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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Sfond

L-Artikolu 2 tat-Trattat tal-Unjoni Ewropea jgħid li l-Unjoni hija msejsa fuq il-valuri tar-
rispett għad-dinjità tal-bniedem, il-libertà, id-demokrazija, l-ugwaljanza, l-istat tad-dritt u r-
rispett għad-drittijiet tal-bniedem, inkluż id-drittijiet tal-persuni li jappartjenu għal minoranzi. 
Minħabba li s-soċjetajiet Ewropej dan l-aħħar ħabbtu wiċċhom mal-estremiżmu u d-
diviżjonijiet, li jikkontestaw l-idea ta' soċjetajiet miftuħa u inklużivi, il-Kummissjoni evalwat 
li huwa importanti aktar minn qatt qabel li dawn il-valuri jiġu promossi u msaħħa. Barra minn 
hekk, in-nies għadhom vittmi ta' diskriminazzjoni għal raġunijiet ta' sess, oriġini razzjali jew 
etnika, reliġjon jew twemmin, diżabbiltà, età u orjentazzjoni sesswali, u n-nisa, it-tfal u 
persuni oħra li jinsabu f'riskju jħabbtu wiċċhom mal-vjolenza kuljum. Apparti hekk, mhumiex 
konxji biżżejjed mill-valuri tal-UE u mid-drittijiet tagħhom bħala ċittadini, u wħud saħansitra 
qed jiddubitaw minnhom.

Il-Kummissjoni sabet li n-natura frammentata u r-riżorsi limitati li ġew iddedikati għal dan il-
qasam s'issa mhumiex biżżejjed biex iwieġbu għal dawn l-isfidi kollha, għaldaqstant 
ġabrithom flimkien fi programm ta' Drittijiet u Valuri ġdid, li se jiġi ffinanzjat taħt Fond għal 
Ġustizzja, Drittijiet u Valuri ġdid, b'allokazzjoni totali ta' EUR 641 705 000. Il-proposta għal 
regolament li jistabbilixxi l-Programm dwar id-Drittijiet u l-Valuri ġiet ippubblikata fit-30 ta' 
Mejju 2018.

Il-programm il-ġdid propost jiġbor flimkien żewġ programmi ta' finanzjament eżistenti, il-
Programm ta' Drittijiet, Ugwaljanza u Ċittadinanza u l-Programm l-Ewropa għaċ-Ċittadini. L-
objettiv ġenerali tal-programm il-ġdid huwa li jiġu protetti u promossi d-drittijiet u l-valuri 
minquxa fit-Trattati tal-UE u l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE. Dan l-objettiv 
ġenerali se jintlaħaq permezz ta' tliet objettivi speċifiċi:

• il-promozzjoni tal-ugwaljanza u d-drittijiet (il-linja għall-Ugwaljanza u d-drittijiet): 
enfasi fuq il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-inugwaljanzi u d-diskriminazzjoni, appoġġ lil 
politiki komprensivi biex ikun promossi u integrati l-ugwaljanza bejn il-ġeneri u l-
antidiskriminazzjoni, kif ukoll politiki biex jiġu miġġielda r-razziżmu u l-forom kollha ta' 
intolleranza, protezzjoni u promozzjoni tad-drittijiet tat-tfal, id-drittijiet tal-persuni 
b'diżabbiltà, id-drittijiet taċ-ċittadinanza tal-Unjoni u d-dritt għall-protezzjoni tad-data 
personali;

• il-promozzjoni tal-involviment u l-parteċipazzjoni taċ-ċittadini fil-ħajja tal-Unjoni (il-
linja għall-Involviment u l-parteċipazzjoni taċ-ċittadini): enfasi fuq li ċ-ċittadini jifhmu l-
Unjoni aktar: l-istorja, il-wirt kulturali u d-diversità tagħha, u fuq il-promozzjoni tal-iskambju 
u l-kooperazzjoni bejn iċ-ċittadini ta' pajjiżi differenti;

• il-ġlieda kontra kull forma ta' vjolenza (il-linja Daphne): enfasi fuq il-prevenzjoni u l-
ġlieda kontra kull forma ta' vjolenza kontra t-tfal, iż-żgħażagħ, in-nisa u gruppi oħra li jinsabu 
f'riskju, u l-appoġġ u l-protezzjoni tal-vittmi ta' tali vjolenza.

Metodoloġija
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Fi ħdan il-PE, il-kumitat ewlieni hu LIBE. EMPL se jagħti opinjoni skont l-Artikolu 53 tar-
Regoli ta' Proċedura.

Punti ewlenin għar-rapporteur fl-opinjoni tagħha

• L-isem tal-Programm jinbidel u jsir "Il-Programm Drittijiet, Ugwaljanza u Valuri" 
biex jesprimi l-ambizzjoni tal-UE li tikseb l-ugwaljanza għal kulħadd.

• Jiġi aġġornat it-test tal-objettiv ġenerali tal-Programm biex jenfasizza l-ugwaljanza u 
d-drittijiet bħala għanijiet li diġà huma preżenti fil-Premessa 3 tat-test: "L-objettiv aħħari 
huwa li titrawwem u tiġi sostnuta soċjetà bbażata fuq id-drittijiet, ugwali, inklużiva u 
demokratika".

• L-ambitu personali tal-programm il-ġdid jiġi estiż f'konformità mal-FSE +, jiġifieri 
għan-nies.

• Ikun żgurat li ġlieda kontra r-razziżmu u d-diskors ta' mibegħda fuq l-internet tingħata 
l-attenzjoni dovuta fil-perjodu ta' programmazzjoni li jmiss.

• Minħabba d-dħul fis-seħħ tal-GDPR il-ġdid, il-protezzjoni relatata mal-ipproċessar 
tad-data fil-kuntest tal-impjiegi għandha tingħata attenzjoni partikolari, minħabba s-
sensittività ta' din id-data.

• Il-lista ta' azzjonijiet eliġibbli tiġi inkluża fl-att bażiku, għax parti daqstant importanti 
ta' leġiżlazzjoni ma tistax tiġi "moħbija" fl-Anness. Għaldaqstant il-proposta ta' §9(a) ġdid u t-
tpoġġija tal-lista kollha tal-Anness I f'dan l-artikolu ġdid.

• Equinet għandu jkun garantit finanzjament taħt il-programm għax hu netwerk ta' korpi 
statutorji li jaħdmu flimkien biex jimplimentaw u jimmonitorjaw l-applikazzjoni tad-dritt tal-
UE kopert bil-Programm.

• Ir-rapporteur tipproponi aġġornament tal-lista ta' attivitajiet. Il-punti ewlenin għaliha 
jinkludu dan li ġej:

- l-azzjonijiet m'għandhomx jiffokaw biss fuq it-titjib tal-għarfien, iżda wkoll 
tal-użu tal-acquis rilevanti għall-Programm;

- tisħiħ tal-aspetti kreattivi tal-azzjonijiet, għax fl-esperjenza tagħha l-azzjonijiet 
kreattivi tajba għandhom it-tendenza li jkunu effettivi u effiċjenti fl-ilħuq tal-objettivi tal-
programm kif stabbilit f' §2;

- jerġgħu jiddaħħlu azzjoni li huma appoġġjati attwalment iżda mhux elenkati 
fil-proposta l-ġdida dwar l-appoġġ għall-atturi ewlenin u dwar materjali edukattivi.

• Finalment, ir-rapporteur tipproponi li ssir distinzjoni ċara fl-Anness II bejn l-indikaturi 
tar-riżultati u l-indikaturi tal-eżiti, u tagħmel suġġerimenti għal indikaturi tal-eżiti biex jiġu 
inklużi fir-rapportar.

EMENDI
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Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-
Ġustizzja u l-Intern, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li 
ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Iggwidata barra minn hekk minn 
atti li jiddeskrivu ulterjorment dawn il-
valuri, b'mod partikolari d-Direttiva tal-
Kunsill 2000/43/KE tad-29 ta' Ġunju 2000 
li timplimenta l-prinċipju tat-trattament 
ugwali bejn il-persuni irrispettivament 
mill-oriġini razzjali jew etnika u d-
Direttiva tal-Kunsill 2000/78/KE tas-27 
ta' Novembru 2000 li tistabbilixxi qafas 
ġenerali għall-ugwaljanza fit-trattament 
fl-impjieg u fix-xogħol, u filwaqt li ssegwi 
l-obbligi bħala parti għall-Konvenzjoni 
tan-NU dwar id-drittijiet tal-persuni 
b'diżabbiltà, u f'konformità mal-
Proklamazzjoni Interistituzzjonali dwar il-
Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali 
(2017/C 428/09) kif ukoll mar-riżoluzzjoni 
tal-Parlament Ewropew tad-
19 ta' April 2008 dwar il-ħtieġa li jiġi 
stabbilit Strument Ewropew għall-Valuri 
biex jappoġġa lill-organizzazzjonijiet tas-
soċjetà ċivili li jippromwovu l-valuri 
fundamentali fi ħdan l-Unjoni Ewropea 
fil-livell lokali u nazzjonali (2018/2619 
(RSP)), l-Unjoni jenħtieġ li tkompli 
tappoġġa u tippromwovi d-drittijiet u l-
valuri definiti fl-Artikoli 2 u 3 tat-Trattat 
tal-Unjoni Ewropea.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Dawn id-drittijiet u l-valuri jridu 
jibqgħu jiġu promossi u infurzati, u 
kondiviżi fost iċ-ċittadini u l-popli u jridu
jkunu fil-qalba tal-proġett tal-UE. 
Għaldaqstant, fil-baġit tal-UE għandu 
jinħoloq Fond ġdid għall-Ġustizzja, id-
Drittijiet u l-Valuri, li jinkludi l-programm 
Ġustizzja u l-programm dwar id-Drittijiet u 
l-Valuri. Fi żmien meta s-soċjetajiet 
Ewropej qed iħabbtu wiċċhom ma' 
estremiżmu, radikaliżmu u diviżjonijiet, 
huwa aktar importanti minn qatt qabel li l-
ġustizzja, id-drittijiet u l-valuri tal-UE jiġu 
promossi, imsaħħa u difiżi: id-drittijiet
tal-bniedem, ir-rispett għad-dinjità tal-
bniedem, il-libertà, id-demokrazija, l-
ugwaljanza, l-istat tad-dritt. Dan se jkollu
implikazzjonijiet diretti u profondi għall-
ħajja politika, soċjali, kulturali u 
ekonomika fl-UE. Bħala parti mill-Fond il-
ġdid, il-Programm Ġustizzja se jkompli 
jappoġġa l-iżvilupp ulterjuri tal-ispazju tal-
ġustizzja tal-Unjoni u tal-kooperazzjoni 
transfruntiera. Il-Programm dwar id-
Drittijiet u l-Valuri se jiġbor flimkien il-
Programm ta' Drittijiet, Ugwaljanza u 
Ċittadinanza 2014-2020 stabbilit permezz 
tar-Regolament (UE) Nru 1381/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill8 u l-
programm Ewropa għaċ-Ċittadini stabbilit 
permezz tar-Regolament tal-Kunsill (UE) 
Nru 390/20149, (minn hawn 'il quddiem 
"il-Programmi predeċessuri").

(2) Dawn id-drittijiet u l-valuri ma 
jistgħux jittieħdu bħala ggarantiti u jridu 
jibqgħu jiġu protetti, promossi, infurzati, u 
kondiviżi fost iċ-ċittadini u l-popli u jkunu 
fil-qalba tal-proġett tal-UE. Għaldaqstant, 
fil-baġit tal-UE għandu jinħoloq Fond ġdid 
għall-Ġustizzja, id-Drittijiet u l-Valuri, li 
jinkludi l-programm Ġustizzja u l-
programm dwar id-Drittijiet u l-Valuri. Fi 
żmien meta s-soċjetajiet Ewropej qed 
iħabbtu wiċċhom ma' estremiżmu, 
radikaliżmu u diviżjonijiet u l-isfidi 
persistenti tal-intolleranza u d-
diskriminazzjoni, huwa aktar importanti 
minn qatt qabel li jkunu promossi, 
imsaħħa u mħarsa l-ġustizzja, id-drittijiet, 
il-valuri tal-UE u l-istat tad-dritt, li huwa 
inseparabbli mid-demokrazija nnifisha, u 
kundizzjoni għall-effikaċja tagħha. 
Għall-promozzjoni u l-appoġġ tad-
drittijiet tal-bniedem, ir-rispett għad-dinjità 
tal-bniedem, id-drittijiet soċjali, id-
drittijiet tal-minoranzi, il-libertà, id-
demokrazija, l-ugwaljanza u l-istat tad-
dritt se jkollhom implikazzjonijiet diretti u 
profondi għall-ħajja politika, soċjali, 
kulturali u ekonomika fl-UE. Bħala parti 
mill-Fond il-ġdid, il-Programm Ġustizzja 
se jkompli jappoġġa l-iżvilupp ulterjuri tal-
ispazju tal-ġustizzja tal-Unjoni u tal-
kooperazzjoni transfruntiera. Il-Programm 
dwar id-Drittijiet u l-Valuri se jiġbor 
flimkien il-Programm ta' Drittijiet, 
Ugwaljanza u Ċittadinanza 2014-2020 
stabbilit permezz tar-Regolament (UE) 
Nru 1381/2013 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill8 u l-programm Ewropa għaċ-
Ċittadini stabbilit permezz tar-Regolament 
tal-Kunsill (UE) Nru 390/20149, (minn 
hawn 'il quddiem "il-Programmi 
predeċessuri").

_________________________________ __________________________________

8 Ir-Regolament (UE) Nru 1381/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' 
Diċembru 2013 li jistabbilixxi Programm 

8 Ir-Regolament (UE) Nru 1381/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' 
Diċembru 2013 li jistabbilixxi Programm 
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ta' Drittijiet, Ugwaljanza u Ċittadinanza 
għall-perjodu 2014 sa 2020 (ĠU L 354, 
28.12.2013, p. 62)

ta' Drittijiet, Ugwaljanza u Ċittadinanza 
għall-perjodu 2014 sa 2020 (ĠU L 354, 
28.12.2013, p. 62)

9 Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 
Nru 390/2014 tal-14 ta' April 2014 li 
jistabbilixxi l-programm "L-Ewropa għaċ-
Ċittadini" għall-perjodu 2014–2020 (ĠU L 
115, 17.4.2014, p. 3)

9 Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 
Nru 390/2014 tal-14 ta' April 2014 li 
jistabbilixxi l-programm "L-Ewropa għaċ-
Ċittadini" għall-perjodu 2014–2020 (ĠU L 
115, 17.4.2014, p. 3)

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-Fond għall-Ġustizzja, id-Drittijiet 
u l-Valuri u ż-żewġ programmi ta' 
finanzjament sottostanti tiegħu se jiffokaw 
primarjament fuq il-persuni u l-entitajiet, 
li jikkontribwixxu biex id-drittijiet, id-
diversità rikka u l-valuri komuni tagħna
jieħdu l-ħajja u jkunu vibranti. L-objettiv 
aħħari huwa li titrawwem u tiġi sostnuta 
soċjetà bbażata fuq id-drittijiet, ugwali, 
inklużiva u demokratika. Dan jinkludi
soċjetà ċivili vibranti, l-inkoraġġiment tal-
parteċipazzjoni demokratika, ċivika u 
soċjali tal-persuni u t-trawwim tad-
diversità rikka tas-soċjetà Ewropea, fuq il-
bażi tal-istorja u l-memorja komuni 
tagħna. L-Artikolu 11 tat-Trattat tal-Unjoni 
Ewropea jispeċifika ulterjorment li l-
istituzzjonijiet għandhom, permezz ta' 
mezzi xierqa, jagħtu liċ-ċittadini u lill-
assoċjazzjonijiet rappreżentattivi l-
opportunità li jsemmgħu l-opinjonijiet 
tagħhom u jiskambjawhom fil-pubbliku fl-
oqsma ta' azzjoni kollha tal-Unjoni.

(3) Il-Fond għall-Ġustizzja, id-Drittijiet 
u l-Valuri u ż-żewġ programmi ta' 
finanzjament sottostanti tiegħu se jiffokaw 
fuq il-persuni u l-entitajiet, li 
jikkontribwixxu biex jappoġġaw, ixerrdu u 
jipproteġu d-drittijiet, id-diversità rikka u 
l-valuri komuni tagħna, filwaqt li 
jżommuhom ħajjin u vibranti. L-objettiv 
aħħari huwa li titħares, titrawwem u tiġi 
sostnuta soċjetà bbażata fuq id-drittijiet, 
ugwali, inklużiva u demokratika, inkluża
soċjetà ċivili vibranti. L-attivitajiet 
finanzjati jenħtieġ li jimmiraw lejn l-
inkoraġġiment tal-parteċipazzjoni 
demokratika, ċivika u soċjali tal-persuni u 
t-trawwim tad-diversità rikka tas-soċjetà 
Ewropea kemm fi ħdan l-Istati Membri kif 
ukoll bejniethom, fuq il-bażi tal-valuri, l-
istorja u l-memorja komuni tagħna. L-
Artikolu 11 tat-Trattat tal-Unjoni Ewropea 
jispeċifika ulterjorment li l-istituzzjonijiet 
għandhom, permezz ta' mezzi xierqa, 
jagħtu liċ-ċittadini u lill-assoċjazzjonijiet 
rappreżentattivi l-opportunità li jsemmgħu 
l-opinjonijiet tagħhom u jiskambjawhom 
fil-pubbliku fl-oqsma ta' azzjoni kollha tal-
Unjoni.
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Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Jenħtieġ li l-Programm dwar id-
Drittijiet u l-Valuri jippermetti l-iżvilupp 
ta' sinerġiji biex jiġu indirizzati l-isfidi li 
huma komuni għall-promozzjoni u għall-
protezzjoni tal-valuri u biex tintlaħaq 
dimensjoni kritika sabiex jinkisbu riżultati 
konkreti fil-qasam. Dan għandu jinkiseb 
billi jimxi fuq il-passi tal-esperjenza 
pożittiva tal-Programmi predeċessuri. Dan 
għandu jippermetti li jiġi sfruttat bis-sħiħ 
il-potenzjal tas-sinerġiji, li jiġu appoġġati 
b'mod aktar effettiv l-oqsma politiċi koperti 
u li jiżdied il-potenzjal tagħhom biex jilħqu 
lill-persuni. Sabiex ikun effettiv, il-
Programm għandu jqis in-natura speċifika 
tal-politiki differenti, il-gruppi differenti 
fil-mira tagħhom u l-ħtiġijiet partikolari 
tagħhom permezz ta' approċċi mfassla 
apposta.

(4) Jenħtieġ li l-Programm dwar id-
Drittijiet u l-Valuri jippermetti l-iżvilupp 
ta' sinerġiji biex jiġu indirizzati l-isfidi li 
huma komuni għad-disseminazzjoni, 
għall-promozzjoni u għall-protezzjoni tal-
valuri u biex tintlaħaq dimensjoni kritika 
sabiex jinkisbu riżultati konkreti fil-qasam. 
Dan għandu jinkiseb billi jimxi fuq il-passi 
tal-esperjenza pożittiva tal-Programmi 
predeċessuri u billi jiżviluppa wkoll miżuri 
innovattivi ġodda. Dan għandu jippermetti 
li jiġi sfruttat bis-sħiħ il-potenzjal tas-
sinerġiji, li jiġu appoġġati b'mod aktar 
effettiv l-oqsma politiċi koperti u li jiżdied 
il-potenzjal tagħhom biex jilħqu lill-
persuni. Sabiex ikun effettiv, il-Programm 
għandu jqis in-natura speċifika tal-politiki 
differenti, il-gruppi differenti fil-mira 
tagħhom u l-ħtiġijiet partikolari tagħhom 
permezz ta' approċċi mfassla apposta.

Ġustifikazzjoni

M'għandux ikun hemm dipendenza assoluta fuq il-miżuri eżistenti, iżda għandhom jiġu 
żviluppati wkoll miżuri ġodda.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Sabiex l-Unjoni Ewropea tersaq 
aktar qrib lejn iċ-ċittadini tagħha, huma 
meħtieġa diversi azzjonijiet u sforzi 
koordinati. Li ċ-ċittadini jinġabru flimkien 
fi proġetti ta' ġemellaġġ jew netwerks ta' 
bliet u li jingħata appoġġ lill-

(5) Sabiex l-Unjoni Ewropea tersaq 
aktar qrib lejn iċ-ċittadini tagħha, huma 
meħtieġa diversi azzjonijiet u sforzi 
koordinati. Li ċ-ċittadini jinġabru flimkien 
fi proġetti ta' ġemellaġġ jew netwerks ta' 
bliet u li jingħata appoġġ lill-
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organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fl-
oqsma koperti mill-programm se 
jikkontribwixxi biex jiżdied l-involviment 
taċ-ċittadini fis-soċjetà u fl-aħħar mill-
aħħar l-involviment tagħhom fil-ħajja 
demokratika tal-Unjoni. Fl-istess waqt l-
appoġġ mogħti lil attivitajiet li jippromovu
l-komprensjoni reċiproka, id-diversità, id-
djalogu u r-rispett lejn l-oħrajn irawwem 
sens ta' appartenenza u identità Ewropea, 
fuq il-bażi ta' komprensjoni reċiproka tal-
valuri, il-kultura, l-istorja u l-wirt Ewropej. 
Il-promozzjoni ta' sens ta' appartenenza 
akbar fl-Unjoni u tal-valuri tal-Unjoni 
huwa partikolarment importanti fost iċ-
ċittadini tar-reġjuni ultraperiferiċi tal-UE 
minħabba l-bogħod u d-distanza mill-
Ewropa kontinentali.

organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fl-
oqsma koperti mill-programm se 
jikkontribwixxi biex jiżdiedu s-
sensibilizzazzjoni u l-involviment attiv taċ-
ċittadini fis-soċjetà u fl-aħħar mill-aħħar l-
involviment tagħhom fil-ħajja demokratika 
u soċjali tal-Unjoni, filwaqt li tissaħħaħ l-
inklużjoni soċjali u tiġi miġġielda l-
marġinalizzazzjoni. Fl-istess waqt l-
appoġġ mogħti lil attivitajiet li jippromovu 
l-komprensjoni reċiproka, id-diversità, id-
djalogu u r-rispett lejn l-oħrajn irawwem 
sens ta' appartenenza, integrazzjoni soċjali
u identità Ewropea, fuq il-bażi ta' 
komprensjoni reċiproka tal-valuri, il-
kultura, l-istorja u l-wirt Ewropej. Il-
promozzjoni ta' sens ta' appartenenza akbar 
fl-Unjoni u tal-valuri tal-Unjoni huwa 
partikolarment importanti fost iċ-ċittadini 
tar-reġjuni ultraperiferiċi tal-UE minħabba 
l-bogħod u d-distanza mill-Ewropa 
kontinentali. Il-valuri ta' komprensjoni 
reċiproka, djalogu u rispett għad-diversità 
jistgħu jiġu inkorporati biss fuq livell 
Ewropew jekk dawn ikunu stabbiliti sew 
fl-Istati Membri nfushom u fir-reġjuni 
tagħhom. Għalhekk, il-Programm 
jenħtieġ li jippromwovi wkoll dawn il-
valuri fi ħdan l-Istati Membri fost id-
diversi gruppi nazzjonali, etniċi, 
lingwistiċi jew reliġjużi li flimkien 
jiffurmaw ir-rikkezza u d-diversità 
kulturali tas-soċjetà tagħna.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Jenħtieġ li ċ-ċittadini jkunu aktar 
konxji mid-drittijiet tagħhom li jirriżultaw 
miċ-ċittadinanza tal-Unjoni, u jenħtieġ li 
jħossuhom komdi jgħixu, jivvjaġġaw, 
jistudjaw, jaħdmu u jagħmlu xogħol 
volontarju fi Stat Membru ieħor, u jenħtieġ 

(7) Jenħtieġ li ċ-ċittadini jkunu aktar 
konxji mis-sett sħiħ ta' drittijiet tagħhom li 
jirriżultaw miċ-ċittadinanza tal-Unjoni, 
inklużi d-dispożizzjonijiet ta' 
nondiskriminazzjoni fil-moviment liberu 
tal-ħaddiema, kif stabbilit fl-Artikolu 
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li jħossuhom kapaċi jgawdu u jeżerċitaw 
id-drittijiet taċ-ċittadinanza kollha tagħhom 
u jkollhom fiduċja fl-aċċess ugwali, fl-
infurzabbiltà sħiħa u fil-protezzjoni sħiħa 
tad-drittijiet tagħhom mingħajr ebda 
diskriminazzjoni, irrispettivament minn 
fejn jinsabu fl-Unjoni. Is-soċjetà ċivili
teħtieġ tkun appoġġata biex tippromovi u 
tissalvagwardja l-valuri komuni tal-UE 
skont l-Artikolu 2 TUE u toħloq 
sensibilizzazzjoni dwarhom, u biex 
tikkontribwixxi għat-tgawdija effettiva tad-
drittijiet skont id-dritt tal-Unjoni.

45(2) tat-TFUE,u jenħtieġ li jħossuhom 
komdi jgħixu, jivvjaġġaw, jistudjaw, 
jaħdmu u jagħmlu xogħol volontarju fi Stat 
Membru ieħor, u jenħtieġ li jkunu intitolati 
li jgawdu u jeżerċitaw id-drittijiet taċ-
ċittadinanza kollha tagħhom u jkollhom 
fiduċja fl-aċċess ugwali, fl-infurzabbiltà 
sħiħa u fil-protezzjoni sħiħa tad-drittijiet 
tagħhom, inklużi d-drittijiet soċjali 
tagħhom mingħajr ebda diskriminazzjoni
għal kwalunkwe raġuni, irrispettivament 
minn fejn jinsabu fl-Unjoni. Barra minn 
hekk, minħabba li parti mis-soċjetà ċivili 
bħalissa qed tħabbat wiċċha ma' ħafna 
diffikultajiet fl-Istati Membri, is-soċjetà 
ċivili, u b'mod partikolari l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, 
jeħtieġ li tkun appoġġata biex tippromwovi
u tissalvagwardja l-valuri komuni tal-UE 
skont l-Artikolu 2 tat-TUE u toħloq 
sensibilizzazzjoni dwarhom, u biex 
tikkontribwixxi għat-tgawdija effettiva tad-
drittijiet skont id-dritt tal-Unjoni
b'attenzjoni speċjali għall-Karta.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) L-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel 
hija valur fundamentali u objettiv tal-
Unjoni Ewropea. Id-diskriminazzjoni u t-
trattament inugwali tan-nisa jiksru d-
drittijiet fundamentali tagħhom u jxekklu l-
parteċipazzjoni politika, soċjali u 
ekonomika sħiħa tagħhom fis-soċjetà. 
Barra minn hekk, l-eżistenza ta' ostakli 
strutturali u kulturali tfixkel il-kisba ta' 
ugwaljanza reali bejn is-sessi. Il-
promozzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi 
fl-attivitajiet kollha tal-Unjoni hija 
għalhekk attività ewlenija għall-Unjoni u 
xprun għat-tkabbir ekonomiku u jenħtieġ li 

(8) L-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel 
hija valur fundamentali u objettiv tal-
Unjoni Ewropea. L-Artikolu 8 tat-TFUE 
jagħti lill-Unjoni l-kompitu li telimina l-
inugwaljanzi u li tippromwovi ugwaljanza 
effettiva bejn l-irġiel u n-nisa fl-attivitajiet 
kollha tagħha. Id-diskriminazzjoni u t-
trattament inugwali ta' kwalunkwe 
persuna bbażati fuq is-sess u/jew il-
ġeneru tagħhom jiksru d-drittijiet 
fundamentali tagħhom u jxekklu l-
parteċipazzjoni politika, soċjali u 
ekonomika sħiħa tagħhom fis-soċjetà. 
Barra minn hekk, l-eżistenza ta' ostakli 
strutturali u kulturali tfixkel il-kisba ta' 
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tiġi appoġġata mill-programm. ugwaljanza reali bejn is-sessi. Il-
promozzjoni u l-integrazzjoni sistematika 
tal-ugwaljanza bejn is-sessi fl-attivitajiet 
kollha tal-Unjoni, inkluż fix-xogħol u l-
impjiegi, fejn tippersisti d-
diskriminazzjoni fil-livell tas-salarji u fl-
aċċess għas-suq tax-xogħol, hija għalhekk 
attività ewlenija għall-Unjoni u xprun għat-
tkabbir ekonomiku u jenħtieġ li tiġi 
appoġġata mill-programm.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Rieda politika qawwija u azzjoni 
koordinata bbażata fuq il-metodi u r-
riżultati tal-Programm Daphne, il-
Programm ta' Drittijiet, Ugwaljanza u 
Ċittadinanza u l-Programm Ġustizzja 
preċedenti huma meħtieġa sabiex jiġu 
evitati u miġġielda l-forom kollha ta' 
vjolenza u biex jiġu protetti l-vittmi. B'mod 
partikolari, mit-tnedija tiegħu fl-1997, il-
finanzjament ta' Daphne biex jiġu 
appoġġati l-vittmi tal-vjolenza u l-ġlieda 
kontra l-vjolenza fuq in-nisa, it-tfal u ż-
żgħażagħ kien suċċess ġenwin kemm 
f'termini tal-popolarità tiegħu mal-partijiet 
ikkonċernati (awtoritajiet pubbliċi, 
istituzzjonijiet akkademiċi u 
organizzazzjonijiet mhux governattivi) u 
kemm f'termini tal-effettività tal-proġetti 
ffinanzjati. Dan iffinanzja proġetti li 
jissensibilizzaw, li jipprovdu servizzi ta' 
appoġġ lill-vittmi u li jappoġġaw l-
attivitajiet ta' organizzazzjonijiet 
nongovernattivi (NGOs) li jaħdmu fil-post. 
Dan indirizza l-forom kollha ta' vjolenza, 
bħal pereżempju l-vjolenza domestika, il-
vjolenza sesswali, it-traffikar tal-bnedmin,
kif ukoll forom ġodda ta' vjolenza 
emerġenti bħaċ-ċiberbulliżmu. Għalhekk 
huwa importanti li jitkomplew dawn l-

(10) Rieda politika qawwija u azzjoni 
koordinata bbażata fuq il-metodi u r-
riżultati tal-Programm Daphne, il-
Programm ta' Drittijiet, Ugwaljanza u 
Ċittadinanza u l-Programm Ġustizzja 
preċedenti huma meħtieġa sabiex jiġu 
evitati u miġġielda l-forom kollha ta' 
vjolenza u biex jiġu protetti l-vittmi, il-
gruppi f'riskju u b'mod partikolari l-
gruppi vulnerabbli. Irid isir sforz biex jiġu 
evitati d-duplikazzjonijiet bejn il-
programmi u l-finanzjament doppju.
B'mod partikolari, mit-tnedija tiegħu fl-
1997, il-finanzjament ta' Daphne biex jiġu 
appoġġati l-vittmi tal-vjolenza u l-ġlieda 
kontra l-vjolenza fuq in-nisa, it-tfal u ż-
żgħażagħ kien suċċess ġenwin kemm 
f'termini tal-popolarità tiegħu mal-partijiet 
ikkonċernati (awtoritajiet pubbliċi, 
istituzzjonijiet akkademiċi u 
organizzazzjonijiet mhux governattivi) u 
kemm f'termini tal-effettività tal-proġetti 
ffinanzjati. Dan iffinanzja proġetti li 
jissensibilizzaw, li jipprovdu servizzi ta' 
appoġġ lill-vittmi, lill-gruppi f'riskju, u 
b'mod partikolari lill-persuni vulnerabbli,
u li jappoġġaw l-attivitajiet ta' 
organizzazzjonijiet nongovernattivi 
(NGOs) li jaħdmu fil-post. Dan indirizza l-
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azzjonijiet kollha u li dawk ir-riżultati u t-
tagħlimiet meħuda jitqiesu b'mod xieraq fl-
implimentazzjoni tal-Programm.

forom kollha ta' vjolenza, bħal pereżempju 
l-vjolenza domestika, il-vjolenza sesswali, 
it-traffikar tal-bnedmin, kif ukoll forom 
ġodda ta' vjolenza emerġenti bħall-
bullying ċibernetiku. Għalhekk huwa 
importanti li jitkomplew dawn l-azzjonijiet 
kollha u li dawk ir-riżultati u t-tagħlimiet 
meħuda jitqiesu b'mod xieraq fl-
implimentazzjoni tal-Programm.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) In-nondiskriminazzjoni huwa 
prinċipju fundamentali tal-Unjoni. L-
Artikolu 19 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
jipprevedi azzjoni għall-ġlieda kontra d-
diskriminazzjoni bbażata fuq is-sess, ir-
razza jew l-oriġini etnika, ir-reliġjon jew it-
twemmin, id-diżabbiltà, l-età jew l-
orjentazzjoni sesswali. In-
nondiskriminazzjoni hija wkoll imnaqqxa 
fl-Artikolu 21 tal-Karta. Jenħtieġ li 
jitqiesu l-karatteristiċi speċifiċi tad-diversi 
forom ta' diskriminazzjoni u jenħtieġ li 
tiġi żviluppata azzjoni xierqa b'mod 
parallel biex tiġi prevenuta u miġġielda d-
diskriminazzjoni fuq il-bażi ta' raġuni 
waħda jew aktar. Jenħtieġ li l-Programm 
jappoġġa azzjonijiet li jipprevenu u 
jikkumbattu d-diskriminazzjoni, ir-
razziżmu, il-ksenofobija, l-antisemitiżmu, 
il-mibegħda kontra l-Musulmani u forom 
oħra ta' intolleranza. F'dan il-kuntest, 
jenħtieġ li tingħata attenzjoni partikolari 
lill-prevenzjoni u lill-ġlieda kontra kull 
forma ta' vjolenza, mibegħda, 
segregazzjoni u stigmatizzazzjoni, kif 
ukoll lill-ġlieda kontra l-bulliżmu, il-
fastidju u t-trattament intolleranti. Il-
Programm jenħtieġ li jiġi implimentat 
b'mod li jirrinforza kemm lilu stess kif 

(11) In-nondiskriminazzjoni huwa 
prinċipju fundamentali tal-Unjoni. L-
Artikolu 19 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
jipprevedi azzjoni għall-ġlieda kontra d-
diskriminazzjoni bbażata fuq is-sess, ir-
razza jew l-oriġini etnika, ir-reliġjon jew it-
twemmin, id-diżabbiltà, l-età jew l-
orjentazzjoni sesswali. In-
nondiskriminazzjoni hija wkoll imnaqqxa 
fl-Artikolu 21 tal-Karta, li jgħid li 
kwalunkwe diskriminazzjoni abbażi ta' 
kwalunkwe raġuni bħal sess, razza, kulur, 
oriġini etnika jew soċjali, karatteristiċi 
ġenetiċi, lingwa, reliġjon jew twemmin, 
opinjoni politika jew kwalunkwe opinjoni 
oħra, appartenenza f'minoranza 
nazzjonali, proprjetà, twelid, diżabbiltà, 
età jew orjentazzjoni sesswali għandha 
tkun ipprojbita, u li fi ħdan il-kamp ta' 
applikazzjoni tat-Trattati u mingħajr 
preġudizzju għal dawn it-Trattati jew id-
dispożizzjonijiet speċjali li hemm fihom, 
id-diskriminazzjoni għal raġuni ta' 
nazzjonalità jenħtieġ li tkun projbita, 
filwaqt li l-Kapitolu III tal-Karta huwa 
kollu kemm hu ddedikat għall-
ugwaljanza. L-ugwaljanza u n-
nondiskriminazzjoni mhumiex biss 
kwistjonijiet legali iżda wkoll sfidi 
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ukoll l-attivitajiet l-oħra tal-Unjoni li 
jkollhom l-istess objettivi, b'mod 
partikolari dawk imsemmija fil-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-5 ta' 
April 2011 intitolata "Qafas tal-UE għal 
Strateġiji Nazzjonali għall-Integrazzjoni 
tar-Roma fl-2020"10 u fir-
Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tad-9 ta' 
Diċembru 2013 dwar miżuri ta' 
integrazzjoni tar-Rom effettivi fl-Istati 
Membri11.

fundamentali għas-soċjetà, għaldaqstant, 
jenħtieġ li jitqiesu l-karatteristiċi speċifiċi 
tad-diversi forom ta' diskriminazzjoni u 
jenħtieġ li tiġi żviluppata azzjoni xierqa 
b'mod parallel biex tiġi prevenuta u 
miġġielda d-diskriminazzjoni fuq il-bażi 
ta' raġuni waħda jew aktar, kif ukoll id-
diskriminazzjoni intersezzjonali. 

_________________________________

11 ĠU C 378, 24.12.2013, p. 1.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Jenħtieġ li l-Programm jappoġġa 
azzjonijiet li jipprevenu u jikkumbattu d-
diskriminazzjoni, ir-razziżmu, il-
ksenofobija, l-antisemitiżmu, l-
antiżingariżmu, l-afrofobija, il-mibegħda 
kontra l-Musulmani u forom oħra ta' 
intolleranza bħalma huma dik minħabba 
d-diżabbiltà, l-età, il-ġeneru, l-espressjoni 
tal-ġeneru, l-identità tal-ġeneru, l-
orjentazzjoni sesswali kif ukoll ir-
rikonoxximent tad-drittijiet tal-persuni 
kollha li jiġu trattati b'dinjità. F'dan il-
kuntest, jenħtieġ li tingħata attenzjoni 
partikolari lill-prevenzjoni u lill-ġlieda 
kontra kull forma ta' vjolenza, mibegħda, 
segregazzjoni u stigmatizzazzjoni, kif 
ukoll lill-ġlieda kontra l-bullying (inkluż 
il-bullying ċibernetiku), il-fastidju u t-
trattament intolleranti.

Emenda 11

Proposta għal regolament
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Premessa 11b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11b) Il-Programm jenħtieġ li jiġi 
implimentat b'mod li jirrinforza kemm lilu 
stess kif ukoll l-attivitajiet l-oħra tal-
Unjoni li jkollhom l-istess objettivi, b'mod 
partikolari dawk imsemmija fil-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-5 ta' 
April 2011 intitolata "Qafas tal-UE għall-
Istrateġiji Nazzjonali għall-Integrazzjoni 
tar-Roma fl-2020" u fir-
Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tad-9 ta' 
Diċembru 2013 dwar miżuri ta' 
integrazzjoni tar-Rom effettivi fl-Istati 
Membri1a. Il-promozzjoni ta' postijiet tax-
xogħol tolleranti u inklużivi u r-
rikonoxximent tad-drittijiet ta' kull 
persuna biex tiġi ttrattata b'dinjità fuq il-
post tax-xogħol u fis-soċjetà b'mod 
ġenerali huma għanijiet kontinwi li 
jirrikjedu aktar azzjoni kkoordinata u 
azzjoni kkoordinata aktar b'saħħitha, 
inkluż bl-allokazzjoni ta' finanzjament 
suffiċjenti.

____________________

1a ĠU C 378, 24.12.2013, p. 1.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) L-ostakli attitudinali u ambjentali 
kif ukoll in-nuqqas ta' aċċessibbiltà jfixklu 
l-parteċipazzjoni sħiħa u effettiva ta' 
persuni b'diżabbiltà fis-soċjetà fuq bażi 
ugwali mal-oħrajn. Il-persuni b'diżabbiltà 
jaffaċċjaw ostakli biex, fost affarijiet oħra, 
ikollhom aċċess għas-suq tax-xogħol, 
jibbenefikaw minn edukazzjoni inklużiva u 
ta' kwalità, jevitaw il-faqar u l-esklużjoni 

(12) L-ostakli attitudinali u ambjentali 
kif ukoll in-nuqqas ta' aċċessibbiltà jfixklu 
l-parteċipazzjoni sħiħa u effettiva ta' 
persuni b'diżabbiltà fis-soċjetà fuq bażi 
ugwali mal-oħrajn. Il-persuni b'diżabbiltà, 
li jinkludu dawk li għandhom 
indebolimenti fiżiċi, mentali, intellettwali 
jew sensorji fit-tul, jaffaċċjaw ostakli biex, 
fost affarijiet oħra, ikollhom aċċess għas-
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soċjali, igawdu aċċess għal inizjattivi 
kulturali u għall-midja jew jużaw id-
drittijiet politiċi tagħhom. Bħala parti mill-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabbiltà 
(UNCRPD), l-Unjoni u l-Istati Membri 
kollha tagħha impenjaw ruħhom li 
jippromovu, jipproteġu u jiżguraw tgawdija 
sħiħa u ugwali tad-drittijiet tal-bniedem u 
tal-libertajiet fundamentali kollha mill-
persuni b'diżabbiltà kollha. Id-
dispożizzjonijiet tal-UNCRPD saru parti 
integrali mill-ordni legali tal-Unjoni.

suq tax-xogħol, jibbenefikaw minn 
edukazzjoni inklużiva u ta' kwalità, jevitaw 
il-faqar u l-esklużjoni soċjali, igawdu 
aċċess għal inizjattivi kulturali u għall-
midja jew jużaw id-drittijiet politiċi 
tagħhom. Bħala parti mill-Konvenzjoni 
tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet ta' 
Persuni b'Diżabbiltà (UNCRPD), l-Unjoni 
u l-Istati Membri kollha tagħha impenjaw 
ruħhom li jippromovu, jipproteġu u 
jiżguraw tgawdija sħiħa u ugwali tad-
drittijiet tal-bniedem u tal-libertajiet 
fundamentali kollha mill-persuni 
b'diżabbiltà kollha. Id-dispożizzjonijiet tal-
UNCRPD saru parti integrali mill-ordni 
legali tal-Unjoni. F'dan ir-rigward, il-
Programm jenħtieġ li jagħti attenzjoni 
speċjali lill-attivitajiet ta' qawmien ta' 
kuxjenza dwar l-isfidi li jħabbtu wiċċhom 
magħhom il-persuni b'diżabbiltà biex 
jipparteċipaw b'mod sħiħ fis-soċjetà u 
jgawdu d-drittijiet tagħhom bħala 
ċittadini indaqs.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) B'mod konformi mal-Artikoli 8 u 
10 TFUE, il-Programm fl-attivitajiet 
kollha tiegħu jenħtieġ li jappoġġa l-
integrazzjoni bejn is-sessi u l-integrazzjoni 
tal-objettivi tan-nondiskriminazzjoni.

(15) B'mod konformi mal-Artikoli 8 u 
10 tat-TFUE, il-Programm fl-attivitajiet 
kollha tiegħu jenħtieġ li jappoġġa l-
integrazzjoni u l-promozzjoni tal-
ugwaljanza bejn il-ġeneri u l-objettivi tan-
nondiskriminazzjoni.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) F'konformità mal-atti tal-Unjoni 
dwar it-trattament indaqs, l-Istati Membri 

(17) F'konformità mal-atti tal-Unjoni 
dwar it-trattament indaqs, l-Istati Membri 
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stabbilew korpi indipendenti għall-
promozzjoni tat-trattament indaqs, 
magħrufa aħjar bħala "korpi tal-
ugwaljanza", sabiex jiġġieldu d-
diskriminazzjoni fuq il-bażi tar-razza u tal-
oriġini etnika kif ukoll tal-ġeneru. 
Madankollu, bosta Stati Membri għamlu 
pass ulterjuri lil hinn minn dawn ir-
rekwiżiti u żguraw li l-korpi tal-ugwaljanza 
jkunu jistgħu wkoll jittrattaw id-
diskriminazzjoni bbażata fuq raġunijiet 
oħra bħall-età, l-orjentazzjoni sesswali, ir-
reliġjon u t-twemmin, id-diżabbiltà jew 
raġunijiet oħrajn. Il-korpi tal-ugwaljanza 
għandhom rwol ewlieni fil-promozzjoni 
tal-ugwaljanza u fl-iżgurar tal-
applikazzjoni effettiva tal-leġiżlazzjoni 
dwar it-trattament indaqs billi jipprovdu, 
b'mod partikolari, assistenza indipendenti 
lill-vittmi tad-diskriminazzjoni, jagħmlu 
eżerċizzji ta' stħarriġ indipendenti dwar id-
diskriminazzjoni, jippubblikaw rapporti 
indipendenti u jagħmlu 
rakkomandazzjonijiet dwar kwalunkwe 
kwistjoni marbuta mad-diskriminazzjoni 
f'pajjiżhom. Huwa essenzjali li l-ħidma tal-
korpi tal-ugwaljanza tkun ikkoordinata fil-
livell tal-Unjoni f'dan ir-rigward. 
EQUINET inħoloq fl-2007. Il-membri 
tiegħu huma l-korpi nazzjonali għall-
promozzjoni tat-trattament indaqs kif 
stabbiliti permezz tad-Direttivi tal-Kunsill 
2000/43/KE15 u 2004/113/KE16, u d-
Direttivi 2006/54/KE17 u 2010/41/UE18 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill. 
EQUINET jinsab f'sitwazzjoni ta' 
eċċezzjoni, billi huwa l-unika entità li 
tiżgura l-koordinazzjoni tal-attivitajiet bejn 
il-korpi tal-ugwaljanza. Din l-attività ta' 
koordinazzjoni minn EQUINET hija 
kruċjali għall-implimentazzjoni tajba tad-
dritt tal-Unjoni kontra d-diskriminazzjoni 
fl-Istati Membri u jenħtieġ li tkun 
appoġġata mill-Programm.

stabbilew korpi indipendenti għall-
promozzjoni tat-trattament indaqs, 
magħrufa aħjar bħala "korpi tal-
ugwaljanza", sabiex jiġġieldu d-
diskriminazzjoni fuq il-bażi tar-razza u tal-
oriġini etnika kif ukoll tal-ġeneru. 
Madankollu, bosta Stati Membri għamlu 
pass ulterjuri lil hinn minn dawn ir-
rekwiżiti u żguraw li l-korpi tal-ugwaljanza 
jkunu jistgħu wkoll jittrattaw id-
diskriminazzjoni bbażata fuq raġunijiet 
oħra bħall-età, l-orjentazzjoni sesswali, ir-
reliġjon u t-twemmin, id-diżabbiltà jew 
raġunijiet oħrajn. Il-korpi tal-ugwaljanza 
għandhom rwol ewlieni fil-promozzjoni 
tal-ugwaljanza u fl-iżgurar tal-
applikazzjoni effettiva tal-leġiżlazzjoni 
dwar it-trattament indaqs billi jipprovdu, 
b'mod partikolari, assistenza indipendenti 
lill-vittmi tad-diskriminazzjoni, jagħmlu 
eżerċizzji ta' stħarriġ indipendenti dwar id-
diskriminazzjoni, jippubblikaw rapporti 
indipendenti u jagħmlu 
rakkomandazzjonijiet dwar kwalunkwe 
kwistjoni marbuta mad-diskriminazzjoni 
f'pajjiżhom. Huwa essenzjali li l-ħidma ta' 
dawk il-korpi tal-ugwaljanza kollha 
rilevanti tkun ikkoordinata fil-livell tal-
Unjoni f'dan ir-rigward. EQUINET inħoloq 
fl-2007. Il-membri tiegħu huma l-korpi 
nazzjonali għall-promozzjoni tat-trattament 
indaqs kif stabbiliti permezz tad-Direttivi 
tal-Kunsill 2000/43/KE15 u 2004/113/KE16, 
u d-Direttivi 2006/54/KE17 u 2010/41/UE18

tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill. Il-
Kummissjoni adottat rakkomandazzjoni 
dwar standards għall-korpi tal-
ugwaljanza [C(2018) 3850 final], li tkopri 
l-mandat, l-indipendenza, l-effikaċja, il-
koordinazzjoni u l-kooperazzjoni tal-korpi 
ta' ugwaljanza. EQUINET jinsab 
f'sitwazzjoni ta' eċċezzjoni, billi huwa l-
unika entità li tiżgura l-koordinazzjoni tal-
attivitajiet bejn il-korpi tal-ugwaljanza. Din 
l-attività ta' koordinazzjoni minn 
EQUINET hija kruċjali għall-
implimentazzjoni tajba tad-dritt tal-Unjoni 
kontra d-diskriminazzjoni fl-Istati Membri 
u jenħtieġ li tkun appoġġata mill-
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Programm.

__________________ __________________

15 Id-Direttiva tal-Kunsill 2000/43/KE tad-
29 ta' Ġunju 2000 li timplimenta l-
prinċipju tat-trattament ugwali bejn il-
persuni irrispettivament mill-oriġini tar-
razza jew etniċità (ĠU L 180, 19.7.2000, p. 
22).

15 Id-Direttiva tal-Kunsill 2000/43/KE tad-
29 ta' Ġunju 2000 li timplimenta l-
prinċipju tat-trattament ugwali bejn il-
persuni irrispettivament mill-oriġini tar-
razza jew etniċità (ĠU L 180, 19.7.2000, p. 
22).

16 Id-Direttiva tal-Kunsill 2004/113/KE tat-
13 ta' Diċembru 2004 li timplimenta l-
prinċipju ta' trattament ugwali bejn l-irġiel 
u n-nisa fl-aċċess għal u l-provvista ta' 
merkanzija u servizzi (ĠU L 373, 
21.12.2004, p. 37).

16 Id-Direttiva tal-Kunsill 2004/113/KE tat-
13 ta' Diċembru 2004 li timplimenta l-
prinċipju ta' trattament ugwali bejn l-irġiel 
u n-nisa fl-aċċess għal u l-provvista ta' 
merkanzija u servizzi (ĠU L 373, 
21.12.2004, p. 37).

17 Id-Direttiva 2006/54/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' Lulju 2006 
dwar l-implimentazzjoni tal-prinċipju ta' 
opportunitajiet indaqs u ta' trattament 
ugwali tal-irġiel u n-nisa fi kwistjonijiet ta' 
impjiegi u xogħol (ĠU L 204, 26.7.2006, 
p. 23).

17 Id-Direttiva 2006/54/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' Lulju 2006 
dwar l-implimentazzjoni tal-prinċipju ta' 
opportunitajiet indaqs u ta' trattament 
ugwali tal-irġiel u n-nisa fi kwistjonijiet ta' 
impjiegi u xogħol (ĠU L 204, 26.7.2006, 
p. 23).

18 Id-Direttiva 2010/41/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta' Lulju 2010 
dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta' 
trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa li 
jeżerċitaw attività li fiha jaħdmu għal 
rashom u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 
86/613/KEE (ĠU L 180, 15.7.2010, p. 1).

18 Id-Direttiva 2010/41/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta' Lulju 2010 
dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta' 
trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa li 
jeżerċitaw attività li fiha jaħdmu għal 
rashom u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 
86/613/KEE (ĠU L 180, 15.7.2010, p. 1).

Emenda 15

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Il-korpi indipendenti tad-drittijiet 
tal-bniedem u l-organizzazzjonijiet tas-
soċjetà ċivili għandhom rwol essenzjali fil-
promozzjoni, fis-salvagwardja u fis-
sensibilizzazzjoni tal-valuri komuni tal-
Unjoni skont l-Artikolu 2 TUE, u biex 
jikkontribwixxu għat-tgawdija effettiva 
tad-drittijiet skont id-dritt tal-Unjoni, 
inkluża l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali 
tal-UE. Kif rifless fir-Riżoluzzjoni tal-

(18) Il-korpi indipendenti tad-drittijiet 
tal-bniedem u l-organizzazzjonijiet tas-
soċjetà ċivili għandhom rwol essenzjali fil-
promozzjoni, fis-salvagwardja u fis-
sensibilizzazzjoni tal-valuri komuni tal-
Unjoni skont l-Artikolu 2 TUE, u biex 
jikkontribwixxu għat-tgawdija effettiva 
tad-drittijiet skont id-dritt tal-Unjoni, 
inkluża l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali 
tal-UE. Kif rifless fir-Riżoluzzjoni tal-
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Parlament Ewropew tat-18 ta' April 2018, 
appoġġ finanzjarju adegwat huwa 
essenzjali għall-iżvilupp ta' ambjent 
konduċenti u sostenibbli għall-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili biex 
isaħħu r-rwol tagħhom u jwettqu l-
funzjonijiet tagħhom b'mod indipendenti u 
effettiv. Filwaqt li jikkomplementaw l-
isforzi fuq il-livell nazzjonali, il-fondi tal-
UE jenħtieġ għalhekk li jikkontribwixxu 
biex jappoġġaw, jagħtu s-setgħa u jibnu l-
kapaċità tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili indipendenti li huma attivi fil-
promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u li 
l-attivitajiet tagħhom jgħinu fl-infurzar 
strateġiku tad-drittijiet skont id-dritt tal-UE 
u l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
UE, inkluż permezz ta' attivitajiet ta' 
promozzjoni u sorveljanza, kif ukoll 
jikkontribwixxu, jissalvagwardjaw u 
jqajmu kuxjenza dwar il-valuri komuni tal-
Unjoni fil-livell nazzjonali.

Parlament Ewropew tat-18 ta' April 2018, 
appoġġ finanzjarju adegwat huwa 
essenzjali għall-iżvilupp ta' ambjent 
konduċenti u sostenibbli għall-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili biex 
isaħħu r-rwol tagħhom u jwettqu l-
funzjonijiet tagħhom b'mod indipendenti u 
effettiv. Filwaqt li jikkomplementaw l-
isforzi fuq il-livell nazzjonali, il-fondi tal-
UE jenħtieġ għalhekk li jikkontribwixxu 
biex jappoġġaw, jagħtu s-setgħa u jibnu l-
kapaċità tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili indipendenti li huma attivi fil-
promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u li 
l-attivitajiet tagħhom jgħinu fl-infurzar 
strateġiku tad-drittijiet skont id-dritt tal-UE 
u l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
UE, inkluż permezz ta' attivitajiet ta' 
promozzjoni u sorveljanza, kif ukoll 
jikkontribwixxu, jissalvagwardjaw u 
jqajmu kuxjenza dwar il-valuri komuni tal-
Unjoni fil-livell lokali, reġjonali u 
nazzjonali.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Premessa 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Skont l-Artikolu 9 tat-TFUE, livell 
għoli ta' impjieg, il-garanzija ta' 
protezzjoni soċjali adegwata u l-ġlieda 
kontra l-esklużjoni soċjali jenħtieġ li jiġu 
promossi. Għaldaqstant, l-azzjonijiet fl-
ambitu tal-programm jenħtieġ li 
jippromovu sinerġiji bejn il-ġlieda kontra 
l-faqar, l-esklużjoni soċjali u l-esklużjoni 
mis-suq tax-xogħol u l-promozzjoni tal-
ugwaljanza u l-ġlieda kontra kull forma 
ta' diskriminazzjoni. Għaldaqstant, l-
implimentazzjoni tal-Programm jenħtieġ 
li ssir b'mod li jiżgura massimu ta' 
sinerġiji u komplementarjetajiet kemm 
bejn il-linji differenti tiegħu kif ukoll mal-
Fond Soċjali Ewropew Plus. Barra minn 
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hekk, jenħtieġ li jiġu żgurati sinerġiji 
kemm mal-Erasmus kif ukoll mal-Fond 
Soċjali Ewropew Plus sabiex jiġi żgurat li 
dawn il-fondi jikkontribwixxu b'mod 
konġunt għal edukazzjoni ta' kwalità u l-
iżgurar ta' opportunitajiet indaqs għal 
kulħadd.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) It-tipi ta' finanzjament u l-metodi ta' 
implimentazzjoni skont dan ir-Regolament, 
jenħtieġ li jintgħażlu skont il-ħila tagħhom 
li jiksbu l-objettivi speċifiċi tal-azzjonijiet 
u li jagħtu r-riżultati, filwaqt li b'mod 
partikolari jitqiesu l-kostijiet tal-kontrolli, 
il-piż amministrattiv u r-riskju mistenni 
tan-nuqqas ta' konformità. Dan jenħtieġ li 
jinkludi kunsiderazzjoni tal-użu ta' somom 
f'daqqa, rati fissi u kostijiet ta' unità, kif 
ukoll finanzjament mhux marbut ma' 
kostijiet kif imsemmija fl-Artikolu 125(1) 
tar-Regolament Finanzjarju. F'konformità 
mar-Regolament Finanzjarju, ir-
Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill20, ir-
Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 
2988/9521, ir-Regolament tal-Kunsill 
(Euratom, KE) Nru 2185/9622 u r-
Regolament tal-Kunsill (UE) 2017/193923, 
l-interessi finanzjarji tal-Unjoni jridu jiġu 
protetti permezz ta' miżuri proporzjonati, 
inklużi l-prevenzjoni, il-korrezzjoni u l-
investigazzjoni ta' irregolaritajiet u ta' 
frodi, l-irkupru ta' fondi mitlufa, imħallsa 
bi żball jew użati b'mod mhux korrett u 
fejn xieraq, l-impożizzjoni ta' sanzjonijiet 
amministrattivi. B'mod partikolari, 
f'konformità mar-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 883/2013 u r-Regolament 
(Euratom, KE) Nru 2185/96, l-Uffiċċju 
Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) jista' 
jwettaq investigazzjonijiet amministrattivi, 

(24) It-tipi ta' finanzjament u l-metodi ta' 
implimentazzjoni skont dan ir-Regolament, 
jenħtieġ li jintgħażlu skont il-ħila tagħhom 
li jiksbu l-objettivi speċifiċi tal-azzjonijiet 
u li jagħtu r-riżultati, filwaqt li b'mod 
partikolari jitqiesu l-kostijiet tal-kontrolli, 
il-piż amministrattiv u r-riskju mistenni 
tan-nuqqas ta' konformità. Dan jenħtieġ li 
jinkludi kunsiderazzjoni tal-użu ta' somom 
f'daqqa, rati fissi, kostijiet ta' unità, kif 
ukoll finanzjament mhux marbut ma' 
kostijiet kif imsemmija fl-Artikolu 125(1) 
tar-Regolament Finanzjarju. Sabiex tiġi 
ffaċilitata l-parteċipazzjoni għall-
Programm, inkluż minn 
organizzazzjonijiet żgħar, jenħtieġ li tiġi 
żgurata l-għajnuna u jiġi eliminat 
kwalunkwe piż amministrattiv bla bżonn. 
Fejn xieraq, jenħtieġ li tingħata 
kunsiderazzjoni xierqa lill-possibbiltà ta' 
proċedura ta' evalwazzjoni b'żewġ stadji u 
lill-għażla ta' għotjiet kaskata u ta' 
għotjiet pluriennali operattivi. Fir-
rigward tar-rati ta' kofinanzjament, dawn 
jenħtieġ li jqisu t-tip u d-daqs tal-
organizzazzjonijiet li għalihom huma 
maħsuba s-sejħiet tal-programm. 
F'konformità mar-Regolament Finanzjarju, 
ir-Regolament (UE, Euratom) 
Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill20, ir-Regolament tal-Kunsill 
(Euratom, KE) Nru 2988/9521, ir-
Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 
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inklużi kontrolli u spezzjonijiet fil-post, 
bil-ħsieb li jistabbilixxi jekk kienx hemm 
frodi, korruzzjoni jew kull attività illegali 
oħra li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-
Unjoni. F'konformità mar-Regolament 
(UE) 2017/1939, l-Uffiċċju tal-Prosekutur 
Pubbliku Ewropew (l-UPPE) jista' 
jinvestiga u jressaq każijiet ta' frodi u reati 
kriminali oħrajn li jaffettwaw l-interessi 
finanzjarji tal-Unjoni, kif previst fid-
Direttiva (UE) 2017/1371 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill24. F'konformità 
mar-Regolament Finanzjarju, kwalunkwe 
persuna jew entità li tirċievi fondi tal-
Unjoni trid tikkoopera bis-sħiħ fil-
protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-
Unjoni, tagħti d-drittijiet u l-aċċess 
meħtieġa lill-Kummissjoni, lill-OLAF, lill-
UPPE u lill-Qorti Ewropea tal-Awdituri 
(QEA) u tiżgura li kwalunkwe parti terza 
involuta fl-implimentazzjoni tal-fondi tal-
Unjoni tagħti drittijiet ekwivalenti.

2185/9622 u r-Regolament tal-Kunsill (UE) 
2017/193923, l-interessi finanzjarji tal-
Unjoni jridu jiġu protetti permezz ta' 
miżuri proporzjonati, inklużi l-prevenzjoni, 
il-korrezzjoni u l-investigazzjoni ta' 
irregolaritajiet u ta' frodi, l-irkupru ta' fondi 
mitlufa, imħallsa bi żball jew użati b'mod 
mhux korrett u fejn xieraq, l-impożizzjoni 
ta' sanzjonijiet amministrattivi. B'mod 
partikolari, f'konformità mar-Regolament 
(UE, Euratom) Nru 883/2013 u r-
Regolament (Euratom, KE) Nru 2185/96, l-
Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) 
jista' jwettaq investigazzjonijiet 
amministrattivi, inklużi kontrolli u 
spezzjonijiet fil-post, bil-ħsieb li 
jistabbilixxi jekk kienx hemm frodi, 
korruzzjoni jew kull attività illegali oħra li 
taffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni. 
F'konformità mar-Regolament 
(UE) 2017/1939, l-Uffiċċju tal-Prosekutur 
Pubbliku Ewropew (l-UPPE) jista' 
jinvestiga u jressaq każijiet ta' frodi u reati 
kriminali oħrajn li jaffettwaw l-interessi 
finanzjarji tal-Unjoni, kif previst fid-
Direttiva (UE) 2017/1371 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill24. F'konformità 
mar-Regolament Finanzjarju, kwalunkwe 
persuna jew entità li tirċievi fondi tal-
Unjoni trid tikkoopera bis-sħiħ fil-
protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-
Unjoni, tagħti d-drittijiet u l-aċċess 
meħtieġa lill-Kummissjoni, lill-OLAF, lill-
UPPE u lill-Qorti Ewropea tal-Awdituri 
(QEA) u tiżgura li kwalunkwe parti terza 
involuta fl-implimentazzjoni tal-fondi tal-
Unjoni tagħti drittijiet ekwivalenti.

__________________ __________________

20 Ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 
883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-11 ta' Settembru 2013 dwar 
investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju 
Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u li 
jħassar ir-Regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 
1073/1999 u r-Regolament tal-Kunsill 
(Euratom) Nru 1074/1999 (ĠU L 248, 
18.9.2013, p. 1.

20 Ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 
883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-11 ta' Settembru 2013 dwar 
investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju 
Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u li 
jħassar ir-Regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 
1073/1999 u r-Regolament tal-Kunsill 
(Euratom) Nru 1074/1999 (ĠU L 248, 
18.9.2013, p. 1.
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21 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) 
Nru 2988/95 tat-18 ta' Diċembru 1995 
dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji 
tal-Komunità Ewropea (ĠU L 312, 
23.12.95, p.1).

21 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) 
Nru 2988/95 tat-18 ta' Diċembru 1995 
dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji 
tal-Komunità Ewropea (ĠU L 312, 
23.12.95, p.1).

22 Ir-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) 
Nru 2185/96 tal-11 ta' Novembru 1996 
dwar il-verifiki u l-ispezzjonijiet fil-post 
imwettqa mill-Kummissjoni sabiex 
tipproteġi l-interessi finanzjarji tal-
Komunità Ewropea kontra l-frodi u 
irregolaritajiet oħra (ĠU L 292, 
15.11.1996, p. 2).

22 Ir-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) 
Nru 2185/96 tal-11 ta' Novembru 1996 
dwar il-verifiki u l-ispezzjonijiet fil-post 
imwettqa mill-Kummissjoni sabiex 
tipproteġi l-interessi finanzjarji tal-
Komunità Ewropea kontra l-frodi u 
irregolaritajiet oħra (ĠU L 292, 
15.11.1996, p. 2).

23 Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 
2017/1939 tat-12 ta' Ottubru 2017 li 
jimplimenta kooperazzjoni msaħħa dwar l-
istabbiliment tal-Uffiċċju tal-Prosekutur 
Pubbliku Ewropew ("l-UPPE") (ĠU L 283, 
31.10.2017, p.1).

23 Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 
2017/1939 tat-12 ta' Ottubru 2017 li 
jimplimenta kooperazzjoni msaħħa dwar l-
istabbiliment tal-Uffiċċju tal-Prosekutur 
Pubbliku Ewropew ("l-UPPE") (ĠU L 283, 
31.10.2017, p.1).

24 Id-Direttiva (UE) 2017/1371 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' 
Lulju 2017 dwar il-ġlieda kontra l-frodi tal-
interessi finanzjarji tal-Unjoni permezz tal-
liġi kriminali (ĠU L 198, 28.7.2017, p. 29).

24 Id-Direttiva (UE) 2017/1371 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' 
Lulju 2017 dwar il-ġlieda kontra l-frodi tal-
interessi finanzjarji tal-Unjoni permezz tal-
liġi kriminali (ĠU L 198, 28.7.2017, p. 29).

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-objettiv ġenerali tal-Programm 
huwa li jipproteġi u jippromovi d-drittijiet 
u l-valuri kif imnaqqxa fit-Trattati tal-UE, 
inkluż billi jingħata appoġġ lill-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili sabiex 
is-soċjetajiet miftuħa, demokratiċi u 
inklużivi jiġu sostnuti.

1. L-objettiv ġenerali tal-Programm 
huwa li jipproteġi u jippromovi d-drittijiet 
u l-valuri kif imnaqqxa fit-Trattati tal-UE, 
inkluż billi jingħata appoġġ lill-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili ta' 
kull daqs, sabiex jippreservaw, irawmu u 
u jsostnu soċjetajiet imsejsa fuq id-
drittijiet, ugwali, inklużivi, miftuħa u 
demokratiċi.
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Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) għall-promozzjoni tal-involviment 
u tal-parteċipazzjoni taċ-ċittadini fil-ħajja 
demokratika tal-Unjoni (il-linja għall-
Involviment u l-parteċipazzjoni taċ-
ċittadini),

(b) għall-promozzjoni tal-involviment 
u tal-parteċipazzjoni tan-nies fil-ħajja 
demokratika tal-Unjoni (il-linja għall-
Involviment u l-parteċipazzjoni taċ-
ċittadini),

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-prevenzjoni u l-ġlieda tal-
inugwaljanzi u d-diskriminazzjoni fuq bażi 
ta' sess, oriġini razzjali jew etnika, reliġjon 
jew twemmin, diżabbiltà, età jew 
orjentazzjoni sesswali, u li jappoġġa 
politiki komprensivi li jippromovu l-
ugwaljanza bejn is-sessi u l-ġlieda kontra 
d-diskriminazzjoni u l-integrazzjoni 
tagħhom kif ukoll politiki li jikkumbattu r-
razziżmu u l-forom kollha ta' intolleranza;

(a) il-promozzjoni tal-ugwaljanza 
għall-kulħadd permezz tal-prevenzjoni u l-
ġlieda kontra kull xorta ta' inugwaljanza
u d-diskriminazzjoni ta' kwalunkwe tip fuq 
bażi ta' sess, oriġini razzjali jew etnika, 
reliġjon jew twemmin, diżabbiltà, età jew 
orjentazzjoni sesswali kif ukoll id-
diskriminazzjoni għar-raġunijiet 
imsemmija fl-Artikolu 21(1) tal-Karta, u li 
jappoġġa politiki komprensivi li 
jippromovu l-ugwaljanza bejn is-sessi, l-
inklużjoni soċjali u l-ġlieda kontra d-
diskriminazzjoni u l-integrazzjoni tagħhom 
kif ukoll politiki li jikkumbattu r-razziżmu 
u l-forom kollha ta' intolleranza, kemm 
online kif ukoll offline;

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) il-promozzjoni tal-komprensjoni 
reċiproka, id-djalogu u r-rispett għad-
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diversità fi ħdan l-Istati Membri u l-
Unjoni.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-protezzjoni u l-promozzjoni tad-
drittijiet tat-tfal, id-drittijiet tal-persuni 
b'diżabbiltà, id-drittijiet taċ-ċittadinanza 
tal-Unjoni u d-dritt għall-protezzjoni tad-
data personali.

(b) il-protezzjoni u l-promozzjoni tad-
drittijiet tat-tfal, id-drittijiet tal-anzjani, id-
drittijiet tal-persuni b'diżabbiltà, id-
drittijiet taċ-ċittadinanza tal-Unjoni, 
inklużi d-drittijiet soċjali, u d-dritt għall-
protezzjoni tad-data personali inklużi 
sitwazzjoni tal-ipproċessar tad-data fil-
kuntest tal-impjiegi jew għal finijiet ta' 
protezzjoni soċjali kif stabbilit fir-
Regolament tal-GDPR1a.

__________________

1a Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-
persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar 
ta' data personali u dwar il-moviment 
liberu ta' tali data, u li jħassar id-
Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali 
dwar il-Protezzjoni tad-Data) (ĠU L 119, 
4.5.2016, p. 1).

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-komprensjoni taċ-ċittadini dwar 
l-Unjoni, l-istorja, il-wirt kulturali u d-
diversità tagħha;

(a) il-komprensjoni taċ-ċittadini dwar 
l-Unjoni, il-valuri kondiviżi tagħha, l-
istorja – b'attenzjoni partikolari għall-
istorja ta' reġimi totalitarji –, il-wirt 
kulturali u d-diversità tagħha;
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Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-promozzjoni tal-iskambju u l-
kooperazzjoni bejn iċ-ċittadini ta' pajjiżi
differenti; il-promozzjoni tal-
parteċipazzjoni ċivika u demokratika taċ-
ċittadini billi jippermetti liċ-ċittadini u lill-
assoċjazzjonijiet rappreżentattivi 
jsemmgħu l-opinjonijiet tagħhom u 
jiskambjawhom fil-pubbliku fl-oqsma ta' 
azzjoni kollha tal-Unjoni;

(b) il-promozzjoni tal-iskambju u l-
kooperazzjoni bejn iċ-ċittadini bi sfondi 
nazzjonali u kulturali differenti; il-
promozzjoni tal-parteċipazzjoni ċivika u 
demokratika taċ-ċittadini billi jippermetti 
liċ-ċittadini u lill-assoċjazzjonijiet 
rappreżentattivi jsemmgħu l-opinjonijiet 
tagħhom u jiskambjawhom fil-pubbliku fl-
oqsma ta' azzjoni kollha tal-Unjoni u t-
trawwim tas-solidarjetà;

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-prevenzjoni u l-ġlieda ta' kull 
forma ta' vjolenza kontra t-tfal, iż-
żgħażagħ u n-nisa, kif ukoll il-vjolenza 
kontra gruppi oħra f'riskju;

(a) il-prevenzjoni, fosthom 
b'azzjonijiet informattivi u edukattivi, u l-
ġlieda kontra kull forma ta' vjolenza, 
inkluża l-vjolenza domestika, kontra t-tfal, 
iż-żgħażagħ, in-nisa u l-anzjani, kif ukoll 
il-vjolenza kontra gruppi oħra f'riskju, u 
b'mod partikolari l-persuni vulnerabbli;

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-appoġġ u l-protezzjoni tal-vittmi
ta' tali vjolenza.

(b) l-appoġġ u l-protezzjoni tal-vittmi, 
tal-gruppi f'riskju, u b'mod partikolari l-
persuni vulnerabbli għal tali vjolenza.
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Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 9 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-azzjonijiet li jikkontribwixxu għall-kisba 
ta' objettiv speċifiku speċifikat fl-
Artikolu 2 jistgħu jirċievu finanzjament 
skont dan ir-Regolament. B'mod 
partikolari, l-attivitajiet elenkati fl-Anness 
I għandhom ikunu eliġibbli għal 
finanzjament.

L-azzjonijiet li jikkontribwixxu għall-kisba 
ta' objettiv speċifiku speċifikat fl-
Artikolu 2 jistgħu jirċievu finanzjament 
skont dan ir-Regolament. B'mod 
partikolari, l-attivitajiet li ġejjin għandhom 
ikunu eliġibbli għal finanzjament:

(a) il-qawmien ta' kuxjenza, 
azzjonijiet kreattivi, attivitajiet edukattivi 
u t-tixrid ta' informazzjoni biex jittejjeb l-
użu u l-għarfien tal-politiki u d-drittijiet 
fl-oqsma koperti mill-Programm;

(b) it-tagħlim reċiproku permezz tal-
iskambju ta' prattiki tajba fost il-partijiet 
konċernati biex jittejjeb l-involviment 
ċiviku u demokratiku msejjes fuq l-
għarfien u l-komprensjoni reċiproka; kif 
ukoll

(c) attivitajiet relatati mad-difiża tal-
kawżi, attivitajiet kreattivi, analitiċi u ta' 
monitoraġġ1a biex is-sitwazzjoni fl-Istati 
Membri u fil-livell tal-UE tinftiehem 
aħjar fl-oqsma koperti mill-Programm, kif 
ukoll biex tittejjeb l-implimentazzjoni tad-
dritt u l-politiki tal-Unjoni;

(d) it-taħriġ tal-partijiet konċernati 
rilevanti biex jittejbu l-kuxjenza, il-ħila 
tal-użu u l-għarfien tagħhom tal-politiki u 
d-drittijiet fl-oqsma koperti;

(e) l-iżvilupp u l-manutenzjoni tal-
għodod tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni 
u l-Komunikazzjoni (ICT) aċċessibbli 
għal kulħadd;

(f) it-tisħiħ tal-kuxjenza taċ-ċittadini 
dwar il-kultura, l-istorja, il-valuri l-istorja 
u l-kommemorazzjoni Ewropej, kif ukoll 
is-sens ta' solidarjetà u appartenenza 
tagħhom fl-Unjoni;
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(g) it-tlaqqigħ flimkien ta' Ewropej ta' 
nazzjonalitajiet u kulturi differenti billi 
tingħata lilhom l-opportunità li jieħdu
sehem f'attivitajiet ta' ġemellaġġ, fosthom 
attivitajiet ta' ġemellaġġ tal-bliet;

(h) it-tħeġġiġ u l-iffaċilitar ta' 
parteċipazzjoni attiva u inklużiva u 
mobilizzazzjoni pubblika fil-bini ta' 
Unjoni aktar demokratika kif ukoll l-użu 
u l-kuxjenza tad-drittijiet u l-valuri 
permezz ta' appoġġ għall-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili;

(i) l-iffinanzjar tal-appoġġ tekniku u 
organizzattiv biex ikun implimentat ir-
Regolament (EU) Nru 211/2011, u b'hekk 
jirfed l-eżerċitar tad-dritt taċ-ċittadini li 
jvaraw u jappoġġaw inizjattivi taċ-
ċittadini Ewropej;

(j) l-iżvilupp tal-kapaċità tan-
netwerks Ewropej li jippromwovu, 
japplikaw u jkomplu jiżviluppaw id-dritt 
tal-Unjoni, l-għanijiet ta' politika u l-
istrateġiji tal-Unjoni kif ukoll l-għoti ta' 
appoġġ lill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili ta' kull daqs, attivi fl-oqsma koperti 
mill-Programm;

(k) it-tisħiħ tal-għarfien tal-
Programm u t-tixrid u t-trasferibbiltà tar-
riżultati tiegħu u t-trawwim tas-
sensibilizzazzjoni taċ-ċittadini, inkluż billi 
jkunu stabbiliti u appoġġati punti ta' 
informazzjoni/netwerks nazzjonali ta' 
kuntatt dwar il-programm.

______________________

1a Dawn l-attivitajiet jinkludu, pereżempju, 
il-ġbir tad-data u tal-istatistika; l-iżvilupp 
ta' metodoloġiji komuni u, fejn ikun 
xieraq, indikaturi jew parametri 
referenzjarji; studji, riċerki, analiżi u 
stħarriġ; evalwazzjonijiet; valutazzjoni 
tal-impatt; l-elaborazzjoni u 
pubblikazzjoni ta' gwidi, rapporti u 
materjal edukattiv.

(Il-punti (a) sa (k) huma l-punti emendati tal-Anness I, paragrafu 1)
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Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ir-riċevituri tal-finanzjament tal-
Unjoni għandhom jirrikonoxxu l-oriġini u 
jiżguraw il-viżibbiltà tal-finanzjament tal-
Unjoni (b'mod partikolari meta jippromovu 
l-azzjonijiet u r-riżultati tagħhom) billi 
jipprovdu informazzjoni mmirata koerenti, 
effettiva u proporzjonata lil diversi udjenzi 
inkluż lill-midja u lill-pubbliku.

1. Ir-riċevituri tal-finanzjament tal-
Unjoni għandhom jirrikonoxxu l-oriġini u 
jiżguraw il-viżibbiltà tal-finanzjament tal-
Unjoni (b'mod partikolari meta jippromovu 
l-azzjonijiet u r-riżultati tagħhom) billi 
jipprovdu informazzjoni mmirata koerenti, 
effettiva u proporzjonata – f'forma li hija 
aċċessibbli wkoll għall-persuni 
b'diżabbiltà– lil diversi udjenzi inkluż lill-
midja u lill-pubbliku.

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha 
timplimenta azzjonijiet ta' informazzjoni u 
ta' komunikazzjoni relatati mal-Programm, 
u l-azzjonijiet u r-riżultati tiegħu. Ir-riżorsi 
finanzjarji allokati għall-Programm 
għandhom jikkontribwixxu wkoll għall-
komunikazzjoni korporattiva dwar il-
prijoritajiet politiċi tal-Unjoni, sakemm 
dawn ikunu relatati mal-objettivi 
msemmija fl-Artikolu 2.

2. Il-Kummissjoni għandha 
timplimenta azzjonijiet ta' informazzjoni u 
ta' komunikazzjoni relatati mal-Programm, 
u l-azzjonijiet u r-riżultati tiegħu.

Emenda 30

Proposta għal regolament
Anness I

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ANNESS I imħassar

L-attivitajiet tal-Programm
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Il-kisba tal-objettivi speċifiċi tal-
Programm imsemmija fl-Artikolu 2(2) se 
ssir b'mod partikolari permezz tal-appoġġ 
għall-attivitajiet li ġejjin:

(a) is-sensibilizzazzjoni, it-tixrid ta' 
informazzjoni biex jittejjeb l-għarfien tal-
politiki u tad-drittijiet fl-oqsma koperti 
mill-Programm;

(b) it-tagħlim reċiproku permezz tal-
iskambju ta' prattiki tajba fost il-partijiet 
ikkonċernati biex jittejjeb l-għarfien u l-
komprensjoni reċiproka u l-involviment 
ċiviku u demokratiku;

(c) attivitajiet ta' promozzjoni, 
analitiċi u ta' monitoraġġ1 biex is-
sitwazzjoni fl-Istati Membri u fil-livell tal-
UE tinftiehem aħjar fl-oqsma koperti 
mill-Programm kif ukoll biex tittejjeb l-
implimentazzjoni tad-dritt u tal-politiki 
tal-UE;

(d) it-taħriġ tal-partijiet ikkonċernati 
rilevanti biex jittejjeb l-għarfien tagħhom 
tal-politiki u d-drittijiet fl-oqsma koperti;

(e) l-iżvilupp u l-manutenzjoni tal-
għodod tat-Teknoloġiji tal-Informazzjoni 
u l-Komunikazzjoni (ICT);

(f) it-tisħiħ tal-għarfien taċ-ċittadini 
dwar il-kultura, l-istorja u l-
kommemorazzjoni Ewropea kif ukoll is-
sens ta' appartenenza tagħhom fl-Unjoni;

(g) il-ġabra flimkien ta' Ewropej ta' 
nazzjonalitajiet u kulturi differenti billi 
jingħataw l-opportunità li jieħdu sehem 
f'attivitajiet ta' ġemellaġġ;

(h) it-tħeġġiġ u l-iffaċilitar ta' 
parteċipazzjoni attiva fil-bini ta' Unjoni 
aktar demokratika kif ukoll għarfien tad-
drittijiet u tal-valuri permezz tal-appoġġ 
għall-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili;

(i) l-iffinanzjar tal-appoġġ tekniku u 
organizzattiv biex ikun implimentat ir-
Regolament [(EU) Nru 211/2011], u 
b'hekk jirfed l-eżerċitar tad-dritt taċ-
ċittadini li jniedu u jappoġġaw inizjattivi 
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taċ-ċittadini Ewropej;

(j) l-iżvilupp tal-kapaċità tan-
netwerks Ewropej biex jippromovu u 
jiżviluppaw ulterjorment id-dritt tal-
Unjoni, l-istrateġiji u l-għanijiet ta' 
politika kif ukoll l-għoti ta' appoġġ lill-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili attivi 
fl-oqsma koperti mill-Programm.

(k) it-tisħiħ tal-għarfien tal-programm 
u t-tixrid u t-trasferibbiltà tar-riżultati 
tiegħu u t-trawwim tas-sensibilizzazzjoni 
taċ-ċittadini, inkluż billi jkunu stabbiliti u 
appoġġati punti ta' informazzjoni dwar il-
programm u netwerk nazzjonali ta' 
kuntatt.

______________________

1 Dawn l-attivitajiet jinkludu, pereżempju, 
il-ġbir tad-data u tal-istatistika; l-iżvilupp 
ta' metodoloġiji komuni u, fejn xieraq, 
indikaturi jew punti ta' riferiment; studji, 
riċerki, analiżi u stħarriġ; 
evalwazzjonijiet; valutazzjoni tal-impatt; l-
elaborazzjoni u pubblikazzjoni ta' gwidi, 
rapporti u materjal edukattiv.
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Proposta għal regolament
Anness II – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Se jsir monitoraġġ mill-qrib tal-Programm 
abbażi ta' sett ta' indikaturi maħsuba biex 
ikejlu sa fejn l-objettivi ġenerali u speċifiċi 
tal-Programm ikunu ntlaħqu u bl-għan li 
jiġu minimizzati l-piżijiet u l-kostijiet 
amministrattivi. Għal dak l-għan, se 
tinġabar data fir-rigward tas-sett ta' 
indikaturi ewlenin li ġejjin:

Se jsir monitoraġġ mill-qrib tal-Programm 
abbażi ta' sett ta' indikaturi tar-riżultati 
maħsuba biex ikejlu sa fejn l-objettivi 
ġenerali u speċifiċi tal-Programm ikunu 
ntlaħqu u bl-għan li jiġu minimizzati l-
piżijiet u l-kostijiet amministrattivi. Għal 
dak l-għan, se tinġabar data fir-rigward tas-
sett ta' indikaturi ewlenin li ġejjin:
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Proposta għal regolament
Anness II – paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tippubblika 
wkoll l-indikaturi tal-output li ġejjin 
darba fis-sena:

Emenda 33

Proposta għal regolament
Anness II – paragrafu 1 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kopertura ġeografika tal-attivitajiet għal 
kull linja

Emenda 34

Proposta għal regolament
Anness II – paragrafu 1c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għadd ta' applikazzjonijiet u attivitajiet 
iffinanzjati għal kull lista fl-Artikolu 9(1) 
u għal kull linja

Emenda 35

Proposta għal regolament
Anness II – paragrafu 1d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-livell tal-finanzjamenti mitlub mill-
applikanti u mogħti għal kull attività 
skont il-lista elenkata fl-Artikolu 9(1) u 
għal kull linja
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