelsien tal-moviment imsemmi fit-Trattat huwa 
eżerċitat u l-Istati Membri għandhom kull interess li jiżguraw li msieħba u tfal ma jkollhomx 
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nuqqas ta’ benefiċċji tas-sigurtà soċjali.

Filwaqt li tissuġġerixxi titjib fid-dispożizzjonijiet tar-regolament propost, ir-rapporteur tieħu 
l-opportunità biex tistieden lill-Istati Membri biex jikkunsidraw forom ġodda ta’ infurzar tad-
deċiżjonijiet ta’ manteniment li nstabu li huma effettivi ħafna f’kompetenzi li m’humiex ta’ l-
UE.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali jistieden lill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-
Intern, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Test propost mill-Kummissjoni1 Emendi tal-Parlament

Emenda 1
Ċitazzjoni 1

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-
Komunità Ewropea, u notevolment l-
Artikolu 61, il-punt c) tiegħu u l-Artikolu 
67, il-paragrafu 2 tiegħu,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi 
l-Komunità Ewropea, u partikolarment l-
Artikolu 61(c) tiegħu,

Ġustifikazzjoni

Meta ġie kkonsultat mill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, l-Ġustizzja u l-Affarjiet Interni dwar 
il-bażi legali għar-regolament propost, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali kkunsidra li l-
proposta suppost għandha tiġi ttrattata skond il-proċedura ta’ kodeċiżjoni.

Emenda 2
Ċitazzjoni 3

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament 
Ewropew,

imħassra

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda ta’ Ċitazzjoni 1.

Emenda 3
Ċitazzjoni 4 a (ġdida)

1 ĠU C 242, 7.10.2006, p. 0020-0026..
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 Waqt li jaġixxu skond il-proċedura 
stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat,

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda ta’ Ċitazzjoni 1.

Emenda 4
Premessa 9

(9) L-ambitu ta’ l-applikazzjoni tar-
Regolament irid jestendi għall-obbligi ta’ 
manteniment kollha li ġejjin mir-
relazzjonijiet ta’ familja jew mir-
relazzjonijiet li għandhom effetti simili, u 
dan, sabiex jiżgura ugwaljanza ta’ trattament 
bejn il-kredituri ta’ manteniment kollha.

(9) L-ambitu ta’ l-applikazzjoni tar-
Regolament irid jestendi għall-obbligi ta’ 
manteniment kollha li ġejjin minn relazzjoni 
ta’ familja, parentela, żwieġ jew affinità 
jew minn relazzjonijiet li għandhom effetti 
simili skond il-liġi nazzjonali applikabbli, 
sabiex jiżgura ugwaljanza ta’ trattament bejn 
il-kredituri ta’ manteniment kollha.  Dawn l-
obbligi għandhom jinftiehmu fl-iktar sens 
wiesa’ possibbli u jkopru, b’mod 
partikulari, l-ordnijiet kollha marbuta ma’ 
ħlasijiet perjodiċi, ħlasijiet ta’ somma 
waħda, trasferiment tas-sjieda ta’ proprjetà 
u aġġustamenti tal-proprjetà, imfassla fuq 
il-bażi tal-bżonnijiet u tar-riżorsi rispettivi 
tal-partijiet u li huma ta’ manteniment fin-
natura tagħhom.

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju li tiġi pprovduta ftit gwida għat-tifsira u l-iskop ta’ l-espressjoni “obbligi 
ta’ manteniment”. Huwa importanti li jiġi speċifikat li sħubija ċivili u sħubija bejn kopji ta’ l-
istess sess huma koperti wkoll.

Emenda 5
Premessa 10

(10) Ir-regoli relatati mal-kompetenza 
internazzjonali huma xi ftit differenti minn 
dawk attwalment applikabbli, bħal dawk li 
jirriżultaw mir-Regolament (KE) Nru 
44/2001. Sabiex jiżguraw mill-aħjar il-
ħarsien ta’ l-interessi tal-kredituri ta’ 
manteniment u biex jiffavorixxu 
amministrazzjoni tajba tal-ġustizzja fi ħdan 

(10) Ir-regoli relatati mal-kompetenza 
internazzjonali huma xi ftit differenti minn 
dawk attwalment applikabbli, bħal dawk li 
jirriżultaw mir-Regolament (KE) Nru 
44/2001. Sabiex jiżguraw mill-aħjar il-
ħarsien ta’ l-interessi tal-kredituri ta’ 
manteniment u biex jiffavorixxu 
amministrazzjoni tajba tal-ġustizzja fi ħdan 
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l-Unjoni Ewropea, dawn ir-regoli jridu jiġu 
ċċarati u jkopru minn issa ’l quddiem l-
ipoteżi kollha li fihom jeżisti rapport 
suffiċjenti bejn is-sitwazzjoni tal-partijiet u 
Stat Membru. Ir-residenza abitwali tal-
konvenut fi Stat mhux membru ta’ l-Unjoni 
Ewropea ma tistax tkun aktar kawża ta’ 
esklużjoni tan-normi Komunitarji u ma 
jista’ jkun hemm l-ebda ħsieb li ssir 
referenza għal-liġi nazzjonali. 

l-Unjoni Ewropea, dawn ir-regoli jridu jiġu 
ċċarati u jkopru minn issa ’l quddiem l-
ipoteżi kollha li fihom jeżisti rapport 
suffiċjenti bejn is-sitwazzjoni tal-partijiet u 
Stat Membru.

Ġustifikazzjoni

Fid-dawl tan-negozjati tal-Konvenzjoni dwar l-irkupru internazzjonali ta' l-appoġġ għat-tfal u 
forom oħra ta' manteniment tal-familja fil-Konferenza ta' L-Aja, għal-liema l-Unjoni Ewropea 
saret firmatarja fit-3 ta' April 2007, ikun aħjar li din is-sentenza titħalla barra.

Emenda 6
Premessa 11

(11) Il-partijiet iridu jkunu jistgħu jagħżlu bi 
qbil komuni l-qorti kompetenti, ħlief meta 
hemm involuti l-obbligi ta’ manteniment fir-
rigward tat-tfal minuri, biex ikun assigurat 
il-ħarsien tal-“parti dgħajfa”.

(11) Il-partijiet iridu jkunu jistgħu jagħżlu bi 
qbil komuni l-qorti kompetenti, ħlief meta 
hemm involuti l-obbligi ta’ manteniment fir-
rigward tat-tfal minuri, jew ta' adult li 
għandu nuqqas ta’ kapaċità legali, biex 
ikun assigurat il-ħarsien tal-“parti d-
dgħajfa”. 

Emenda 7
Premessa 14

(14) Il-liġi tal-pajjiż tar-residenza abitwali 
tal-kreditur ta’ manteniment trid tipprevali, 
bħal fl-istrumenti internazzjonali eżistenti, 
iżda l-liġi tal-qorti trid tiġi fit-tieni post, billi 
din ta’ spiss tippermetti, f’dan il-qasam 
partikulari, li tirregola t-tilwim b’mod aktar 
sempliċi, aktar malajr u b’inqas spejjeż.

(14) Il-liġi tal-pajjiż tar-residenza abitwali 
tal-kreditur ta’ manteniment għandha tkun 
dominanti, bħal fl-istrumenti internazzjonali 
eżistenti, għalkemm il-liġi tal-qorti tista’ tiġi 
applikata, anke fejn mhix il-liġi tar-
residenza abitwali tal-kreditur, liema liġi 
tippermetti li tilwim f’dan il-qasam jissolva 
b’mod ġust, b’mod aktar sempliċi, aktar 
malajr u b’inqas spejjeż u m’hemm l-ebda 
evidenza għal ‘forum shopping’.

Ġustifikazzjoni

The Regulation’s aim of enabling maintenance creditors easily to obtain a decision which will 
be automatically enforceable in another Member State would be frustrated if a solution were 
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to be adopted which obliged courts to apply foreign law where the dispute could be resolved 
simpler, faster and more economically by applying the law of the forum.  Application of 
foreign law tends to prolong proceedings and lead to additional costs being incurred in 
procedures which often involve an element of urgency and in which litigants do not 
necessarily have deep pockets.  Moreover, in some cases application of the law of the 
creditor’s country of habitual residence could give rise to an undesirable result, as in the case 
where the creditor seeks a maintenance order in the country of which she is a national having 
sought refuge there after leaving the country in which she had been habitually resident with 
her husband who is of the same nationality, who is still resident there. 

On these grounds, this amendment provides for the discretionary application of the law of the 
forum, whilst safeguarding against forum shopping.

Emenda 8
Premessa 15

(15) Meta l-ebda miż-żewġ liġijiet 
imsemmija hawn fuq ma jippermettu lill-
kreditur biex jikseb il-mantenimenti mid-
debitur, irid ikun possibbli li tiġi applikata l-
liġi ta’ pajjiż ieħor li miegħu l-obbligu ta’ 
manteniment għandu rabtiet stretti. Jista’ 
jkun, b’mod partikulari, iżda mhux waħdu, 
il-pajjiż ta’ nazzjonalità komuni tal-partijiet.

(15) Meta l-liġi tal-pajjiż tar-residenza 
abitwali tal-kreditur ta’ manteniment jew 
il-liġi tal-qorti li tinħatar biex tisma' l-każ 
ma tippermettix il-manteniment tal-kreditur 
biex jikseb il-mantenimenti mid-debitur jew 
meta ma jkunx ġust jew xieraq biex tiġi 
applikata dik il-liġi, irid ikun possibbli li tiġi 
applikata l-liġi ta’ pajjiż ieħor li miegħu l-
obbligu ta’ manteniment għandu 
konnessjonijiet mill-qrib, b’mod partikulari, 
iżda mhux esklussivament, dak tal-pajjiż ta’ 
nazzjonalità komuni tal-partijiet.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tippermetti l-applikazzjoni ta’ liġi barra dik tal-pajjiż tar-residenza abitwali 
tal-kreditur ta’ manteniment jew il-liġi tal-qorti li tinħatar biex tisma' l-każ, sabiex ukoll jiġi 
evitat “forum shopping”.

Emenda 9
Premessa 16

(16) Il-partijiet iridu jkunu awtorizzati, taħt 
ċerti kundizzjonijiet, biex jagħżlu l-liġi 
applikabbli. B’hekk huma jkunu jistgħu 
jagħżlu l-liġi tal-qorti għall-ħtiġijiet ta’ 
proċedura. Barra minn hekk, iridu jkunu 
jistgħu jiftiehmu mil-liġi applikabbli 
permezz ta’ ftehimiet preliminari fuq kull 

(16) Il-partijiet iridu jkunu jistgħu, taħt ċerti 
kundizzjonijiet, biex jagħżlu l-liġi 
applikabbli. B’hekk huma jkunu jistgħu 
jagħżlu l-liġi tal-qorti għall-ħtiġijiet ta’ 
proċedura. Barra minn hekk, iridu jkunu 
jistgħu jiftiehmu mil-liġi applikabbli 
permezz ta’ ftehimiet preliminari fuq kull 
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tilwima, iżda unikament meta jkunu obbligi 
ta’ manteniment ħlief dawk li huma dovuti 
lil tfal jew lil adulti vulnerabbli; barra minn 
hekk, l-għażla tagħhom trid tkun limitata 
għall-ispeċifikar ta’ ċerti liġijiet biss.

tilwima, iżda unikament meta jkunu obbligi 
ta’ manteniment ħlief dawk li huma dovuti 
lil tfal jew lil adulti vulnerabbli; barra minn 
hekk, l-għażla tagħhom trid tkun limitata 
għall-ispeċifikar ta’ ċerti liġijiet biss. Il-qorti 
li tinħatar biex tisma' l-każ trid tkun 
sodisfatta li jkun sar qbil dwar kull għażla 
ta’ liġi wara li jkun ittieħed parir legali 
indipendenti. Il-qbil kollu dwar l-għażla 
tal-qorti għandu jkun bil-miktub.

Emenda 10
Premessa 17

(17) Id-debitur irid ikun imħares mill-
applikazzjoni tal-liġi speċifikata fl-ipoteżi 
fejn ir-relazzjoni tal-familja li tiġġustifika l-
kisba ta’ mantenimenti m’hijiex 
ikkunsidrata unanimament kif kien 
jistħoqq li tkun privileġġjata. Dan jista’ 
jkun il-każ notevolment tar-relazzjonijiet 
bejn qraba kollaterali jew ta’ parentela, ta’ 
l-obbligi ta’ manteniment għal dixxendenti 
fir-rigward ta’ l-axxendenti tagħhom, jew 
tas-sosteniment tad-dmir ta’ għajnuna 
wara t-taħlil taż-żwieġ.

imħassra

Ġustifikazzjoni

Din il-premessa mhix ċara u tidher li ma taqbilx mal-prinċipju ta’ rikonoxximent reċiproku u 
hi diskriminatorja. Barra minn hekk, il-fatt li l-emenda tar-rapporteur għal opinjoni għall-
Artikolu 20 tippreżerva s-salvagwardja tal-politika pubblika, jidher li din il-premessa mhix 
neċessarja.

Emenda 11
Premessa 19

(19) Ladarba tittieħed fi Stat Membru, 
deċiżjoni fil-qasam ta’ obbligi ta’ 
manteniment trid tkun tista’ tiġi attwata 
malajr u b’mod effikaċi fi kwalunkwe Stat 
Membru ieħor. Il-kredituri ta’ manteniment, 
partikularment, iridu jibbenefikaw mill-ġbid 
ta’ flus direttament mis-salarji jew il-

(19) L-għan ta’ dan ir-Regolament hu li 
jiddaħħlu proċeduri li jipproduċu riżultati 
u li huma aċċessibbli, fil-pront, effiċjenti, 
effettivi għan-nefqa, risponsivi u ġusti. 
Ladarba tittieħed fi Stat Membru, deċiżjoni 
fil-qasam ta’ obbligi ta’ manteniment trid 
tkun tista’ tiġi attwata malajr u b’mod 
effikaċi fi kwalunkwe Stat Membru ieħor. Il-
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kontijiet tal-bank tad-debituri. kredituri ta’ manteniment, partikularment, 
iridu jibbenefikaw mill-ġbid ta’ flus 
direttament mis-salarji jew il-kontijiet tal-
bank tad-debituri.  Mezzi ġodda u effettivi 
ta’ infurzar ta’ deċiżjonijiet ta’ 
manteniment għandhom jiġu mħeġġa.

Ġustifikazzjoni

Bħall-abbozz tal-Konvenzjoni ta' L-Aja, ir-Regolament għandu jfittex l-objettiv ta’ 
promozzjoni ta' proċeduri aċċessibbli, fil-pront, effiċjenti, effettivi għan-nefqa, risponsivi u 
ġusti.

L-infurzar ta’ deċiżjonijiet ta’ manteniment huwa problematiku f’ħafna ġurisdizzjonijiet. 
Għalhekk l-Istati Membri għandhom jikkunsidraw b’mod attiv mezzi ġodda ta’ infurzar li 
ntużaw u ħallew effett kbir f’ġurisdizzjonijiet mhux ta’ l-UE, bħall-ikkonfiskar ta’ liċenzji tas-
sewqan.

Emenda 12
Premessa 22

(22) Ir-Regolament preżenti jirrispetta d-
drittijiet fundamentali u josserva l-prinċipji 
rikonoxxuti notevolment mill-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali ta’ l-Unjoni 
Ewropea. B’mod partikulari, jimmira li 
jiżgura r-rispett sħiħ tal-ħajja privata u tal-
familja, il-ħarsien tal-fatti personali, ir-
rispett tad-drittijiet tat-tfal u l-garanziji ta’ 
rikors effettiv quddiem qorti independenti u 
imparzjali, konformi ma’ l-Artikoli 7, 8, 24, 
u 47 tal-Karta.

(22) Ir-Regolament preżenti jirrispetta d-
drittijiet fundamentali u josserva l-prinċipji 
rikonoxxuti notevolment mill-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali ta’ l-Unjoni 
Ewropea. B’mod partikulari, jimmira li 
jiżgura r-rispett sħiħ tal-ħajja privata u tal-
familja, il-ħarsien tal-fatti personali, ir-
rispett tad-drittijiet tat-tfal u l-garanziji ta’ 
rikors effettiv quddiem qorti independenti u 
imparzjali, konformi ma’ l-Artikoli 7, 8, 24, 
u 47 tal-Karta. Fl-implimentazzjoni ta’ dan 
ir-Regolament, kellhom jiġu kkunsidrati l-
Artikoli 3 u 27 tal-Konvenzjoni tan-
Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tat-Tfal 
ta’ l-20 ta’ Novembru 1989, li tgħid li
- fl-azzjonijiet kollha rigward tfal, l-aħjar 
interess tat-tfal għandu jkun 
konsiderazzjoni primarja,
- it-tfal kollha għandu jkollhom id-dritt 
għal standard ta’ għejxien adegwat għall-
iżvilupp mentali, spiritwali, morali u soċjali 
tagħhom,
- il-ġenitur(i) jew oħrajn responsabbli mit-
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tfal għandhom responsabilità primarja li 
jiżguraw, fil-limitu ta’ l-abilitajiet u tal-
kapaċitajiet finanzjarji tagħhom, il-
kundizzjonijiet ta’ għajxien neċessarji 
għall-iżvilupp tat-tfal, u
- l-Istati għandhom jieħdu l-miżuri kollha 
xierqa, inkluż il-konklużjoni ta’ ftehimiet 
internazzjonali, biex jiżguraw l-irkupru ta’ 
manteniment għat-tfal mill-ġenitur(i) jew 
persuni oħra responsabbli, b’mod 
partikulari fejn dawn il-persuni jgħixu fi 
Stat differenti minn dak tat-tfal.

Ġustifikazzjoni

Id-drittijiet tat-tfal kellhom jitqiesu kif hemm stipulat fil-Konvenzjoni tan-NU.

Emenda 13
Premessa 23

(23) B’konformità ma’ l-artikolu 2, tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE tal-Kunsill tat-28 ta’ 
Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-modi ta’ l-
eżerċizzju tal-kompetenzi ta’ infurzar 
mogħtija lill-Kummissjoni1, ikun xieraq li l-
miżuri meħtieġa biex jitwettaq dan ir-
Regolament preżenti ikunu stabbiliti skond 
il-proċedura konsultattiva stipulata fl-
artikolu 3 tad-Deċiżjoni msemmija.

(23) Il-miżuri meħtieġa għall-
implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament 
għandhom jiġu adottati skond id-Deċiżjoni 
tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 
1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-
eżerċizzju tas-setgħat ta' implimentazzjoni 
mogħtija lill-Kummissjoni1.

_______________________
1 ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23.

_______________________
1 ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23. Deċiżjoni kif emendata 
mid-Deċiżjoni 2006/512/KE (ĠU L 200, 22.7.2006, 
p. 11)

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet tal-komitoloġija ġew aġġustati biex jikkunsidraw l-emenda tad-Deċiżjoni 
tal-Komitoloġija ta’ l-1999.  Ara wkoll l-emendi għall-Artikoli 50 u 51.

Emenda 14
Premessa 24

(24) Ir-Regolament preżenti jieħu post l-
istrumenti tal-Komunità adottati qabel u 
jkopri l-istess tema. Barra minn hekk, irid 

(24) Ir-Regolament preżenti jieħu post l-
istrumenti tal-Komunità adottati qabel u 
jkopri l-istess tema. Barra minn hekk, 
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ikollu prijorità fuq l-istrumenti 
internazzjonali l-oħrajn applikabbli fil-
qasam bejn l-Istati Membri, sabiex jgħaqqad 
u jissemplifika n-normi ġuridiċi li hemm fis-
seħħ. 

għandu jkollu prijorità fuq l-istrumenti 
internazzjonali l-oħrajn applikabbli fil-
qasam bejn l-Istati Membri, sabiex jgħaqqad 
u jissemplifika n-normi ġuridiċi li hemm fis-
seħħ. Dan għandu jkun kompatibbli mal-
Konvenzjoni ta’ L-Aja dwar l-irkupru 
internazzjonali ta' l-appoġġ għat-tfal u 
forom oħra ta' manteniment tal-familja.

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jkun iċċarat li r-Regolament hu intenzjonat li jkun kompatibbli mal-
Konvenzjoni ta’ L-Aja li jmiss.

Emenda 15
Artikolu 1, paragrafu 1

1. Ir-Regolament preżenti japplika għall-
obbligi ta’ manteniment li ġejjin mir-
relazzjonijiet tal-familja jew mir-
relazzjonijiet li, skond il-liġi li tapplika 
għalihom, għandhom effetti simili.

1. 1. Ir-Regolament preżenti japplika għall-
obbligi ta’ manteniment li ġejjin minn 
relazzjoni tal-familja, parentela, żwieġ jew 
affinità jew minn relazzjonijiet li, skond il-
liġi li tapplika għalihom, għandhom effetti 
simili, bħal sħubija ċivili.

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda għall-Premessa 9.

Amendment 16
Artikolu 2, paragrafu -1 (ġdid)

-1. "Obbligu ta' manteniment", id-dmir 
stabbilit mil-liġi, anki jekk il-kobor u l-mod 
tiegħu jkun determinat minn deċiżjoni ta' 
Qorti jew minn kuntratt, li jkun provdut, 
taħt kwalunkwe forma, il-manteniment jew 
għall-anqas il-mezzi ta' għajxien ta' 
persuna li attwalment jew fil-passat kienet 
marbuta b'relazzjoni ta' familja mad-
debitur. Dawn l-obbligi għandhom 
jinftiehmu fl-iktar sens wiesa’ possibbli li 
jkopru, b’mod partikulari, l-ordnijiet kollha 
marbutin ma’ ħlasijiet perjodiċi, ħlasijiet 
ta’ somma waħda, trasferiment tas-sjieda 
ta’ proprjetà u aġġustamenti tal-proprjetà, 
imfassla fuq il-bażi tal-bżonnijiet u tar-
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riżorsi rispettivi tal-partijiet u li huma ta’ 
manteniment fin-natura tagħhom.

Ġustifikazzjoni

Huwa tajjeb li jkun definti wieħed xi jrid jifhem b' obbligu ta' manteniment: uħud mis-sistemi 
legali jagħmlu distinzjoni bejn id-dmir ta' manteniment u d-dmir ta' għajxien: ta' l-ewwel 
huwa aktar wiesa' u t-tieni huwa limitat ħafna.  Huwa tajjeb li r-reġim speċjali jkopri ż-żewġ 
definizzjonijiet.

Emenda 17
Artikolu 2, paragrafu 2

(2) “imħallef” tfisser l-imħallef jew il-
funzjonarju ta’ kompetenzi ugwali għal 
dawk ta’ l-imħallef fil-qasam ta’ obbligi ta’ 
manteniment;

imħassar

Ġustifikazzjoni

Dan il-paragrafu huwa bla bżonn għaliex l-imħallef huwa waħda mill-‘awtoritajiet 
kompetenti kollha ta’ l-Istati Membri fil-qasam ta’ obbligi ta’ manteniment’, kif definit fis-
subparagrafu 1.

Emenda 18
Artikolu 2, punt (8)

(8) “kreditur” tfisser kull individwu li huwa 
dovut mantenimenti jew jallega li huma 
dovuti;

(8) “kreditur” tfisser kull individwu li huwa 
dovut mantenimenti jew jallega li hemm 
mantenimenti dovuti lilu jew korp pubbliku 
li ħa l-pożizzjoni tal-kreditur bl-iskop ta’ 
infurzar,

Emenda 19
Artikolu 2, punt (9)

(9) “debitur” tfisser kull individwu li għandu 
jagħti mantenimenti jew lil min qiegħda ssir 
talba għal mantenimenti.

(9) “debitur” tfisser kull individwu li għandu 
jagħti mantenimenti jew il-persuna li  
qiegħda ssirilha t-talba għal mantenimenti 
jew korp pubbliku li ħa f’idejh l-obbligu 
tad-debitur biex imantni lill-kreditur,
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Emenda 20
Artikolu 2, paragrafu 9 a (ġdid)

(9a) il-frażi “azzjoni relatata ma’ l-istat ta’ 
persuni” għandha tfisser kull azzjoni 
relatata ma' divorzju, annullament taż-
żwieġ jew affiljazzjoni.

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju li jkun speċifikat xi tfisser il-frażi “azzjoni relatata ma’ l-istat ta’ persuni”. 
It-tifsira taqbel mad-definizzjoni ta’ ġurisdizzjoni li tinsab fir-Regolament Nru 2201/2003, 
iżda li ġiet imwessgħa biex tinkludi fiha proċedimenti ta’ affiljazzjoni.

Emenda 21
Artikolu 3, punt (c)

c) il-qorti kompetenti biex tkun taf dwar 
azzjoni relatata ma’ l-istat ta’ persuni meta t-
talba relatata ma’ l-obbligu ta’ manteniment 
tkun aċċessorja ta’ din l-azzjoni, ħlief jekk 
din il-kompetenza tkun ibbażata unikament 
fuq in-nazzjonalità ta’ waħda mill-partijiet;

(c) il-qorti kompetenti biex tkun taf dwar 
azzjoni relatata ma’ l-istat ta’ persuni meta t-
talba relatata ma’ l-obbligu ta’ manteniment 
tkun aċċessorja ta’ din l-azzjoni;

Ġustifikazzjoni

Dan il-limitu ma jidhirx li għandu skop utli. 

Emenda 22
Artikolu 3, Punt (d)

d) il-qorti kompetenti biex tkun taf dwar 
azzjoni relatata mar-responsabbiltà tal-
ġenituri, fis-sens tar-Regolament (KE) Nru 
2201/2003, meta t-talba li għandha x’taqsam 
ma’ l-obbligu ta’ manteniment hija 
aċċessorja għal din l-azzjoni.

d) il-qorti kompetenti biex tkun taf dwar 
azzjoni relatata mar-responsabbiltà tal-
ġenituri, fis-sens tar-Regolament (KE) Nru 
2201/2003, meta t-talba li għandha x’taqsam 
ma’ l-obbligu ta’ manteniment hija 
aċċessorja għal din l-azzjoni u azzjonijiet ta’ 
responsabilità tal-ġenituri huma diġà 
pendenti quddiem il-qorti jew tressqu 
quddiem il-qorti fl-istess ħin bħal 
applikazzjoni għal manteniment.

Ġustifikazzjoni

Dan l-iċċarar jidher ġustifikat.
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Emenda 23
Artikolu 4, paragrafu 2

2. Ftehim dwar ġurisdizzjoni jrid ikun bil-
miktub. Kull trasmissjoni b’mezz 
elettroniku li tippermetti li tirreġistra l-
ftehim għat-tul tkun ikkunsidrata li hija 
forma miktuba.

2. Ftehim dwar ġurisdizzjoni jrid ikun bil-
miktub.

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni hi vaga wisq: tista’ tkopri anke l-iskambju ta’ e-mails. 

Emenda 24
Artikolu 4, paragrafu 2 a (ġdid)

2a. Il-qorti li tinħatar biex tisma' l-każ trid 
tkun sodisfatta li kull twessigħ tal-
ġurisdizzjoni jkun hemm qbil ħieles dwaru 
wara li jkun ittieħed parir legali 
indipendenti u trid tikkunsidra s-
sitwazzjoni tal-partijiet fil-ħin tal-
proċedimenti.

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni ta’ l-emenda għall-Premessa 11. 

Emenda 25
Artikolu 4, paragrafu 4

4. L-Artikolu preżenti m’huwiex 
applikabbli għal tilwima li tolqot obbligu 
ta’ manteniment fir-rigward ta’ tfal taħt it-
tmintax-il sena.

4. Dan l-Artikolu ma japplikax jekk id-
debitur hija persuna taħt it-18-il sena jew 
adult li għandu nuqqas ta’ kapaċità legali.

Ġustifikazzjoni

Il-ġuriżdizzjoni mhix derogabbli fir-rigward tad-dritt ta' manteniment jew għall-manteniment 
f'kull każ fejn ma tistax tkun espressa volontà b'mod liberu.

Emenda 26
Artikolu 6, punt (b)

b) meta hemm involuti obbligi ta’ b) meta hemm involuti obbligi ta’ 
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manteniment bejn konjuġi jew ex-konjuġi, 
il-qrati ta’ l-Istat Membru li fuq it-territorju 
tiegħu hemm l-aħħar residenza abitwali 
komuni tal-konjuġi, jekk din ir-residenza 
abitwali kienet għadha stabbilita inqas minn 
sena qabel il-bidu tal-kawża.

manteniment bejn konjuġi jew ex-konjuġi, 
il-qrati ta’ l-Istat Membru li fuq it-territorju 
tiegħu hemm l-aħħar residenza abitwali 
komuni tal-konjuġi, jekk din ir-residenza 
abitwali kienet għadha stabbilita inqas minn 
sena qabel il-bidu tal-kawża.

Din l-emenda ma tapplikax għall-verżjoni bil-Malti 

Amendment 27
Artikolu 7, paragrafu 1

1. Meta talbiet li jolqtu l-istess obbligu ta’ 
manteniment jittellgħu quddiem qrati ta’ 
Stati Membri differenti, il-qorti mqabbda 
fit-tieni post taġġorna mingħajr 
konsultazzjoni sakemm il-kompetenza ta’ l-
ewwel qorti mqabbda tkun stabbilita.

1. F'dak li jirrigwarda talbiet li jolqtu l-
istess obbligu ta’ manteniment li jittellgħu 
quddiem qrati ta’ Stati Membri differenti, u 
l-konnessjoni ta' kawża ma’ oħra, kif ukoll 
il-miżuri proviżorji u konservattivi, 
japplikaw l-Artikoli. 27, 28, 30, tar-
Regolament (KE) n. 44/2001.

Ġustifikazzjoni

Ir-regoli stabbiliti minn dan l-Artikolu u minn dawk suċċessivi jirrepetu dak li diġà jinsab fil-
Liġi Komunitarja inkluża fir-Regolament (KE) n. 44/2001 li huwa xieraq li ssir referenza 
għalih.

Emenda 28
Artikolu 7, paragrafu 2

2. Meta l-kompetenza ta’ l-ewwel qorti 
mqabbda tiġi stabbilita, il-qorti mqabbda 
fit-tieni post tirrinunzja favur din.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Dan l-Artikolu huwa bla bżonn għaliex jirrepeti kważi kelma b'kelma t-test tar-Regolament 
(KE) n. 44/2001 li jirrigwarda b'mod ġenerali l-kompetenza ġudizzjarja fil-qasam ċivili u 
kummerċjali.

Emenda 29
L-Artikolu 8

L-Artikolu 8
Każijiet relatati

1. Meta talbiet relatati jkunu pendenti 

imħassar
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quddiem qrati fi Stati Membri differenti, il-
qorti mqabbda fit-tieni post tista’ taġġorna.
2. Meta dawn it-talbiet ikunu pendenti fuq 
l-ewwel livell, il-qorti mqabbda fit-tieni post 
xorta tista’ tirrinunzja, fuq it-talba ta’ 
waħda mill-partijiet, bil-kundizzjoni li l-
ewwel qorti mqabbda tkun kompetenti li 
tkun taf it-talbiet inkwistjoni u li l-liġi 
tagħha tippermetti l-konnessjoni tagħhom.
3. Fis-sens ta’ l-Artikolu preżenti, huma 
konnessi t-talbiet marbutin ma’ xulxin 
permezz ta’ relazzjoni tant stretta li hemm 
interess li jiġu ppreparati u ġġudikati fl-
istess ħin sabiex jiġu evitati soluzzjonijiet li 
jistgħu jkunu rrikonċiljabbli jekk il-
proċeduri legali jittellgħu l-qorti 
separatament.

Ġustifikazzjoni

Dan l-Artikolu huwa bla bżonn għaliex jirrepeti kważi kelma b'kelma t-test tar-Regolament 
(KE) n. 44/2001 li jirrigwarda b'mod ġenerali l-kompetenza ġudizzjarja fil-qasam ċivili u 
kummerċjali.

Emenda 30
L-Artikolu 9

L-Artikolu 9
Sottomissjoni ta’ qorti

Għall-finijiet tal-Kapitolu preżenti, qorti 
tkun ikkunsidrata sottomessa:
fid-data meta l-att tal-bidu ta’ proċedura 
legali jew att ekwivalenti jitressaq quddiem 
il-qorti, bil-kundizzjoni li l-kwerelant ma 
jkunx injorat minħabba li jittieħdu l-miżuri 
li kien marbut li jieħu biex l-att ikun 
notifikat jew mibgħut lill-konvenut, jew
jekk l-att irid ikun innotifikat jew mibgħut 
qabel ma’ jkun imressaq quddiem il-qorti, 
fid-data li fiha kien mirċievi mill-awtorità 
inkarigata bin-notifika jew bit-taħrika, bil-
kundizzjoni li l-kwerelant ma jkunx injorat 
minħabba li jittieħdu l-miżuri li kien 
marbut li jieħu sabiex l-att ikun imressaq 
quddiem il-qorti.

imħassar
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Ġustifikazzjoni

Dan l-Artikolu huwa bla bżonn għaliex jirrepeti kważi kelma b'kelma t-test tar-Regolament 
(KE) n. 44/2001 li jirrigwarda b'mod ġenerali l-kompetenza ġudizzjarja fil-qasam ċivili u 
kummerċjali.

Emenda 31
L-Artikolu 10

L-Artikolu 10
Miżuri proviżorji u protettivi

Il-miżuri proviżorji jew protettivi maħsuba 
mil-liġi ta’ Stat Membru jistgħu jintalbu 
lill-awtoritajiet ġudizzjarji ta’ dan l-Istat, 
anke jekk, skond il-Regolament preżenti, 
qorti ta’ Stat Membru ieħor hija kompetenti 
biex tkun taf fuq il-merti.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Dan l-Artikolu huwa bla bżonn għaliex jirrepeti kważi kelma b'kelma t-test tar-Regolament 
(KE) n. 44/2001 li jirrigwarda b'mod ġenerali l-kompetenza ġudizzjarja fil-qasam ċivili u 
kummerċjali.

Emenda 32
Artikolu 10a (ġdid)

Artikolu 10a

Fejn il-proċedimenti ta’ manteniment 
seħħew minħabba l-applikazzjoni ta' 
għajnuna temporanja, l-Artikoli 7 u 8 
m'għandhomx joperaw b'tali mod li 
jikkawżaw il-liġi applikabbli għall-
applikazzjoni għal għajnuna temporanja 
neċessarja biex tapplika kwalunkwe 
applikazzjoni sussegwenti għall-
manteniment jew varjazzjoni ta’ 
manteniment miġjub b’konnessjoni mal-
proċedimenti għal divorzju, annullament 
taż-żwieġ/sħubija ċivili jew separazzjoni 
legali.

Ġustifikazzjoni

Fin-nuqqas ta’ dispożizzjoni bħal din, jista’ jingħad li fejn mara tapplika għal manteniment 
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permezz ta’ miżuri temporanji f’pajjiż A, fejn hi tkun sabet refuġju, il-liġi tal-pajjiż A għandha 
tiġi applikata għall-kwistjonijiet kollha marbuta ma’ obbligi ta’ manteniment li ġejjin minn 
proċedimenti ta' divorzju li ġejjin minn pajjiż B, il-pajjiż ta’ oriġini tagħha fejn hi toqgħod 
mar-raġel u sieħeb tagħha. 

Emenda 33
L-Artikolu 11

L-Artikolu 11
Verifika tal-kompetenza

Il-qorti ta’ Stat Membru mqabbda b’każ li 
għalih il-kompetenza tagħha m’hijiex 
ibbażata fuq it-termini tar-Regolament 
preżenti tiddikjara ruħha, mal-ewwel, bħala 
inkompetenti.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Dan l-Artikolu huwa bla bżonn għaliex jirrepeti kważi kelma b'kelma t-test tar-Regolament 
(KE) n. 44/2001 li jirrigwarda b'mod ġenerali l-kompetenza ġudizzjarja fil-qasam ċivili u 
kummerċjali.

Emenda 34
L-Artikolu 13

1. Il-liġi tal-pajjiż fejn il-kreditur għandu r-
residenza abitwali tiegħu tmexxi l-obbligi ta’ 
manteniment.

1. Il-liġi tal-pajjiż fejn il-kreditur għandu r-
residenza abitwali tiegħu tmexxi l-obbligi ta’ 
manteniment.

2. Il-liġi tal-qorti tapplika: 2.  Il-liġi tal-qorti tapplika:

a) meta skond il-liġi speċifikata konformi 
mal-paragrafu 1 il-kreditur ma jistax jikseb 
il-mantenimenti mid-debitur, jew

(a) fejn hija l-liġi tal-pajjiż tar-residenza 
abitwali tal-kreditur, jew

b) meta l-kreditur jagħmel it-talba għalihom 
u din tkun il-liġi tal-pajjiż li fih id-debitur 
għandu r-residenza abitwali tiegħu.

(b) meta l-kreditur ma jkunx jista’ jakkwista 
manteniment mid-debitur permezz tal-liġi 
tal-pajjiż tar-residenza abitwali tal-kreditur, 
jew
(c) sakemm il-kreditur jitlob mod ieħor u l-
qorti tiġi ssodisfata li hu jew hi akkwistaw 
parir legali indipendenti dwar il-kwistjoni, 
fejn hija l-liġi tal-pajjiż tar-residenza 
abitwali tal-kreditur.



RR\696714MT.doc 59/69 PE390.551v01-00

MT

3. Meta l-ebda waħda mil-liġijiet 
imsemmija konformi mal-paragrafi 
preċedenti ma tippermetti lill-kreditur biex 
jikseb il-mantenimenti mid-debitur u meta 
jirriżulta miċ-ċirkostanzi kollha li l-obbligu 
ta’ manteniment jippreżenta rabtiet stretti 
ma’ pajjiż ieħor, b’mod partikulari dak tan-
nazzjonalità komuni tal-kreditur u tad-
debitur; f’dan il-każ, tapplika l-liġi tal-
pajjiż ma’ liema l-obbligu ta’ manteniment 
għandu rabtiet stretti.

3. Minkejja paragrafu 1, il-liġi tal-forum 
tista’ tiġi applikata, anke fejn mhix il-liġi 
tal-pajjiż tar-residenza abitwali tal-kreditur, 
fejn tippermetti li tilwim ta’ manteniment 
jissolva b’mod ġust, aktar sempliċi, aktar 
malajr u b’inqas spejjeż u fejn m’hemm l-
ebda evidenza ta’ ‘forum shopping’.

4. Alternattivament, meta l-liġi tal-pajjiż 
tar-residenza abitwali tal-kreditur ta’ 
manteniment jew il-liġi tal-qorti li tinħatar 
biex tisma' l-każ ma jippermettux il-
manteniment tal-kreditur biex jikseb il-
mantenimenti mid-debitur jew fejn ma 
jkunx ġust jew xieraq biex tiġi applikata dik 
il-liġi, l-obbligi ta’ manteniment għandhom 
ikunu suġġetti għal-liġi ta’ pajjiż ieħor li 
miegħu l-obbligu ta’ manteniment għandu 
konnessjonijiet mill-qrib, b’mod 
partikulari, iżda mhux esklussivament, dak 
tal-pajjiż ta’ nazzjonalità komuni tal-
kreditur u tad-debitur.

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjonijiet ta’ l-emendi għall-Premessi 14 u 15.

Emenda 35
Artikolu 14, ittra (a)

(a) jispeċifikaw il-liġi tal-qorti għall-
ħtiġijiet ta’ proċedura, b’mod espliċitu jew 
b’kull mod ieħor mhux ekwivoku fil-
mument tal-bidu tal-proċeduri legali;

(a) jipprovdu ftehima bil-miktub li 
tispeċifika l-liġi tal-qorti għall-ħtiġijiet ta’ 
proċedura, b’mod mhux ekwivoku fil-
mument tal-bidu tal-proċeduri legali;

Ġustifikazzjoni

It-test kif ġie promulgat, ma jinfthiemx.  Huwa ovvju li l-liġi tal-proċedura hija bla 
varjazzjoni, dik tal-qorti li qed tisma’ l-każ.

Emenda 36
Artikolu 14, paragrafu 1a (ġdid)
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Dak li ntqal qabel hu suġġett għall-proviso 
li l-qorti li tinħatar biex tisma' l-każ tkun 
sodisfatta li kien hemm qbil ħieles dwar 
kwalunkwe għażla ta' qorti jew għażla ta' 
liġi wara li jkun ittieħed parir legali 
indipendenti.

Emenda 37
L-Artikolu 15

L-Artikolu 15
Non-applikazzjoni tal-liġi speċifikata fuq 

talba tad-debitur
1. Meta hemm involuti obbligi ta’ 
manteniment ħlief għal dawk għat-tfal u l-
adulti vulnerabbli u bejn konjuġi jew ex-
konjuġi, id-debitur jista’ jopponi għall-
pretensjoni tal-kreditur in-nuqqas ta’ 
obbligu ta’ manteniment fir-rigward tiegħu 
skond il-liġi nazzjonali komuni tagħhom 
jew, f’nuqqas ta’ nazzjonalità komuni, 
skond il-liġi tal-pajjiż li fih għandu r-
residenza abitwali tiegħu.

imħassar

2. Meta hemm involuti obbligi ta’ 
manteniment bejn konjuġi jew ex-konjuġi, 
id-debitur jista’ jopponi għall-pretensjoni 
tal-kreditur in-nuqqas ta’ obbligu ta’ 
manteniment fir-rigward tiegħu skond il-
liġi tal-pajjiż ma’ liema ż-żwieġ jippreżenta 
l-aktar rabtiet stretti.

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni tidher li ma taqbilx mal-prinċipju ta’ rikonoxximent reċiproku u li hi 
diskriminatorja. 

Emenda 38
L-Artikolu 17

1. Il-liġi applikabbli għal obbligu ta’ 
manteniment tiddetermina notevolment: 

1. Il-liġi applikabbli għal obbligu ta’ 
manteniment tiddetermina notevolment: 

(a) l-eżistenza u l-firxa tad-drittijiet tal-
kreditur, u kontra min jista’ jeżerċitahom; 

(a) l-eżistenza, għal kemm żmien u f’liema 
ammont, tad-drittijiet tal-kreditur, u kontra 
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min jista’ jeżerċitahom; 
(b) il-miżura li fiha l-kreditur jista’ jitlob 
mantenimenti b’mod retroattiv;

(b) għal kemm żmien u f’liema ammont il-
kreditur jista’ jitlob mantenimenti b’mod 
retroattiv;

(c) il-mod ta’ kalkolu u l-indiċi ta’ l-obbligu 
ta’ manteniment; 

(c) il-mod ta’ kalkolu u l-indiċi ta’ l-obbligu 
ta’ manteniment; 

(d) il-preskrizzjoni u l-limiti ta’ żmien biex 
tinbeda azzjoni; 

(d) il-preskrizzjoni u l-limiti ta’ żmien biex 
tinbeda azzjoni; 

(e) id-dritt ta’ l-istituzzjoni pubblika li 
pprovdiet mantenimenti lill-kreditur biex 
tikseb ir-rimborż tal-benefiċċji tagħha u l-
limiti ta’ l-obbligu tad-debitur.

(e) id-dritt ta’ l-istituzzjoni pubblika li 
pprovdiet mantenimenti lil kreditur biex 
tikseb ir-rimborż tal-benefiċċji tagħha u l-
limiti ta’ l-obbligu tad-debitur.

2. Ikun xi jkun il-kontenut tal-liġi 
applikabbli, iridu jiġu kkunsidrati l-ħtiġijiet 
tal-kreditur u r-riżorsi tad-debitur fl-
ispeċifikazzjoni ta’ l-ammont tas-sussidju 
ta’ manteniment.

2. Minkejja paragrafu 1, fl-ispeċifikazzjoni 
ta’ l-ammont tas-sussidju ta’ manteniment, 
il-qorti li tinħatar biex tisma' l-każ 
għandha tieħu bħala l-bażi tagħha, il-
bżonnijiet proprji u attwali tal-kreditur u r-
riżorsi proprji u attwali tad-debitur, 
b’kunsiderazzjoni għall-bżonnijiet 
raġonevoli ta’ dan ta’ l-aħħar u kull 
obbligu ta' manteniment ieħor li hu jew hi 
jkunu suġġetti għalih.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tfittex li torbot id-diskors tat-test tal-Kummissjoni.  Huwa importanti li jkun ċar 
li l-bżonnijiet proprji tal-kreditur huma ta’ importanza kbira u biex jiġi kkunsidrat il-fatt li d-
debitur jista’ jkun diġà fi dmir li jħallas manteniment lil pereżempju s-sieħeb/is-sieħba ta' 
qabel.

Emenda 39
L-Artikolu 20

L-applikazzjoni ta’ dispożizzjoni tal-liġi 
speċifikata mir-Regolament preżenti ma 
tistax titwarrab ħlief jekk din l-applikazzjoni 
hija ovvjament inkompatibbli mal-politika 
pubblika tal-qorti. Madankollu, l-
applikazzjoni ta’ miżura tal-liġi ta’ Stat 
Membru speċifikata mir-Regolament 
preżenti ma tistax titwarrab fuq din il-bażi.

L-applikazzjoni ta’ dispożizzjoni tal-liġi 
speċifikata mir-Regolament preżenti ma 
tistax titwarrab ħlief jekk din l-applikazzjoni 
hija ovvjament inkompatibbli mal-politika 
pubblika tal-qorti.

Ġustifikazzjoni

Ma tistax issir distinzjoni bejn stat membru u stat mhux membru jekk il-kwistjoni hija l-ordni 
pubbliku.
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Emenda 40
L-Artikolu 21

Billi Stat jinkludi diversi unitajiet 
territorjali fejn kull waħda għandha r-
regoli proprji tagħha fil-qasam ta’ obbligi 
ta’ manteniment, kull unità territorjali hija 
meqjusa bħala pajjiż għall-finijiet ta’ l-
ispeċifikazzjoni tal-liġi applikabbli skond 
ir-Regolament preżenti. 

Stat li fih unitajiet territorjali bir-regoli tal-
liġi tagħhom fir-rigward ta’ obbligi ta’ 
manteniment m’għandhomx ikunu 
marbuta li japplikaw dan ir-Regolament 
għal konflitti li jkunu biss bejn liġijiet ta’ 
dawn l-unitajiet.

Ġustifikazzjoni

Stati Membri magħmula minn bosta unitajiet territorjali bir-regoli legali tagħhom stess 
għandhom jitħallew jiddeċiedu jekk id-dispożizzjonijiet tar-Regolament għandhomx japplikaw 
għal dawk l-unitajiet territorjali.

Emenda 41
L-Artikolu 22

1. Fi proċedura quddiem qorti ta’ Stat 
Membru, l-att preliminari ta’ proċedura 
legali jew att ekwivalenti jkun notifikat jew 
mibgħut lill-konvenut permezz ta’ wieħed 
mill-modi li ġejjin:

Is-servizz ta’ dokumenti għandu jitmexxa 
permezz ta’ dispożizzjonijiet tar-
Regolament XXX/2007 tal-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill dwar in-notifika jew 
il-komunikazzjoni fl-Istati Membri ta' atti 
ġuridizzjarji jew extra-ġudizzjarji fuq 
ħwejjeġ ċivili jew kummerċjali. 

taħrika jew notifika lill-persuna, fejn id-
destinatarju jkun iffirma dikjarazzjoni ta’ 
riċevuta li jkollha d-data ta’ meta rċeviha;
taħrika jew notifika lill-persuna permezz 
ta’ dokument iffirmat mill-persuna 
kompetenti li tkun mexxiet it-taħrika jew 
in-notifika, li tispeċifika li d-destinatarju 
jkun irċieva l-att jew li rrifjuta li jirċevih 
mingħajr raġuni valida, kif ukoll id-data 
ta’ meta saret it-taħrika jew in-notifika;
taħrika jew notifika bil-posta, fejn id-
destinatarju jkun iffirma u bagħat lura 
dikjarazzjoni ta’ riċevuta li jkollha d-data 
ta’ meta rċeviha;
taħrika jew notifika b’mezzi elettroniċi 
bħall-fax jew l-e-mail, fejn id-destinatarju 
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jkun iffirma u bagħat lura dikjarazzjoni ta’ 
riċevuta li jkollha d-data ta’ meta rċeviha.
2. Il-konvenut għandu għad-dispożizzjoni 
tiegħu limitu ta’ żmien li ma jistax ikun 
inqas minn 30 ġurnata biex jipprepara d-
difiża tiegħu minn meta jkun irċieva t-
taħrika jew in-notifika konformi mal-
paragrafu 1. 
3. L-Istati Membri javżaw lill-Kummissjoni, 
fi żmien sitt xhur mid-dħul fis-seħħ tar-
Regolament preżenti, bil-modi ta’ notifika u 
ta’ taħrika li huma applikabbli. Huma 
jinfurmaw lill-Kummissjoni b’kull tibdil li 
jsir għal dan it-tagħrif. 
Il-Kummissjoni tqiegħed din l-
informazzjoni għad-dispożizzjoni tal-
pubbliku.

Emenda 42
L-Artikolu 29 

Il-kwerelant, li fl-Istat Membru ta’ oriġini 
kien ibbenefika bi sħiħ jew parzjalment mill-
assistenza ġudizzjarja jew minn eżenzjoni 
ta’ spejjeż, jibbenefika, fil-proċedura ta’ 
infurzar, mill-assistenza l-aktar favorevoli 
jew mill-eżenzjoni l-aktar estiża kif 
speċifikata mil-liġi ta’ l-Istat Membru ta’ 
infurzar.

Il-kwerelant, li fl-Istat Membru ta’ oriġini 
kien ibbenefika bi sħiħ jew parzjalment mill-
assistenza ġudizzjarja jew minn eżenzjoni 
ta’ spejjeż, jibbenefika, fil-proċedura ta’ 
infurzar, mill-assistenza skond id-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 
2003/8/KE tas-27 ta’ Jannar 2003 biex 
jittejjeb l-aċċess għall-ġustizzja fi 
kwistjonijiet transkonfinali billi jkunu 
stabbiliti regoli komuni minimi marbutin 
ma' għajnuna legali għal kwistjonijiet bħal 
dawn1 jew mill-eżenzjoni l-aktar estiża kif 
speċifikata mil-liġi ta’ l-Istat Membru ta’ 
infurzar

_______________________________
1 ĠU L 26, 31.1.2003, p. 41.

Emenda 43
L-Artikolu 33

Ir-rifjut jew is-sospensjoni, sħiħa jew 
parzjali, ta’ l-infurzar tad-deċiżjoni tal-qorti 
ta’ l-oriġini ma tistax tiġi deċiża, fuq it-talba 

Ir-rifjut jew is-sospensjoni, sħiħa jew 
parzjali, ta’ l-infurzar tad-deċiżjoni tal-qorti 
ta’ l-oriġini ma tistax tiġi deċiża, fuq it-talba 
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tad-debitur, ħlief f’dawn il-każijiet li ġejjin: 

(a) id-debitur jippreżenta ċirkostanzi ġodda 
jew ċ-ċirkostanzi li ma kinux magħrufa 
mill-qorti ta’ l-oriġini meta din ħadet id-
deċiżjoni tagħha;

(b) id-debitur talab ir-reviżjoni tad-
deċiżjoni tal-qorti ta’ l-oriġini konformi 
ma’ l-Artikolu 24 u l-ebda deċiżjoni ġdida 
għadha ma ttieħdet; 

tad-debitur, ħlief f’dawn il-każijiet li ġejjin: 

(a) jitqajmu l-eċċezzjonijiet ta' difett fit-
titolu eżekuttiv jew fl-atti tal-proċedura;

(c) id-debitur diġà ħeles mid-dejn tiegħu;

(d) id-dritt li jinkiseb l-infurzar tad-deċiżjoni 
tal-qorti ta’ l-oriġini huwa totalment jew 
parzjalment preskritt;

(e) id-deċiżjoni tal-qorti ta’ l-oriġini hija 
inkompatibbli ma’ deċiżjoni meħuda fl-Istat 
Membru ta’ infurzar jew li tiġbor il-
kundizzjonijiet meħtieġa għall-għarfien 
tagħha fl-Istat Membru ta’ infurzar.

(c) id-debitur diġà ħeles mid-dejn tiegħu;

(d) id-dritt li jinkiseb l-infurzar tad-deċiżjoni 
tal-qorti ta’ l-oriġini huwa totalment jew 
parzjalment preskritt;

(e) id-deċiżjoni tal-qorti ta’ l-oriġini hija 
inkompatibbli ma’ deċiżjoni meħuda fl-Istat 
Membru ta’ infurzar jew li tiġbor il-
kundizzjonijiet meħtieġa għall-għarfien 
tagħha fl-Istat Membru ta’ infurzar.

Ġustifikazzjoni

Quanto al punto a) in sede di esecuzione non é possibile riaprire la discussione su quanto è 
già stato definitivamente giudicato.  L´esecuzione può fermarsi solo per ragioni rigurdanti 
l´esecuzione stessa, non le ragioni che hanno condotto alla decisione da eseguire (vedi 
comma 2 art. 45 Regolamento(CE) n. 44/ 2001).

Quanto al punto b) non é opportuno creare un processo speciale.  La difformità delle regole 
di procedura aumenta le difficoltà e può ritardare la soluzione dei problemi anziché renderla 
più rapida ed agevole.

La possibilità di riesame nello Stato di origine introduce un sistema di impugnazioni 
anomalo. 

Emenda 44
Artikolu 34, paragrafu 2

2. Ordni ta’ ġbid ta’ flus awtomatiku darba 
fix-xahar ma tistax tingħata ħlief jekk id-
deċiżjoni ġiet notifikata jew mgħarrfa lid-
debitur permezz ta’ wieħed mill-modi 
speċifikati fl-Artikolu 22.

2. Ordni ta’ ġbid ta’ flus awtomatiku darba 
fix-xahar ma tistax tingħata ħlief jekk id-
deċiżjoni ġiet notifikata jew mgħarrfa lid-
debitur b'konformità mad-dispożizzjonijiet 
tar-Regolament (KE) Nru XXX/2007 tal-
Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar is-
servizz fl-Istati Membri ta' dokumenti 
ġudizzjarji u extra-ġudizzjarji fi 
kwistjonijiet ċivili jew kummerċjali.
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Ġustifikazzjoni

Mhux il-każ li jinħoloq proċess speċjali.  In-nuqqas ta' qbil fir-regoli ta' proċedura jżid id-
diffikultajiet u jista' jittardja s-soluzzjoni tal-problemi minflok iħaffifha u jagħmilha aktar 
faċli.

Emenda 45
Premessa 35a (ġdida)

Artikolu 35a
Ordnijiet oħra ta' infurzar

Il-qorti li tinħatar biex tisma' l-każ tista' 
tordna l-miżuri l-oħrajn kollha ta' infurzar 
kif hemm dispożizzjoni għal dan fil-liġi 
nazzjonali tagħha li hi tikkunsidra xierqa.

Ġustifikazzjoni

Din il-qorti li qed tfittex li tinforza m’għandhiex tkun limitata għal ordnijiet elenkati fir-
Regolament. Billi l-Istati Membri għandhom ikunu mħeġġa li jikkunsidraw mezzi ġodda ta’ 
infurzar inklużi dawk li ntużaw b’effett kbir f’ġurisdizzjonijiet mhux ta’ l-UE, il-qrati 
għandhom ċertament jużaw il-miżuri kollha possibbli disponibbli għalihom taħt il-liġi 
nazzjonali.

Emenda 46
Artikolu 38, paragrafu 1

1. Id-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu VI huma 
applikabbli, jekk ikun hemm bżonn, għall-
għarfien u l-infurzar ta’ l-atti awtentiċi u tal-
ftehimiet bejn partijiet li huma esekutorji. L-
awtorità kompetenti ta’ l-Istat Membru li fih 
att awtentiku jew ftehim bejn partijiet huwa 
esekutorju, twassal, fuq it-talba ta’ kull 
parti interessata, estratt ta’ l-att billi tuża l-
formola li tagħha jidher l-eżempju fl-Anness 
II għar-Regolament preżenti.

1. Id-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu VI huma 
applikabbli, jekk ikun hemm bżonn, għall-
għarfien u l-infurzar ta’ l-atti awtentiċi u tal-
ftehimiet bejn partijiet li huma eżekutorji. L-
awtorità kompetenti ta’ l-Istat Membru li fih 
att awtentiku jew ftehim bejn partijiet huwa 
eżekutorju, twassal, b’mod awtomatiku, 
estratt ta’ l-att billi tuża l-formola li tagħha 
jidher l-eżempju fl-Anness II għar-
Regolament preżenti.

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni tar-Regolament għandha topera b’formalità minima.

Emenda 47
L-Artikolu 50 
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Kull modifika ta’ l-Annessi tar-Regolament 
preżenti tiġi adottata skond il-proċedura 
konsultattiva speċifikata fl-Artikolu 51, il-
paragrafu 2.

Kull modifika ta’ l-Annessi tar-Regolament 
preżenti tiġi adottata skond il-proċedura 
konsultattiva speċifikata fl-Artikolu 51, il-
paragrafu 2.

Din l-emenda ma tapplikax għall-verżjoni bil-Malti 

Emenda 48
L-Artikolu 51 

1. Il-Kummissjoni tkun megħjuna minn 
kumitat.

1. Il-Kummissjoni tkun megħjuna mill-
kumitat kif hemm stipulat fl-Artikolu 75 
tar-Regolament (KE) Nru 44/2001.

2. Fil-każ fejn issir referenza għall-paragrafu 
preżenti, il-proċedura konsultattiva prevista 
fl-Artikolu 3 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE 
tapplika fil-każ tal-ħarsien tad-
dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 7, paragrafu 
3 tagħha.

2. Meta ssir riferenza għal dan il-paragrafu, 
għandhom japplikaw l-Artikli 3 u 7 tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE b’konsiderazzjoni 
tad-dispożizzjonijiet ta’ l-Artiklu 8 tagħha.
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