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Emenda mressqa minn Carlo Casini

Emenda 38
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) Ir-regolament attwali għandu l-għan li 
jħaffef il-milja tad-dmirijiet ta' solidarjetà 
fi ħdan il-familja u għalhekk jestendi għall-
każijiet kollha fejn huwa dovut 
manteniment ekonomiku sħiħ ta' membru 
tal-familja mingħajr ma jkun illimitat għal 
każijiet fejn ikunu dovuti biss il-mezzi 
ekonomiċi strettament meħtieġa għall-
għajxien, imma jillimita l-ambitu tiegħu 
għal każijiet fejn l-obbligu jkun stabbilit 
mill-liġi bl-esklużjoni tal-każijiet fejn l-
obbligu ta' għajxien jew ta' manteniment 
ma' jkollux ġustifikazzjoni fil-liġi imma 
biss fl-awtonomija privata.

Or. it
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Ġustifikazzjoni

Ir-relazzjonijiet ta' familja huma dawk definiti fl-ambitu ta' liġijiet nazzjonali individwali. Ir-
referenza għall-obbligu ta' mantenimenti simili turi inċertezza minħabba li fis-sistemi legali 
differenti huwa possibbli li jsir kuntratt ta' amministrazzjoni bejn żewġ persuni kwalunkwe. 
Għalhekk huwa utli li wieħed jippreċiża li fl-oriġini ta' l-obbligu ta' manteniment hemm dmir 
ta' solidarjetà li jinbet mill-liġi.

Emenda mressqa minn Carlo Casini

Emenda 39
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 a 
favur ta' tat-tfal minuri, jew ta' adult li 
mhux kapaċi minħabba f’xi mard tal-moħħ 
biex ikun assigurat il-ħarsien tal-“parti 
dgħajfa”.

Or. it

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 mressqa minn Carlo Casini

Emenda 40
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. Regolament preżenti japplika għall-
obbligi ta’ manteniment li ġejjin skond il-
liġi mir-relazzjonijiet tal-familja. 

Or. it

Ġustifikazzjoni

Ir-relazzjonijiet ta' familja huma dawk definiti fl-ambitu ta' liġijiet nazzjonali individwali. Ir-
referenza għall-obbligu ta' mantenimenti simili turi inċertezza minħabba li fis-sistemi legali 
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differenti huwa possibbli li jsir kuntratt ta' amministrazzjoni bejn żewġ persuni kwalunkwe. 
Għalhekk huwa utli li wieħed jippreċiża li fl-oriġini ta' l-obbligu ta' manteniment hemm dmir 
ta' solidarjetà li jinbet mill-liġi.

Emenda mressqa minn  Carlo Casini

Emenda 41
Artikolu 2, paragrafu -1 (ġdid)

-1. "Obbligu ta' manteniment", id-dmir 
stabbilit mill-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 
mill-anqas il-mezzi ta' għajxien ta' persuna 
li attwalment jew fil-passat kienet marbuta 
b'relazzjoni ta' familja mad-debitur.

Or. it

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 mressqa minn Carlo Casini

Emenda 42
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

Or. it

Ġustifikazzjoni

Dan il-paragrafu huwa bla bżonn għaliex l-imħallef huwa "awtorità ġudizjarja" diġà definita 
tajjeb mill-paragrafu 1. 
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Emenda mressqa minn  Carlo Casini

Emenda 43
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 il-
kreditur huwa minuri taħt it-18-il sena, 
jiġifieri huwa inkapaċi li jifforma l-volontà 
tiegħu.

Or. it

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 mressqa minn Carlo Casini

Emenda 44
Artikolu 6, ittra 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 hemm l-aħħar residenza abitwali 
komuni tal-konjuġi.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-limitu mhux ċar. Fil-każ hemm bżonn li jingħad: "ta' l-inqas sena qabel" iżda fil-kawżi ta' 
separazzjoni u ta' divorzju t-tmiem tar-residenza komuni qatt ma jkun wara iż-żmien tat-
tilwim legali. 

Emenda mressqa minn Carlo Casini

Emenda 45
Artikolu 7, paragrafu 1

1. Meta talbiet li jolqtu l-istess obbligu ta’ 
manteniment jittellgħu quddiem qrati ta’ 

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

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.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Ir-regoli stabbiliti minn dan l-artikolu u minn dawk suċċessivi jirrepetu dak li diġà jinsab fil-
Liġi Komunitarja, fir-Regolament (KE) n. 44/2001 li huwa xieraq li wieħed ifakkar.

Emenda mressqa minn  Carlo Casini

Emenda 46
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

Or. it

Ġustifikazzjoni

Dan il-paragrafu bla bżonn għaliex jirrepeti kważi kelma b'kelma it-test tar-Regolament (KE) 
n. 44/2001 li jirrigwarda b'mod ġenerali l-kompetenza ġudizzjarja fil-qasam ċivili u 
kummerċjali.

Emenda mressqa minn  Carlo Casini

Emenda 47
Artikolu 8

L-Artikolu 8 imħassar
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’ 
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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.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Dan l-artikolu huwa bla bżonn għaliex jirrepeti kważi kelma b'kelma it-test tar-Regolament 
(KE) n. 44/2001 li jirrigwarda b'mod ġenerali l-kompetenza ġudizzjarja fil-qasam ċivili u 
kummerċjali.

Emenda mressqa minn  Carlo Casini

Emenda 48
Artikolu 9

L-Artikolu 9 imħassar
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.
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Or. it

Ġustifikazzjoni

Dan l-artikolu huwa bla bżonn għaliex jirrepeti kważi kelma b'kelma it-test tar-Regolament 
(KE) n. 44/2001 li jirrigwarda b'mod ġenerali l-kompetenza ġudizzjarja fil-qasam ċivili u 
kummerċjali.

Emenda mressqa minn  Carlo Casini

Emenda 49
Artikolu 10

L-Artikolu 10 imħassar
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.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Dan l-artikolu huwa bla bżonn għaliex jirrepeti kważi kelma b'kelma it-test tar-Regolament 
(KE) n. 44/2001 li jirrigwarda b'mod ġenerali l-kompetenza ġudizzjarja fil-qasam ċivili u 
kummerċjali.

Emenda mressqa minn  Carlo Casini

Emenda 50
Artikolu 11

L-Artikolu 11 imħassar
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.
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Or. it

Ġustifikazzjoni

Dan l-artikolu huwa bla bżonn għaliex jirrepeti kważi kelma b'kelma it-test tar-Regolament 
(KE) n. 44/2001 li jirrigwarda b'mod ġenerali l-kompetenza ġudizzjarja fil-qasam ċivili u 
kummerċjali.

Emenda mressqa minn  Carlo Casini

Emenda 51
Artikolu 13, paragrafu 2, ittra a)

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

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

Or. it

Motivazione

Ma jagħmilx sens li l-kundizzjoni fil-punt 2/a u dik fil-punt 2/b ikunu kkunsidrati bħala 
alternattivi. B'mod ċar, dawn għandhom ikunu akkumulati.

Emenda mressqa minn  Carlo Casini

Emenda 52
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;

imħassar

Or. it

Ġustifikazzjoni

It-test kif ġie promulgat, ma jifthiemx. Huwa ovvju li l-liġi tal-proċedura hija bla varjazzjoni, 
dik tal-Qorti li qed tisma l-każ.
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Emenda mressqa minn  Carlo Casini

Emenda 53
Artikolu 14, ittra b), punt iii)

il-liġi applikabbli għar-relazzjonijiet tal-
patrimonju tagħhom fil-mument ta’ l-
ispeċifikazzjoni meta tikkonċerna obbligu 
ta’ manteniment bejn żewġ persuni li huma 
jew li kienu magħqudin fiż-żwieġ jew 
f’relazzjoni li, taħt il-liġi li tapplika 
għaliha, għandha effetti simili.

imħassar

Or. it

Ġustifikazzjoni

Mhux indikat l-ebda kriterju oġġettiv għall-applikabbilità, b'tali mod li r-regola tidher li trid 
tifisser li l-partijiet jistħgu jagħżlu l-liġi li jridu, b'hekk ixejjnu dak stabbilit fl-ittra b) 
paragrafi i) u ii).

Emenda mressqa minn  Carlo Casini

Emenda 54
Artikolu 15, paragrafu 2

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.

2. F'dak li jirrigwarda l-obbligu ta' 
manteniment bejn il-konjuġi jew ex-konjuġi, 
id-debitur jista' jikkontesta t-talba tal-
kreditur fl-assenza ta' obbligi ta' 
manteniment lejh skond il-liġi tal-pajjiż fejn 
ġie ċċelebbrat iż-żwieġ.

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-unika konnessjoni immaġinabbli hija l-lok taċ-ċelebrazzjoni jew l-istipular taż-żwieġ.

Emenda mressqa minn  Carlo Casini

Emenda 55
Artikolu 17, paragrafu 1, parti introduttorja
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1. Il-liġi applikabbli għal obbligu ta’ 
manteniment tiddetermina notevolment:

1. Id-deċiżjoni applikabbli għal obligu ta' 
manteniment jistabbilixxi b'mod partikolari 

Or. it

Ġustifikazzjoni

Ir-regolament ma jistax jissostitwixx l-liġijiet nazzjonali sostanzjali. Hija d-deċiżjoni, fl-aħħar 
mill-aħħar ġudizjarja, li għandha jkun fiha l-modifiki ta' l-artikolu.

Emenda mressqa minn  Carlo Casini

Emenda 56
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.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Ma tistax issir distinzjoni bejn stat membru u stat mhux membru jekk il-kwistjoni hija l-ordni 
pubbliku.

Emenda mressqa minn  Carlo Casini

Emenda 57
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:

1. F'dak li jirrigwarda l-proċeduri relatati 
mal-ftuħ tal-kawża, inklużi dawk relatati 
man-notifiki u l-komunikazzjonijiet, ma' l-
iskadenzi, mad-dritt ta' difiża, ma' l-
ikkontestar ta' deċiżjonijiet, japplikaw il-
liġijiet ta' l-Istat Membru fejn tinsab l-
awtorità ġudizzjarja li qed tisma l-kawża.

taħrika jew notifika lill-persuna, fejn id-
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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.

2. 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.

Il-Kummissjoni tqiegħed din l-informazzjoni 
għad-dispożizzjoni tal-pubbliku.

Or. it

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 58
Artikolu 23

1. Meta l-konvenut li għandu r-residenza 
abitwali tiegħu fuq it-territorju ta’ Stat 
Membru li mhux l-Istat Membru fejn l-
azzjoni kienet imressqa ma jidhirx, il-qorti 
kompetenti hija marbuta li taġġorna 
sakemm jiġi stabbilit li l-konvenut kien 
f’pożizzjoni li jirċievi l-att tal-bidu ta’ 
proċedura legali jew att ekwivalenti 
konformi ma’ l-Artikolu 22, jew li jkun sar 
kull sforz biex iseħħ dan.
2. Meta l-konvenut li għandu r-residenza 
abitwali tiegħu fuq it-territorju ta’ Stat 
mhux membru ma jidhirx, il-qorti 
kompetenti hija marbuta li taġġorna 
sakemm jiġi stabbilit li dan il-konvenut 
kien f’pożizzjoni li jirċievi l-att tal-bidu ta’ 
proċedura legali jew att ekwivalenti fi 
żmien biżżejjed biex jipprepara d-difiża 
tiegħu jew li għamel minn kollox għal dan 
il-għan.
3. L-Artikolu 15 tal-Konvenzjoni ta’ L-Aja 
tal-15 ta’ Novembru 1965 relatata mat-
taħrika u man-notifika barra mill-pajjiż ta’ l-
atti ġudizzjarji u extra-ġudizzjarji fil-qasam 
ċivili u kummerċjali japplika jekk l-att tal-
bidu ta’ proċedura legali jew att ekwivalenti 
kellu jiġi trasmess għall-eżekuzzjoni ta’ din 
il-Konvenzjoni.

1. L-Artikolu 15 tal-Konvenzjoni ta’ L-Aja 
tal-15 ta’ Novembru 1965 relatata mat-
taħrika u man-notifika barra mill-pajjiż ta’ l-
atti ġudizzjarji u extra-ġudizzjarji fil-qasam 
ċivili u kummerċjali japplika jekk l-att tal-
bidu ta’ proċedura legali jew att ekwivalenti 
kellu jiġi trasmess għall-eżekuzzjoni ta’ din 
il-Konvenzjoni.

Or. it

Ġustifikazzjoni

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

Emenda mressqa minn  Carlo Casini

Emenda 59
Artikolu 24
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L-Artikolu 24 imħassar
Deċiżjoni u reviżjoni

1. Meta l-konvenut ma jidhirx u 
ma jiġix stabbilit jekk huwa irċeviex l-att 
preliminari ta’ proċedura legali jew att 
ekwivalenti, jew 
huwa kien ġie mfixkel milli jikkontesta t-
talba ta’ manteniment minħabba forza 
maġġuri jew minħabba ċirkostanzi 
straordinarji, mingħajr l-ebda ħtija min-
naħa tiegħu,
deċiżjoni tista’ tittieħed iżda l-konvenut 
għandu d-dritt li jitlob ir-reviżjoni tagħha 
lill-qorti ta’ l-oriġini.
2. Il-limitu ta’ żmien biex tintalab reviżjoni 
jibda mill-ġurnata meta ġie stabbilit li l-
konvenut sar jaf bid-deċiżjoni u seta’ jieħu
passi, u sa mhux aktar tard mill-ġurnata 
meta l-awtorità kompetenti mill-infurzar 
tkun infurmatu b’din id-deċiżjoni. Dan il-
limitu ta’ żmien ma jistax ikun inqas minn 
20 ġurnata.
3. Talba ta’ reviżjoni tissospendi kull 
miżura ta’ infurzar meħuda fl-Istat 
Membru.

Or. it

Ġustifikazzjoni

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

Emenda mressqa minn  Carlo Casini

Emenda 60
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:

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

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

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 ħallas id-dejn; c) id-debitur diġà ħallas id-dejn;
d)id-dritt li jinkiseb l-infurzar tad-deċiżjoni 
tal-qorti ta’ l-oriġini huwa totalment jew 
parzjalment preskritt;

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.

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.

Or. it

Motivazione

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 mressqa minn  Carlo Casini

Emenda 61
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 jistax jingħata ħlief jekk id-
deċiżjoni ġiet notifikata jew mgħarrfa lill-
konvenut skond ir-regoli attwali ta' l-Istat 
ta' eżekuzzjoni.
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Or. it

Ġustifikazzjoni

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