
P6_TA(2007)0620 

Il-kompetenza u l-kooperazzjoni fil-qasam ta’ obbligi ta’ manteniment * 

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Diċembru 2007 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 b'mod partikolari l-



Artikolu 61, il-punt c) tiegħu u l-Artikolu 

67, il-paragrafu 2, 

Artikolu 61, il-punt (c) tiegħu, 

Emenda 2 

Ċitazzjoni 3 

wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament 

Ewropew, 

imħassra 

Emenda 3 

Ċitazzjoni 4 a (ġdida) 

  Filwaqt li jaġixxi skond il-proċedura 

stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat, 

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) Il-kamp ta’ l-applikazzjoni ta' dan ir-

Regolament għandujestendi għall-obbligi ta’ 

manteniment kollha li ġejjin minn relazzjoni 

ta’ familja, nisel, żwieġ jew affinità jew 

mir-relazzjonijiet li għandhom effetti 

komparabbli 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, 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 

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.  

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. 

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 għandhom ikunu 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”.  

 

 

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’. 

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, 

(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 



il-pajjiż ta’ nazzjonalità komuni tal-partijiet. possibbli li tiġi applikata l-liġi ta’ pajjiż 

ieħor li miegħu l-obbligu ta’ manteniment 

għandu konnessjonijiet stretti, b’mod 

partikulari, iżda mhux esklussivament, dik 

tal-pajjiż ta’ nazzjonalità komuni tal-

partijiet. 

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 għandhom ikunu 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 applikabbli 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 

tas-sosteniment tad-dmir ta’ għajnuna 

wara t-taħlil taż-żwieġ. 

imħassra 

 

Emenda 11 

Premessa 18 a (ġdida) 



 (18a) Kategoriji speċjali ta’ data dwar 

oriġini razzjali jew etnika, opinjonijiet 

politiċi, twemmin reliġjuż jew filosofiku, 

adeżjoni ma’ partit politiku jew trade 

union, 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, xierqa 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, għandhom 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. 

  

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. 

(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 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. 

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). 

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-

(24) Ir-Regolament preżenti jieħu post l-

istrumenti tal-Komunità adottati qabel u 

jkopri l-istess tema. Barra minn hekk, 

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.  

 

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. 

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. 

Emenda 17 

Artikolu 2, punt (-1) (ġdid) 

 (-1) ‘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. 

 

Emenda 18 

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 



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) ‘azzjoni relatata ma’ l-istat ta’ persuni’ 

għandu jfisser kwalunkwe proċedura 

relatata ma' divorzju, separazzjoni legali, 

annullament taż-żwieġ jew affiljazzjoni. 

Emenda 21 

Artikolu 2 a (ġdid) 

 Artikolu 2a 

 

 Applikazzjoni għal entitajiet pubbliċi 

 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 

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 ipprovduti 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, 
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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 

quddiem dik il-qorti fl-istess ħin bħal 

applikazzjoni għal manteniment. 

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. 
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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. 

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. 

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 

il-kreditur huwa tifel jew tifla taħt it-18-il 

sena jew huwa adult b' nuqqas ta’ kapaċità 

legali. 
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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. 

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija) 
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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 litis 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. 
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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 
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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 

imħassar 



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. 
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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 
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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 
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Artikolu 10, paragrafu 1 a (ġdid) 

 
Fejn jittieħdu 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. 
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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 
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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) 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. 
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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; 
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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; 

 



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. 
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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. 
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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 

applikabbli, iridu jiġu kkunsidrati l-ħtiġijiet 

tal-kreditur u r-riżorsi tad-debitur fl-

ispeċifikazzjoni ta’ l-ammont tas-sussidju 

ta’ manteniment. 

2. Minkejja l-paragrafu 1, meta jiġi 

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. 
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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.  
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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. 
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Artikolu 22 

1. Fi proċedura quddiem qorti ta’ Stat 

Membru, l-att preliminari ta’ proċedura 

legali jew att ekwivalenti jkun notifikat jew 

In-notifika ta’ dokumenti għandha 

titmexxa permezz tad-dispożizzjonijiet tar-

Regolament (KE) Nru XXX/2007 tal-



mibgħut lill-konvenut permezz ta’ wieħed 

mill-modi li ġejjin: 

 

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-

pubbliku. 

 

 

Emenda 45 

Artikolu 29  

Il-kwerelant, li fl-Istat Membru ta’ oriġini 

kien ibbenefika bi sħiħ jew parzjalment mill-

assistenza ġudizzjarja jew minn eżenzjoni 

Il-kwerelant, li fl-Istat Membru ta’ oriġini 

kien ibbenefika bi sħiħ jew parzjalment mill-

assistenza legali jew minn eżenzjoni ta’ 



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. 

 

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 

ittejjeb l-aċċess għal ġustizzja f'tilwimiet 

bejn il-konfini billi tistabbilixxi regoli 

komuni minimi konnessi ma' għajnuna 

legali għal tilwimiet 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. 

 

Emendi 61 u 46 

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:  

(a) id-debitur jippreżenta ċirkostanzi ġodda 

jew 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) meta d-debitur jippreżenta ċirkostanzi 

ġodda sinifikanti u rilevanti jew ċirkostanzi 

bħal dawn 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;  

(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; 

(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. 
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Artikolu 34, paragrafu 2 

2. Ordni ta’ ġbid ta’ flus awtomatiku darba 2. Ordni ta’ ddebitar ta’ flus awtomatiku 



fix-xahar ma tistax tingħata ħlief jekk id-

deċiżjoni ġiet notifikata jew mgħarrfa lid-

debitur permezz ta’ wieħed mill-modi 

speċifikati fl-Artikolu 22. 

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. 

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 

konformi mal-formoli li tagħhom hemm 

eżempji fl-Anness IV għar-Regolament 

preżenti.  

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 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. 
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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. 
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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, awtomatikament lil kull 

parti interessata, estratt ta’ l-att billi tuża l-

formola li tagħha jidher l-eżempju fl-Anness 

II għar-Regolament preżenti. 



Emendi 51, 52, 53, 54, 55, 56  

Artikolu 44 

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, f'każ 

speċifiku, 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:  

a) sejba tad-debitur; 

b) evalwazzjoni tal-patrimonju tad-debitur, 

b’mod partikulari l-ammont u n-natura tad-

dħul tiegħu; 

c) identifikazzjoni ta’ min iħaddem id-

debitur; 

d) identifikazzjoni tal-kontijiet bankarji li 

għandu d-debitur. 

a) sejba ta’ l-indirizz tad-debitur; 

b) evalwazzjoni tal-patrimonju tad-debitur, 

b’mod partikulari l-ammont u n-natura tad-

dħul tiegħu; 

c) identifikazzjoni ta’ min iħaddem id-

debitur; 

d) identifikazzjoni tal-kontijiet bankarji li 

għandu d-debitur. 

 1a. Skond il-prinċipju tal-proporzjonalità 

għandu jiġi ddeterminat fuq bażi ta’ kull 

każ individwali liema data 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. 

 1b. Data bijometrika bħall-marki tas-

swaba jew id-data tad-DNA m’għandhiex 

tkun ipproċessata. 

 1c. Kategoriji speċjali ta’ data dwar 

oriġini razzjali jew etnika, fehmiet politiċi, 

twemmin reliġjuż jew filosofiku, adeżjoni 

ma’ partit jew trade union, 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. 

 

2. L-informazzjoni speċifikata fil-paragrafu 

1 tinkludi mill-inqas dik li tinżamm mill-

amministrazzjonijiet u l-awtoritajiet li 

huma kompetenti, fl-Istati Membri, fl-

oqsma li ġejjin: 

2. L-informazzjoni speċifikata fil-paragrafu 

1 tinkludi mill-inqas dik li tinżamm mill-

amministrazzjonijiet u l-awtoritajiet li 

huma kompetenti, fl-Istati Membri, fl-

oqsma li ġejjin: 



a) taxxi u dazji,  

b) sigurtà soċjali, inkluża l-ġabra tal-

kontribuzzjonijiet soċjali ta’ min iħaddem 

impjegati bis-salarju, 

c) reġistri ta’ popolazzjoni,  

d) reġistri ta’ proprjetà, 

e) reġistrazzjoni ta’ vetturi bil-mutur,  

f) banek ċentrali. 

 

 

 

 

3. L-aċċess għall-informazzjoni 

msemmija f’dan l-Artikolu ma tistax fl-

ebda każ tagħti bidu għat-twaqqif ta’ 

skedarji ġodda fi Stat Membru. 

a) taxxi u dazji,  

b) sigurtà soċjali, inkluża l-ġabra tal-

kontribuzzjonijiet soċjali ta’ min 

iħaddem impjegati bis-salarju, 

c) reġistri ta’ popolazzjoni,  

d) reġistri ta’ proprjetà, 

e) reġistrazzjoni ta’ vetturi bil-mutur,  

f) banek ċentrali. 

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. 

3. L-aċċess għall-informazzjoni 

msemmija f’dan l-Artikolu ma tistax fl-

ebda każ tagħti bidu għat-twaqqif ta’ 

skedarji ġodda fi Stat Membru. 
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Artikolu 48, 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. 
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Artikolu 48, paragrafu 3 a (ġdid) 

 3a. Dan ir-regolament huwa konformi 

mad-Direttiva 95/46/KE u jirrikjedi lill-

Istati Membri biex jipproteġu d-drittijiet u 

l-libertajiet ta’ persuni fiżiċi fir-rigward 

ta’ l-ipproċessar ta’ data personali, u 

b’mod partikolari d-dritt tagħhom għall-

privatezza, sabiex tkun żgurata ċ-

ċirkolazzjoni libera ta’ data personali fil-

Komunità. 
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Artikolu 50  

Kull modifika ta’ l-Annessi tar-Regolament 

preżenti tiġi adottata skond il-proċedura 

konsultattiva speċifikata fl-Artikolu 51, il-

paragrafu 2. 

(Ma jaffettwax il-verżjoni Maltija) 
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Artikolu 51  

1. Il-Kummissjoni tkun megħjuna minn 

kumitat. 

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita 

mill-kumitat imsemmi 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. 

 

 


