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PR_COD_1app

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
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

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (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

***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 direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ċerti aspetti 
ta' medjazzjoni fil-kwistjonijiet ċivili u kummerċjali
(COM(2004)0718 – C6-0154/2004 – 2004/0251(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM2005/0650)1,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251 (2) u l-Artikoli 61(c) u 67(5) tat-Trattat KE, skond liema 
Trattat il-Kummissjoni ressqet il-proposta lill-Parlament (C6-0441/2004),

– wara li kkunsidra r-Regola 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali u l-opinjoni tal-Kumitat 
għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A6-0000/2006),

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

2. Jistieden lill-Kummissjoni biex għal darb'oħra tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk 
biħsiebha temenda l-proposta b'mod sostanzjali jew li tissostitwiha b'test ieħor;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex iressaq il-pożizzjoni tiegħu lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni.

Test propost mill-Kummissjoni Emendi tal-Parlament

Emenda 1
Premessa 2

(2) Il-Kunsill Ewropew li ltaqa’ f’Tampere 
fil-15 u s-16 ta’ Ottubru 1999 sejjaħ , fir-
rigward ta’ aċċess aħjar għall-ġustizzja fl-
Ewropa, għal proċeduri alternattivi, extra-
ġudizzjarji li jridu jinħolqu mill-Istati 
Membri. 

(2) Il-prinċipju ta' l-aċċess għall-ġustizja 
huwa fundamentali u, bil-għan li jiġi 
żgurat aċċess aħjar għall-ġustizzja, il-
Kunsill Ewropew li ltaqa’ f’Tampere fil-15 
u s-16 ta’ Ottubru 1999 sejjaħ għal 
proċeduri alternattivi, extra-ġudizzjarji li 
jridu jinħolqu mill-Istati Membri.

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jiġi enfasizzat li l-aċċess għall-ġustizzja huwa prinċipju fundamentali tal-
liġi Komunitarja u li riżoluzzjoni tat-tilwim alternattiva (aktar speċifikament, il-medjazzjoni) 

  
1 Għadha mhix ippublikata fil-GU.
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tista' tippermeti aċċess aħjar għall-ġustizzja.  Din l-emenda għandha tinqara flimkien ma' l-
emenda għall-premessa 8, li tagħmilha ċara li l-intenzjoni tal-promozzjoni tal-medjazzjoni 
m'hijiex biex iċċaħħad lill-partijiet mid-dritt tagħhom għall-ġurnata tagħhom fil-qorti jekk 
ikunu jridu jeżerċitaw dak id-dritt.

Emenda 2
Premessa 8

(8) Din id-direttiva għandha tkopri l-
proċessi fejn tnejn jew aktar partijiet 
f’tilwima huma assistiti minn medjatur 
sabiex jilħqu ftehim bejniethom dwar is-
soluzzjoni tat-tilwima, iżda teskludi l-
proċessi ta’ għamla ġudikatorja bħall-
arbitraġġ, l-iskemi ta’ l-ombudsmen, l-
iskemi ta’ l-ilmenti tal-konsumaturi, d-
deċiżjoni ta’ l-esperti jew il-proċessi 
amministrati minn korpi li joħorġu 
rakkomandazzjoni formali, kemm jekk 
tkun legalment vinkolanti jew le, dwar ir-
riżoluzzjoni tat-tilwim.

(8) Din id-direttiva għandha tkopri l-
proċessi fejn tnejn jew aktar partijiet 
f’tilwima huma assistiti minn medjatur 
sabiex jilħqu ftehim bejniethom dwar is-
soluzzjoni tat-tilwima, iżda teskludi l-
proċessi, bħal negozjati jew proċessi 
prekuntrattwali ta’ għamla ġudikatorja 
bħall-arbitraġġ, l-iskemi ta’ l-ombudsmen, 
l-iskemi ta’ l-ilmenti tal-konsumaturi, d-
deċiżjoni ta’ l-esperti jew il-proċessi 
amministrati minn korpi li joħorġu 
rakkomandazzjoni formali, kemm jekk 
tkun legalment vinkolanti jew le, dwar ir-
riżoluzzjoni tat-tilwim. Il-każijiet fejn il-
qorti tirreferi lill-partijiet għal 
medjazzjoni jew fejn il-liġi nazzjonali 
tippreskrivi l-medjazzjoni għandhom 
ikunu koperti wkoll, għalkemm il-
prinċipju jibqa' li l-medjazzjoni hija 
proċess volontarju u jekk leġiżlazzjoni 
nazzjonali tagħmel l-użu tal-medjazzjoni 
obbligatorju jew suġġett għal inċentivi jew 
sanzjonijiet, dan m'għandux iwaqqaf lill-
partijiet milli jeżerċitaw id-dritt tagħhom 
ta' aċċess għas-sistema ġudizzjarja.
Barra minn hekk, medjazzjoni mmexxija 
minn maġistrat li m'huwiex responsabbli 
għal kwalunkwe proċedura ġudizzjarja 
relatata mal-kwistjoni jew kwistjonijiet ta'
tilwima għandu jidħol ukoll fi ħdan il-
kamp ta' applikazzjoni ta’ din id-Direttiva. 
Madnakollu, din id-Direttiva ma tkoprix 
tentattivi li jsiru mill-qorti jew mill-
maġistrat li jkunu ġew maħturin biex 
tissolva kwistjoni fil-kuntest ta' proċeduri 
ġudizzjarji li jikkonċernaw dik il-kwistjoni 
jew każijiet fejn il-qorti jew il-maġistrat 
ikun sarilhom rikors għal talbiet għal 
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assistenza jew parir minn persuna 
kompetenti.

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jiġi definit il-kamp ta' applikazzjoni tad-direttiva b'mod kemm jista' jkun 
preċiż, filwaqt li jiġi ċċarat li l-promozzjoni ta' medjazzjoni m'għandiex iġġiegħel lill-partijiet 
biex iċedu d-dritt tagħhom li jidħlu l-qorti jekk ikunu jridu jeżerċitaw dan-id-dritt.

Emenda 3
Premessa 9

(9) Huwa meħtieġ minimu ta’ 
kompatibilità tar-regoli tal-proċedura ċivili 
f’dak li għandu x’jaqsam ma’ l-effett tal-
medjazzjoni fuq il-preskrizzjoni u kif il-
kunfidenzjalità tal-medjatur ser tiġi 
protetta fl-eventwali proċedimenti 
ġudizzjarji sussegwenti. Il-possibbiltà li l-
qorti tirreferi lill-partijiet għall-
medjazzjoni għandha tiġi koperta wkoll 
filwaqt illi għandu jinżamm il-prinċipju li 
l-medjazzjoni hija proċess volontarju.

(9) Meta wieħed iqis l-importanza tal-
kunfidenzjalità fil-proċess ta' medjazzjoni,
huwa meħtieġ minimu ta’ kompatibilità 
tar-regoli tal-proċedura ċivili rigward kif 
il-kunfidenzjalità tal-medjazzjoni tiġi 
protetta f'kwalunkwe proċedimenti ċivili u 
kummerċjali, ġudizzjarji jew arbitrarji
sussegwenti.  Hemm bżonn ukoll li wieħed 
jipprovdi għal grad minimu ta' 
kompatibilità tar-regoli ta' proċedura 
ċivili rigward l-effett ta' medjazzjoni fuq 
perjodi ta' limitazzjoni u ta' preskrizzjoni, 
għallinqas f'każijiet transkonfinali. 
Minkejja l-fatt li d-dispożizzjoni dwar il-
perjodi ta' limitazzjoni u ta' preskrizzjoni 
hija limitata għall-każijiet transkonfinali, 
l-Istati Membri huma mħeġġa biex 
japplikawha wkoll għal każijiet interni bil-
għan li jiġi ffaċilitat it-tħaddim korrett 
tas-suq intern.

Ġustifikazzjoni

It-test huwa maħsub biex ikun aktar ċar u biex jirrifletti aħjar l-istruttura tad-direttiva.

Emenda 4
Premessa 10

(10) Il-medjazzjoni m’għandhiex tiġi 
meqjusa bħala l-alternattiva l-fqira tal-
proċedimenti ġudizzjarji fis-sens illi l-
ftehim ta’ soluzzjoni jkun jiddependi mill-
bona fede tal-partijiet biex jiġi inforzat. 

(10) Il-medjazzjoni m’għandhiex tiġi 
meqjusa bħala l-alternattiva l-fqira tal-
proċedimenti ġudizzjarji fis-sens illi l-
ftehim ta’ soluzzjoni jkun jiddependi mill-
bona fede tal-partijiet biex jiġi inforzat. 
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Għaldaqstant huwa meħtieġ li jiġi żgurat 
illi l-Istati Membri kollha jipprovdu għal 
proċedura li permezz tagħha ftehim ta’ 
soluzzjoni jkun jista’ jiġi konfermat 
f’sentenza, deċiżjoni jew strument 
awtentiku minn qorti jew awtorità 
pubblika.

Għaldaqstant huwa meħtieġ li jiġi żgurat 
illi l-partijiet konċernati fi ftehima ta' 
soluzzjoni bil-miktub ikunu jistgħu jitolbu 
li din tiġi rikonoxxuta u li l-kontenut 
tagħha jsir infurzabbli sakemm ir-
rikonoxximent u l-infurzar ta' kontenut 
bħal dan ikun possibbli skond il-liġi ta' l-
Istat Membru fejn tkun saret it-talba għal 
rikonoxximent u/jew għal infurzar. Il-
kontenut ta' ftehim ta’ soluzzjoni jista' jsir 
infurzabbli f’sentenza jew f'deċiżjoni jew 
minn att awtentiku minn qorti jew minn 
awtorità kompetenti oħra skond il-liġi ta' 
l-Istat Membru fejn tkun saret it-talba.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda, flimkien ma' l-emendi li ddaħlu fl-Artikolu 5, hija mfassla biex tqis t-tħassib 
dwar ir-rikonoxximent u l-infurzar ta' ftehim ta' soluzzjoni, li jista' jkollu termini li ma jkunux 
jistgħu jiġu infurzati. Huwa importanti wkoll li jkun iċċarat li ftehim ta' soluzzjoni għandu 
jkun bil-miktub sabiex ikun jista' jiġi rikonoxxut/infurzat.

Emenda 5
Premessa 11

(11) Tali possibbiltà tippermetti li ftehim 
ta’ soluzzjoni jkun rikonoxxut u inforzat 
madwar l-Unjoni, taħt il-kondizzjonijiet 
stipulati mill-istrumenti tal-Komunità 
dwar ir-rikonoxximent reċiproku u l-
inforzar tas-sentenzi u d-deċiżjonijiet.

(11) Il-kontenut ta' ftehim ta' soluzzjoni li 
jkun sar infurzabbli fi Stat Membru 
għandu jiġi rikonoxxut u dikjarat 
infurzabbli fi Stat Membru ieħor skond il-
liġi nazzjonali jew il-liġi Komunitarja 
applikabbli, pereżempju fuq il-bażi tar-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 44/2001 
tat-22 ta’ Diċembru 2000 dwar il-
ġurisdizzjoni u l-għarfien u l-infurzar tal-
ġudizzji f’materji ċivili u kummerċjali(1) 
jew ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
2201/2003 tas-27 ta' Novembru 2003 dwar 
ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent u l-
infurzar tal-ġudizzji f’materji 
matrimonjali u f'materji ta' responsabiltà 
paternali(2).
__________________________
(1) ĠU L 12, 16.1.2001, p. 1.
(2) ĠU L 338, 16.1.2001, p. 1.
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Ġustifikazzjoni

Jidher li huwa neċessarju li ssir referenza speċifika għall-istrumenti Komunitarji rilevanti.

Emenda 6
Premessa 11 a (ġdida)

(11a) Billi din id-Direttiva tkopri l-
medjazzjoni f'materji tal-liġi tal-familja, 
hija tapplika biss għad-drittijiet 
disponibbli għall-partijiet skond il-liġi ta' 
l-Istat Membru fejn isseħħ il-medjazzjoni.  
Barra minn hekk, jekk il-kontenut ta' 
ftehim ta' soluzzjoni f'materji tal-familja 
m'huwiex infurzabbli fl-Istat Membru fejn 
ikun ġie konkluż, u fejn ikun intalab l-
infurzar tiegħu, din id-Direttiva ma 
tippermettix lill-partijiet biex jevitaw il-liġi 
ta' dak l-Istat Membru billi tagħmel dak il-
ftehim infurzabbli fi Stat Membru ieħor, 
ladarba ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 2201/2003 jitlob speċifikament li 
ftehim bħal dan għandu jkun infurzabbli fl-
Istat Membru fejn ikun ġie konkluż.

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li tiżdied din il-kjarifika fir-rigward ta' medjazzjoni f'materji ta' familja.

Emenda 7
Premessa 13

(13)Dawn il-mekkaniżmi u l-miżuri, li 
għandhom jiġu definiti mill-Istati Membri 
u li jistgħu jinkludu l-użu ta’ soluzzjonijiet 
ibbażati fuq is-suq, għandhom ikollhom l-
iskop li jippreservaw il-flessibbiltà tal-
proċess tal-medjazzjoni u l-awtonomija tal-
partijiet. Il-Kummissjoni għandha
tinkoraġġixxi miżuri ta’ regolazzjoni 
propja fil-livell tal-Komunità permezz, per 
eżempju, ta l-iżvilupp ta kodiċi Ewropew 
ta' kondotta li jindirizza l-aspetti ewlenin 
tal-proċess ta medjazzjoni.

(13) Dawn il-mekkaniżmi u l-miżuri, li
għandhom jiġu definiti mill-Istati Membri 
u li jistgħu jinkludu l-użu ta’ soluzzjonijiet 
ibbażati fuq is-suq, għandhom ikollhom l-
iskop li jippreservaw il-flessibbiltà tal-
proċess tal-medjazzjoni u l-awtonomija tal-
partijiet. Il-Kummissjoni għandha 
tinkoraġġixxi miżuri ta’ regolazzjoni 
propja fil-livell tal-Komunità u l-Istati 
Membri għandhom jinkuraġġixxu u 
jippromwovu l-Kodiċi ta' Kondotta 
Ewropew għall-Medjaturi, li l-
Kummssjoni se tippubblika fis-serje C tal-
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Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Ġustifikazzjoni

Huwa meqjus li għandha tiġi rikonoxxuta b'mod espliċitu l-utilità tal-Kodiċi ta' Kondotta 
Ewropew għall-Medjaturi u li għandha tiġi żgurata l-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal 
Uffiċjali sabiex ikun ippubblikat b'mod wiesa' u jkun faċilment aċċessibbli.

Emenda 8
Premessa 17

(17) [Skond l-Artikolu 3 tal-Protokoll dwar 
il-pożizzjoni tar-Renju Unit u l-Irlanda, 
anness mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea 
u t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità 
Ewropea, ir-Renju Unit u l-Irlanda 
nnotifikaw ix-xewqa tagħhom li jieħdu 
sehem fl-adozzjoni u fl-applikazzjoni ta’ 
din id-Direttiva. / Skond l-Artikolu 1 tal-
Protokoll dwar il-pożizzjoni tar-Renju 
Unit u ta’ l-Irlanda, anness mat-Trattat 
dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat li 
jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, ir-
Renju Unit u l-Irlanda ma jieħdux sehem 
fl-adozzjoni ta’ din id-Direttiva, li 
għaldaqstant ma torbotx lil dawk l-Istati 
Membri.]

(17) [Skond l-Artikolu 3 tal-Protokoll dwar 
il-pożizzjoni tar-Renju Unit u l-Irlanda, 
anness mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea 
u t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità 
Ewropea, ir-Renju Unit u l-Irlanda 
nnotifikaw ix-xewqa tagħhom li jieħdu 
sehem fl-adozzjoni u fl-applikazzjoni ta’ 
din id-Direttiva. 

Ġustifikazzjoni

Ir-Renju Unit u l-Irlanda wrew l-intenzjoni li jieħdu sehem fl-adozzjoni ta' din id-direttiva.

Emenda 9
Artikolu 1, paragrafu 1

1. L-għan ta’ din id-direttiva huwa li 
tiffaċilita l-aċċess għas-soluzzjoni tat-
tilwim permezz tal-promozzjoni ta’ l-użu 
tal-medjazzjoni u billi tiżgura relazzjoni 
b’saħħitha bejn il-medjazzjoni u l-
proċedimenti ġudizzjarji.

1. L-għan ta’ din id-direttiva huwa li 
tiffaċilita l-aċċess għas-soluzzjoni tat-
tilwim u tippromwovi l-arranġament 
amikevoli ta' tilwim billi tinkuraġġixxi l-
użu tal-medjazzjoni u billi tiżgura 
relazzjoni bilanċjata bejn il-medjazzjoni u 
l-proċedimenti ġudizzjarji.
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Ġustifikazzjoni

Tikkjarifika u tikkonsolida l-kamp ta' applikazzjoni tad-direttiva.

Emenda 10
Artikolu 1, paragrafu 2

2. Din id-direttiva għandha tapplika 
f'materji ċivili u kummerċjali.

2. Din id-direttiva għandha tapplika 
f'materji ċivili u kummerċjali. 
M'għandhiex tapplika, b'mod partikulari, 
għal kwistjonijiet ta' dħul, ta' dwana jew 
ta' amministrazzjoni jew ta' responsabiltà 
ta' l-Istat għal atti jew omissjonijiet fl-
eżerċitar ta' l-awtorità ta' l-Istat (“acta 
iure imperii”).

Ġustifikazzjoni

Tikkjarifika u tikkonsolida l-kamp ta' applikazzjoni tad-direttiva.

Emenda 11
Artikolu 1, paragrafu 3

3. F’din id-direttiva, “Stati Membri” 
għandha tfisser l-Istati Membri ħlief id-
Danimarka.

3. F’din id-direttiva, “Stati Membri” 
għandha tfisser l-Istati Membri kollha ħlief 
id-Danimarka.

Ġustifikazzjoni

Tikkjarifika u tikkonsolida l-kamp ta' applikazzjoni tad-direttiva.

Emenda 12
Artikolu 2, punt (a)

“Medjazzjoni” tfisser kull proċess, 
imsemmi kif imsemmi, fejn tnejn jew aktar 
partijiet f'tilwima jkunu assistiti minn terz
sabiex jilħqu ftehim dwar is-soluzzjoni tat-
tilwima, u irrispettivament minn jekk il-
proċess jinbediex mill-partijiet, jiġix 
suġġerit jew ordnat minn qorti jew preskritt 
mil-liġi nazzjonali ta’ Stat Membru.

(a) “Medjazzjoni” tfisser proċess 
strutturat, imsemmi kif imsemmi, fejn 
tnejn jew aktar partijiet f'tilwima jipprovaw
jilħqu ftehim waħidhom dwar is-soluzzjoni 
tat-tilwima tagħhom bl-għajnuna ta' 
medjatur. Dan il-proċess jista' jinbeda
mill-partijiet, jew jista' jiġi suġġerit jew 
ordnat minn qorti jew preskritt mil-liġi 
nazzjonali ta’ Stat Membru.
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M’għandhiex tinkludi tentattivi magħmula 
mill-imħallef sabiex iwassal għal ftehim 
bejn il-partijiet tul il-proċedimenti 
ġudizzjarji dwar dik it-tilwima.

Hija tinkludi medjazzjoni mmexxija minn 
maġistrat li m'huwiex responsabbli għal 
kwalunkwe proċedura ġudizzjarja f'dik il-
tilwima. Madankollu, ma tinkludix 
tentattivi magħmula mill-qorti jew mill-
imħallef maħturin sabiex iwasslu għal 
ftehim bejn il-partijiet tul il-proċedimenti 
ġudizzjarji dwar dik it-tilwima.

Ġustifikazzjoni

Tipprova ttejjeb id-definizzjoni ta' medjazzjoni billi tagħmilha aktar espliċita.

Emenda 13
Artikolu 2, punt (b)

(b) “Medjatur” tfisser kull terz illi jmexxi 
medjazzjoni, tkun xi tkun id-
denominazzjoni jew il-professjoni ta’ dak 
it-terz fl-Istat Membru konċernat u 
irrispettivament minn jekk dak it-terz ikunx 
ġie nominat jew inkella mitlub imexxi l-
medjazzjoni.

(b) “Medjatur” tfisser kwalunkwe terza 
persuna li tinħatar f'ċirkustanzi li 
jindikaw aspettattiva raġonevoli li l-
medjazzjoni se titmexxa b'mod 
professjonali, imparzjali u kompetenti, 
b'mod partikulari terza persuna li 
impenjat ruħha għal, u tissodisfa r-
rekwiżiti ta', l-Kodiċi ta' Kondotta 
Ewropew għall-Medjaturi u tmexxi l-
medjazzjoni bi qbil mal-kodiċi, tkun xi 
tkun id-denominazzjoni jew il-professjoni 
ta’ dik it-terza persuna fl-Istat Membru 
konċernat u irrispettivament minn jekk dik 
it-terza persuna tkunx ġiet innominata 
jew inkella mitluba tmexxi l-medjazzjoni.

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni orġinali tidher laxka wisq. Il-Kodiċi ta' Mġiba Ewropew għall-Medjaturi huwa 
mixtieq ħafna.

Emenda 14
Artikolu 2 a (ġdid)

Artikolu 2a 
L-Assigurazzjoni tal-kwalità tal-

medjazzjoni
(1) L-Istati Membri għandhom, 
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b'kwalunkwe mezz li jikkunsidraw xieraq, 
jinkuraġġixxu l-iżvilupp ta’ u l-aderenza 
mal-kodiċijiet volontarji ta' kondotta min-
naħa tal-medjaturi u l-organizzazzjonijiet 
li jipprovdu servizzi ta’ medjazzjoni, fil-
livell tal-Komunità kif ukoll fil-livell 
nazzjonali, u anke mekkaniżmi effettivi 
ta’ kontroll fuq il-kwalità li jikkonċernaw 
il-provvista ta’ servizzi ta’ medjazzjoni kif 
ukoll mekkaniżmi effettivi ta’ kontroll fuq 
il-kwalità li jikkonċernaw il-provvista ta’ 
servizzi ta’ medjazzjoni
(2) L-Istati Membri għandhom 
jinkuraġġixxu t-taħriġ tal-bidu u t-taħriġ 
ulterjuri tal-medjaturi sabiex jiżguraw li l-
medjazzjoni titmexxa b'mod ġust, effettiv, 
imparzjali u kompetenti fir-rigward tal-
partijiet u li l-proċeduri jkunu adattati 
għaċ-ċirkustanzi tat-tilwima.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tieħu post l-Artikolu 4 oriġinali tal-Kummissjoni. Mill-ġdid, jidher li huwa 
mixtieq ħafna, li ssir referenza diretta għall-Kodiċi ta' Kondotta Ewropew għall-Medjaturi. 
Huwa importanti li jiġi enfasizzat li l-medjazzjoni trid titmexxa b'mod ġust, effettiv, imparzjali 
u kompetenti u li l-proċeduri tal-medjazzjoni jkunu adattati għaċ-ċirkustanzi tat-tilwima.

Emenda 15
Artikolu 3, paragrafu 1

1. Qorti li jkollha quddiemha azzjoni tista’, 
meta jkun xieraq u wara li tqis iċ-
ċirkostanzi kollha tal-każ, tistieden lill-
partijiet jużaw il-medjazzjoni biex isolvu t-
tilwima. Il-qorti tista’ fi kwalunkwe każ 
titlob lill-partijiet jattendu seduta nformali 
dwar l-użu tal-medjazzjoni.

1. Qorti li jkollha quddiemha azzjoni tista’, 
meta jkun xieraq u wara li tqis iċ-
ċirkostanzi kollha tal-każ, tistieden lill-
partijiet jużaw il-medjazzjoni biex isolvu t-
tilwima. Il-qorti tista’ titlob ukoll lill-
partijiet jattendu sessjoni ta' informazzjoni
dwar l-użu tal-medjazzjoni jekk isiru 
sessjonijiet bħal dawn u jekk ikunu 
disponibbli faċilment.

Ġustifikazzjoni

L-attendenza f'sessjonijiet ta' informazzjoni dwar medjazzjoni, fejn jeżistu, għandha tkun 
volontarja. 
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Emenda 16
Artikolu 3, paragrafu 2

2. Din id-direttiva ma tippreġudikax liġi 
nazzjonali li tirrendi obbligatorju l-użu tal-
medjazzjoni jew li tipprovdi għal inċentivi 
jew sanzjonijiet fuq l-użu tal-medjazzjoni, 
kemm qabel jew wara li jkunu nbdew il-
proċedimenti ġudizzjarji, dejjem jekk tali 
liġi ma tkunx timpedixxi fuq id-dritt ta’ 
aċċess għas-sistema ġudizzjara, b’mod 
partikolari f’sitwazzjonijiet fejn waħda 
mill-partijiet tkun residenti fi Stat 
Membru li ma jkunx l-Istat tal-qorti.

2. Din id-direttiva ma tippreġudikax liġi 
nazzjonali li tirrendi obbligatorju l-użu tal-
medjazzjoni jew li tipprovdi għal inċentivi 
jew sanzjonijiet fuq l-użu tal-medjazzjoni, 
kemm qabel jew wara li jkunu nbdew il-
proċedimenti ġudizzjarji, dejjem jekk tali 
liġi ma tkunx timpedixxi lill-partijiet milli 
jeżerċitaw id-dritt tagħhom ta’ aċċess 
għas-sistema ġudizzjara.

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti ukoll li jiġi enfasizzat id-dritt tal-partijiet li jidħlu l-qorti jekk ikunu jridu 
jeżerċitaw dan-id-dritt.

Emenda 17
Artikolu 4

Artikolu 4 Imħassar
L-Assigurazzjoni tal-kwalità tal-

medjazzjoni
1. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jippromwovu u jinkoraġġixu l-
iżvilupp ta’ u l-aderenza mal-kodiċijiet 
volontarji tal-kondotta min-naħa tal-
medjaturi u l-organizzazzjonijiet li 
jipprovdu servizzi ta’ medjazzjoni, fil-livell 
tal-Komunità kif ukoll fil-livell nazzjonali, 
u anke mekkaniżmi effettivi ta’ kontroll 
fuq il-kwalità li jikkonċernaw il-provvista 
ta’ servizzi ta’ medjazzjoni.
2. L-Istati Membri għandhom 
jippromwovu u jinkoraġġixxu t-taħriġ tal-
medjaturi sabiex jippermettu lill-partijiet 
f’tilwima jagħżlu l-medjatur li ser ikun 
kapaċi jmexxi b’mod effettiv medjazzjoni 
kif mistenni mill-partijiet.

Ġustifikazzjoni

Dan l-artikolu huwa sostitwit bl-Artikolu 2a ġdid.
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Emenda 18
Artikolu 5, paragrafu 1

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw illi, 
fuq talba tal-partijiet, ftehim ta’ soluzzjoni 
li jkun intlaħaq bħala riżultat ta 
medjazzjoni jkun jista jiġi kkonfermat 
fsentenza, deċiżjoni, strument awtentiku 
jew fi kwalunkwe forma oħra minn qorti 
jew awtorità pubblika li jirrendi l-ftehim 
inforzabbli bl-istess mod daqs li kieku 
kien sentenza taħt il-liġi nazzjonali dejjem 
jekk il-ftehim ma jkunx kontra l-liġi 
Ewropea jew il-liġi nazzjonali fl-Istat 
Membru fejn issir it-talba.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw illi 
l-partijiet, jew wieħed minnhom bil-
kunsens ta' l-oħrajn, huwa kapaċi li jitlob 
li l-kontenut ta' ftehima ta' soluzzjoni bil-
miktub bħala riżultat ta medjazzjoni, jkun 
jista jsir infurzabbli sal-punt li l-infurzar 
tal-kontenut tal-ftehima ta' soluzzjoni 
jkun possibbli skond u ma jkunx kontra l-
liġi ta' l-Istat Membru fejn issir it-talba.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda, flimkien ma' l-emendi oħrajn li ddaħlu fl-Artikolu 5 u fil-premessa 10, hija 
mfassla biex tqis t-tħassib dwar ir-rikonoxximent u l-infurzar ta' ftehim ta' soluzzjoni, li jista' 
jkollu termini li ma jkunux jistgħu jiġu infurzati. Huwa importanti wkoll li jkun iċċarat li 
ftehim ta' soluzzjoni għandu jkun bil-miktub sabiex ikun jista' jiġi rikonoxxut/infurzat.

Emenda 19
Artikolu 5, paragrafu 1 a (ġdid)

1a. Il-kontenut tal-ftehima ta’ soluzzjoni 
jista' jsir infurzabbli f’sentenza jew 
f'deċiżjoni jew minn att awtentiku minn 
qorti jew minn awtorità kompetenti oħra 
skond il-liġi ta' l-Istat Membru fejn issir 
it-talba.

Ġustifikazzjoni

Tirrifletti d-diversità tat-tradizzjonijiet legali fl-Istati Membri.

Emenda 20
Artikolu 5, paragrafu 2

2. L-Istati Membri għandhom jinformaw 
lill-Kummissjoni bil-qrati jew l-awtoritajiet 
pubbliċi li huma kompetenti biex jirċievu 

2. L-Istati Membri għandhom jinformaw 
lill-Kummissjoni bil-qrati jew l-awtoritajiet 
oħrajn li huma kompetenti biex jirċievu 
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talba skond il-paragrafu 1. talba skond il-paragrafi 1 u 1a.

Emenda 21
Artikolu 5, paragrafu 2 a (ġdid)

2a. M'hemm xejn f'dan l-Artikolu li se 
jaffetwa r-regoli applikabbli għar-
rikonoxximent u għall-infurzar fi Stat 
Membru ieħor ta' ftehim ta' soluzzjoni li 
jkun sar infurzabli skond il-paragrafu 1.

Emenda 22
Artikolu 6

Artikolu 6 Imħassar
Ammissibilità ta’ provi fi proċedimenti 

ġudizzjarji ċivili
1. Il-medjaturi, kif ukoll kull persuna 
involuta fl-amministrazzjoni ta’ servizzi ta’ 
medjazzjoni, m’għandhiex fi proċedimenti 
ċivili tixhed jew tforni provi dwar 
kwalunkwe waħda minn dawn li ġejjin:

(a) Stedina ta’ parti sabiex tinbeda l-
medjazzjoni jew il-fatt illi parti waħda 
riedet tieħu sehem fil-medjazzjoni;

(b) Opinjonijiet espressi jew suġġerimenti 
magħmula mill-partijiet tul il-medjazzjoni 
fir-rigward ta’ soluzzjoni possibbli tat-
tilwima;

(c) Dikjarazzjonijiet jew ammissjonijiet 
magħmula minn parti tul il-medjazzjoni;

(d) Proposti magħmula mill-medjatur;

(e) Il-fatt illi parti waħda kienet indikat il-
volontà tagħha li taċċetta proposta ta’ 
ftehim magħmula mill-medjatur;

(f) Dokument ippreparat unikament għall-
finijiet tal-medjazzjoni.

2. Il-paragrafu 1 għandu japplika 
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irrispettivament mill-forma ta’ l-
informazzjoni jew provi msemmija fih.

3. Il-kxif ta' l-informazzjoni msemmija fil-
paragrafu 1 m'għandhiex tiġi ordnata minn 
qorti jew awtorità ġudizzjarja oħra fi 
proċedimenti ġudizzjarji ċivili u, jekk tali 
informazzjoni tiġi offruta bħala prova bi 
ksur tal-paragrafu 1, tali evidenza għandha 
tiġi meqjusa bħala inammissibbli. 
Madanakollu, tali informazzjoni tista’ 
tinkixef jew tiġi ammessa bħala prova:

(a) sakemm din tkun meħtieġa għal finijiet 
ta’ implimentazzjoni jew inforzar ta’ 
ftehim ta’ soluzzjoni milħuq bħala riżultat 
dirett tal-medjazzjoni,

(b) għal kunsiderazzjonijiet superjuri ta’ 
ordni pubbliku, b’mod partikolari meta din 
tkun meħtieġa biex tiġi żgurata l-
protezzjoni tal-minuri, jew biex tiġi evitata 
l-ħsara għall-integrità fiżika jew 
psikoloġika ta' persuna, jew

(c) jekk il-medjatur u l-partijiet jaqblu 
hekk.

4. Id-disposizzjonijiet tal-paragrafi 1, 2 u 3 
għandhom japplikaw irrispettivament minn 
jekk il-proċedimenti ġudizzjarji humiex 
marbuta mat-tilwima li hija jew kienet is-
suġġett tal-medjazzjoni.

5. Suġġett għall-paragrafu 1, il-provi li 
jkunu altrimenti ammissibbli fi 
proċedimenti ġudizzjarji ma jsirux 
inammissibbli għaliex ikunu ntużaw 
f’medjazzjoni.

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni hija sostitwita bl-Artikolu 6a ġdid dwar il-kunfidenzjalità.

Emenda 23
Artikolu 6a (ġdid)
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Artikolu 6a
Il-Kunfidenzjalità tal-medjazzjoni

1. Ladarba l-medjazzjoni hija maħsuba 
biex isseħħ b'mod li tirrispeta l-
kunfidenzjalità u l-privileġġ legali, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li, sakemm 
il-partijiet ma jaqblux mod ieħor, la l-
medjaturi, la l-partijiet u lanqas dawk 
involuti fl-amministrazzjoni tal-proċess 
tal-medjazzjoni ma huma intitolati jew ma 
jistgħux jiġu kostretti jiżvelaw lil partijiet 
terzi jew ifornu provi fi proċedimenti jew 
arbitraġġ ġudizzjarji ċivili u kummerċjali 
rigward informazzjoni li tirriżulta minn 
jew f'konnessjoni ma' medjazzjoni ħlief:
(b) għal kunsiderazzjonijiet superjuri ta’ 
ordni pubbliku jew għal raġunijiet 
sustanzjali oħrajn, b’mod partikolari meta 
din tkun meħtieġa biex tiġi żgurata l-
protezzjoni ta' l-aħjar interessi tat-tfal, 
jew biex tiġi evitata l-ħsara għall-integrità 
fiżika jew psikoloġika ta' persuna; jew
(b) meta l-iżvelar ta' l-informazzjoni huwa 
neċessarju biex jiġi implimentat jew 
infurzat il-ftehim li jirriżulta minn 
medjazzjoni.
2. M'hemm xejn fil-paragrafi ta' qabel li 
jwaqqaf lill-Istati Membri milli jadottaw 
miżuri aktar stretti biex iħarsu l-
kunfidenzjalità tal-medjazzjoni. 

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tintroduċi regoli minimi dwar il-kunfidenzjalità. Hija maħsuba, fuq naħa, biex 
tqis il-fatt li fil-ġurisdizzjonijiet tal-liġi komuni, il-kunfidenzjalità hija kwistjoni ta' privileġġ 
legali. Fuq in-naħa l-oħra, m'hemmx ħafna skop biex isiru dispożizzjonijiet biex il-partijiet 
ma jistgħux jiġu kostretti jiżvelaw ifornu provi jekk għandhom id-dritt li jagħmlu dan.

Emenda 24
Artikolu 7, paragrafu 1

1. Id-dekorrenza ta' kull perijodu ta' 
preskrizzjoni jew limitazzjoni dwar il-
pretensjoni li hija s-suġġett tal-
medjazzjoni għandha tiġi sospiża minn 
meta, wara li tinħoloq it-tilwima: 

1. Sabiex jiġi żgurat li partijiet li jagħżlu l-
medjazzjoni biex jippruvaw isolvu tilwima 
ma jinżammux milli jibdew proċedimenti 
ġudizzjarji sussegwentament fir-rigward 
ta' dik it-tilwima meta jiskadi l-perjodu ta' 
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limitazzjoni jew ta' preskrizzjoni, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li 
kwalunkwe perjodu bħal dan ma jiskadix 
bejn:

(a) il-partijiet jaqblu li għandhom jużaw il-
medjazzjoni, 

(a) id-data meta l-partijiet ikunu qablu bil-
miktub, wara li tkun qamet it-tilwima, li 
jużaw medjazzjoni jew, fin-nuqqas ta' 
ftehim bil-miktub ta' dan it-tip, id-data 
meta jattendu l-ewwel laqgħa ta' 
medjazzjoni, jew id-data meta jseħħ l-
obbligu li tintuża l-medjazzjoni skond il-
liġi nazzjonali; u

(b) l-użu tal-medjazzjoni jiġi ordnat minn 
qorti, jew

(b) id-data ta' ftehim ta' soluzzjoni, id-data 
meta ta' l-anqas wieħed mill-partijiet 
jinforma lill-oħrajn bil-miktub li dik il-
medjazzjoni ġiet terminata jew, fin-nuqqas 
ta' notifika bħal din bil-miktub, id-data 
meta l-medjatur jiddikjara fuq l-inizjattiva 
tiegħu jew tagħha jew fuq talba ta' 
għallinqas wieħed mill-partijiet li l-
medjazzjoni ġiet terminata.

(c) ikun jeżisti obbligu li tintuża l-
medjazzjoni skond il-liġi nazzjonali ta’ Stat 
Membru.

Ġustifikazzjoni

Huwa meqjus li din il-formulazzjoni hija aktar ċara mill-proposta oriġinali tal-Kummissjoni.

Emenda 25
Artikolu 7, paragrafu 2 

2. Fejn il-medjazzjoni tispiċċa mingħajr 
ftehim ta’ soluzzjoni, il-perijodu jerġa’ 
jibda jiddekorri minn meta tispiċċa l-
medjazzjoni mingħajr ftehim, sa mid-data 
meta waħda jew iz-żewġ partijiet jew il-
medjatur jiddikjara li l-medjazzjoni 
spiċċat jew effettivament jirtira minnha. 
Il-perijodu għandu fi kwalunkwe każ jiġi 
estiż b’mill-anqas xahar mid-data meta 
jerġa’ jibda jiddekorri, ħlief meta jkun 
jikkonċerna perijodu li fih trid titressaq 
azzjoni sabiex tevita li miżura provviżorja 

2. Il-paragrafu 1 ma jippeġudikax id-
dispożizzjonijiet dwar il-perjodi ta' 
limitazzjoni jew ta' preskrizzjoni fi 
ftehimiet internazzjonali li l-Istati Membri 
huma parti minnhom u li m'humiex 
kumpatibbli ma' dan l-Artikolu.
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jew simili ma jibqax ikollha effett jew tiġi 
mħassra.

Ġustifikazzjoni

Huwa meqjus neċessarju li jitqiesu ftehimiet internazzjonali.

Emenda 26
Artikolu 7, paragrafu 2 a (ġdid)

2a. Dan l-Artikolu għandu japplika meta 
talba li toriġina minn kwistjoni jew 
kwistjonijiet, konnessi ma' proċedura ta' 
medjazzjoni li għaliha tapplika din id-
Direttiva, tkun saret f'kawża ċivili jew 
kummerċjali f'Qorti jew Tribunal fi Stat 
Membru ieħor milli dak fejn:
(i) tkun seħħet il-medjazzjoni konċernata,
jew
(ii) għallinqas wieħed mill-partijiet tal-
medjazzjoni, jew il-medjatur, kien, meta 
bdiet il-medjazzjoni, residenti b'mod 
regolari jew domiċiljat.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija mfassla biex tillimita d-dispożizzjoni dwar il-limitazzjoni/preskrizzjoni ta' 
każijiet transkonfinali bil-ħsieb li jintlaħaq kompromess mal-Kunsill. 

Ir-rapporteur jinsab konxju mill-fatt li s-stwazzjoni fir-rigward ta' perjodi ta' limitazzjoni u ta' 
preskrizzjoni hija diġà ferm ikkumplikata minħabba n-nuqqas ta' armonizzazzjoni fuq livell 
Komunitarju u l-fatt li xi Stati Membri jikkategorizzaw ir-regoli rilevanti bħala sustantivi u 
jiddeterminawhom skond il-liġi applikabbli filwaqt li oħrajn jikkwalifikawhom bħala 
proċedurali u japplikaw il-lex fori.  Madankollu, dan jista' jkun il-bażi għal kompromess jew, 
pereżempju, il-Kunsill kellu jinkariga lill-Kummissjoni bill-kwistjoni tal-perjodi ta' 
limitazzjoni f'każijiet transkonfinali u kif it-trattament tagħhom skond il-liġi privata 
internazzjonali taffetwa t-tħaddim tajjeb tas-suq intern, u biex tagħmel proposti xierqa. 

F'kwalunkwe eventwalità, ir-rapporteur għandu fiduċja li l-Istati Membri se jadottaw din id-
dispożizzjoni anki għal każijiet domestiċi. 

Emenda 27
Artikolu 7 a (ġdid)
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Artikolu 7a
Informazzjoni għaċ-ċittadini

(1) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-informazzjoni hija disponibbli għaċ-
ċittadini, b'mod partikulari fis-siti ta' l-
Internet, dwar kif tagħmel kuntatt ma' 
fornituri ta' medjazzjoni u medjaturi 
akkreditati, b'mod partikulari dawk li 
jżommu mal-Kodiċi ta' Kondotta 
Ewropew għall-Medjaturi.
(2) L-Istati Membri għandhom iħeġġu lill-
persuni li jipprattikaw il-liġi biex 
jinfurmaw lill-klijenti tagħhom dwar il-
possibiltà ta' medjazzjoni.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija kalkulata biex tiżgura li l-pubbliku huwa infurmat dwar kif jikseb aċċess 
għal medjaturi akkreditati u li l-avukati għandhom jinfurmaw lill-klijenti tagħhom dwar il-
possibiltà ta' medjazzjoni.

Emenda 28
Artikolu 7 b (ġdid)

Artikolu 7b
Il-Kodiċi ta' Kondotta Ewropew għall-

Medjaturi
Il-Kummissjoni għandha tippubblika il-
Kodiċi ta' Kondotta Ewropew għall-
Medjaturi fis-serje C tal-Ġurnal Uffiċjali 
ta' l-Unjoni Ewropea bħala avviż 
mingħajr effetti legali.

Ġustifikazzjoni

Billi m'hijiex l-intenzjoni li jintrabtu xi effetti legali mal-Kodiċi ta' Kondotta Ewropew għall-
Medjaturi, huwa meqjus importanti li jiġi ppubliċizzat u li jkun aċilment aċċessibbli.

Emenda 29
Artikolu 9, paragrafu 1

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-
seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
disposizzjonijiet amministrattivi meħtieġa 

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-
seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
disposizzjonijiet amministrattivi meħtieġa 
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sabiex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva 
sa mhux aktar tard mill- 1 ta' Settembru 
2007. Huma għandhom jinformaw 
minnufih lill-Kummissjoni bihom.

sabiex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva 
sa mhux aktar tard mill-1 ta' Settembru 
2008, bl-eċċezzjoni ta' l-Artikolu 8, li d-
data ta' konformità għalih se tkun l-1 ta' 
Settembru 2009. Huma għandhom 
jinformaw minnufih lill-Kummissjoni 
bihom.
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NOTA SPJEGATTIVA

Ir-rapporteur dejjem kienet konvinta bil-valur u bl-interess ta' mezz alternattiv ta' riżoluzzjoni 
ta' tilwim, bg'mod partikulari l-medjazzjoni.  Hija toffri alternattiva orħos, aktar rapida u inqas 
stressanti mill-proċedimenti tal-qorti għaċ-ċittadini mingħajr ma tneħħilhom id-dritt għall-
ġurnata tagħhom fil-qorti bħala l-aħħar tentattiv. Tista' tippermetti wkoll lill-partijiet f'tilwima 
biex jibqgħu, jew saħansitrà jtejbu, relazzjoni siewja, li tista' tiġi pperikolata min-natura 
avversarja tal-litigazzjoni. Hija tippermetti wkoll soluzzjonijiet kreattivi li jissodisfaw il-
ħtiġijiet reali tal-partijiet. Per eżempju, f'każijiet ta' negliġenza medika, l-parti inġurjata ta' 
sikwiet tkun trid spjegazzjoni u apoloġija ezatt daqs kemm tfittex kumpens.  In-natura proprja 
tal-litigazzjoni għandha ħabta tiffrustra dawk il-ħtiġijiet.

Madankollu, ir-rapporteur fil-bidu kienet dubjuża dwar il-bżonn ta' direttiva meta s-sistemi ta' 
medjazzjoni madwar l-UE għadhom f'fażi embrijonika f'xi Stati Membri. Barra minn hekk, 
sabiex tkun effettiva, il-medjazzjoni għandha tkun flessibbli. Kwalunkwe tentattiv biex tiġi 
"regolata" l-medjazzjoni jista' jxekkel l-iżvilupp tagħha. Iżda, b'riżultat tal-konsultazjoni "on-
line" tagħha u bl-evidenza preżentata mill-esperti li kienu mistiedna għal-laqgħa ta' smigħ tal-
kumitat, ir-rapporteur tirrikonoxxi li hemm appoġġ kbir għall-prinċipju li jkun hemm 
direttiva. Tinnota li anki dawk l-esperti li qabel kienu xettiċi dwar id-direttiva jew li kienu 
kritiki tal-bażi legali tagħha kienu entużjasti dwar il-medjazzjoni bħala mezz alternattiv biex 
jiġi pprovdut aċċess għall-ġustizzja. Għalekk l-objettiv tagħha kien li toħloq direttiva prattika 
u mhux iebsa, li tirrifletti l-linji gwida eżisteni u l-aħjar prattika u tista' sservi biex 
tinkuraġġixxi l-użu usa' tal-medjazzjoni madwar l-UE. Hija tieħu din l-opportunità biex 
tirringrazzja lill-esperti li pparteċipaw fis-seduta ta' smigħ għar-rieda tagħhom biex jipprovdu 
suġġerimenti għal abbozz wara s-seduta ta' smigħ, u wżat uħud minnhom fl-abbozzar tar-
rapport tagħha. 

Fl-emendi, ir-rapporteur ippruvat tikkjarifika u ttejjeb il-proposta oriġinali, b'mod partikulati 
billi timmodifika d-definizzjonijiet ta' medjatur u ta' medjazzjoni. Hija tinsab imħassba 
partikularmet biex tiżgura li jiġu żgurati standards ta' kwalità, speċjalment bl-inklużjonijiet ta' 
referenzi għall-Kodiċi ta' Mġiba Ewropew għall-Medjaturi.  Hija emendat id-dispożizzjonijiet 
dwar ir-rikonoxximent u l-infurzar sabiex tiżgura li jkunu legalment ineċċepibbli u li 
jirrispettaw it-tradizzjonijiet legali ta' l-Istati Membri varji. F'dak li għandu x'jaqsam ma' 
kunfidenzjalità, hija tikkunsidra li s-soluzzjoni proposta toffri mod prattiku biex tiġi 
indirizzata din il-kwistjoni li tippermetti lill-Istati Membri l-libertà li jadottaw regoli aktar 
stretti jekk jikkunsidraw li dan huwa mixtieq.

F'dak li għandu x'jaqsam mal-kwistjoni ta' bażi legali, jidher li l-maġġoranza ta' l-Istati 
Membri fil-Kunsill huma ta' l-opinjoni li d-direttiva proposta għandha tkun limitata għal 
każijiet transkonfinali fuq il-bażi li, skond l-Artikolu 65 tat-Trattat KE, miżuri "li jelimaw l-
ostakoli sabiex il-proċedimenti ċivili jaħdmu tajjeb, jekk ikun hemm bżonn bil-promozzjoni 
tal-kompatibiltà tar-regoli applikabbli fl-Istati Membri" għandu jkollhom "implikazzjonijiet 
transkonfinali" u għandhom jiġu adottati sakemm ikunu "neċessarji għat-tħaddim korrett tas-
suq intern". Il-kompromess li ressqet ir-rapporteur huwa maħsub biex iqis it-tħassib ta' l-Istati 
Membri dwar l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 65, filwaqt li jagħti għażliet prattiċi u b'faċilità 
kbira lill-konsumaturi u liċ-ċittadini fis-suq intern sabiex ikun hemm aċċess għal standard 
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għoli ta' medjazzjoni madwar l-UE. Wieħed jispera li l-Kunsill iħares b'sens komun lejn il-
benefiċċji tal-medjazzjoni u li d-direttiva tkun tista' tiġi applikata għal każijiet domestiċi fl-
Istati membri.
Minflok marret għal definizzjoni ġenerali ta' każijiet transkonfinali (soluzzjoni li ġiet adottata 
fi strumenti oħrajn, bħall-istrument dwar l-ordni għal ħlas), li fil-prattika tikkawża 
diffikultajiet, hija tipproponi sempliċement biex jiġu limitati d-dispożizzjonijiet dwar perjodi 
ta' limitazzjoni għal każijiet transkonfinali, fuq il-bażi li dawk id-dispożizzjonijiet huma l-
uniċi li se jħallu kwalunkwe impatt sostanzjali fuq is-sistemi legali. 

Għall-bqija, huwa evidenti fih innifsu li d-dispożizzjonijiet dwar rikonoxximent u infurzar 
japplikaw biss għal każijiet transkonfinali u jkun assurd li jkun hemm definizzjonijiet speċjali 
għal "medjazzjoni" jew "medjatur" għal każijiet bħal dawn biss.   Bl-istess mod, ma hemm l-
ebda raġuni utli li jkun hemm regoli speċjali limitati għal każijiet transkonfinali dwar 
riferimenti għal medjazzjoni jew assigurazzjoni ta' kwalità.

Fl-aħħar nett, ir-rapporteur tfaħħar din l-inizjattiva sakemm isservi biex tħeġġeġ u 
tippromwovi medjazzjoni bħala mezz alternattiv ta' aċċess għall-ġustizzja u sakemm tagħti 
lok għal regoli komuni li jkunu b'saħħithom biżżejjed biex iħarsu l-interessi tal-partijiet, iżda 
li fl-istess ħin jippermettu li joħorġu soluzzjonijiet immexxijin mis-suq.
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