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EMENDI

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jistieden lill-Kumitat għall-
Affarijiet Legali u l-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern, bħala l-kumitati 
responsabbli, sabiex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin fir-rapport tagħhom:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) 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. Kif imsemmi fl-Artikolu 2 tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, dawn il-
valuri huma komuni għall-Istati Membri 
kollha f'soċjetà li fiha jipprevalu l-
pluraliżmu, in-nondiskriminazzjoni, it-
tolleranza, il-ġustizzja, is-solidarjetà u l-
ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel. L-
Artikolu 3 jispeċifika ulterjorment li l-
"mira tal-Unjoni hija li tippromwovi l-paċi, 
il-valuri tagħha u l-benesseri tal-popli 
tagħha" u, fost oħrajn, "hija għandha 
tirrispetta r-rikkezza tad-diversità kulturali 
u lingwistika tagħha u għandha tassigura li 
jitħares u jkun żviluppat il-wirt kulturali 
Ewropew". Dawn il-valuri huma affermati 
mill-ġdid ulterjorment u artikolati fid-
drittijiet, il-libertajiet u l-prinċipji stabbiliti 
fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea ("il-Karta").

(1) 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. Kif imsemmi fl-Artikolu 2 tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, dawn il-
valuri huma komuni għall-Istati Membri 
kollha f'soċjetà li fiha jipprevalu l-
pluraliżmu, in-nondiskriminazzjoni, it-
tolleranza, il-ġustizzja, is-solidarjetà u l-
ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel. L-
Artikolu 3 jispeċifika ulterjorment li l-
"mira tal-Unjoni hija li tippromwovi l-paċi, 
il-valuri tagħha u l-benesseri tal-popli 
tagħha" u, fost oħrajn, "hija għandha 
tirrispetta r-rikkezza tad-diversità kulturali 
u lingwistika tagħha u għandha tassigura li 
jitħares u jkun żviluppat il-wirt kulturali 
Ewropew". L-Artikolu 8 tat-TFUE 
jiddikjara wkoll li l-Unjoni Ewropea, 
permezz tal-attivitajiet kollha tagħha, 
tfittex li telimina l-inugwaljanzi, 
tippromwovi l-ugwaljanza bejn is-sessi u 
tiġġieled id-diskriminazzjoni meta 
tiddefinixxi u timplimenta l-politiki u l-
attivitajiet tagħha; Dawn il-valuri huma 
affermati mill-ġdid ulterjorment u artikolati 
fid-drittijiet, il-libertajiet u l-prinċipji 
stabbiliti fil-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea ("il-
Karta").
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Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1 a) B'mod konformi mal-Artikoli 8 u 
10 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea, il-Programm fl-
attivitajiet kollha tiegħu jenħtieġ li 
jappoġġa l-integrazzjoni tal-perspettiva 
tal-ġeneri u l-integrazzjoni tal-objettivi 
tan-nondiskriminazzjoni.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Dawn id-drittijiet u l-valuri jridu 
jkomplu jiġu promossi u infurzati, 
kondiviżi fost iċ-ċittadini u l-popli fl-
Unjoni u jkunu fil-qalba tas-soċjetajiet tal-
Ewropa. Għalhekk, Fond għall-Ġustizzja, 
d-Drittijiet u l-Valuri, ġdid li jinkludi l-
programmi Drittijiet u Valuri u Ġustizzja 
se jkun maħluq fil-baġit tal-Unjoni. Fi 
żmien fejn is-soċjetajiet Ewropej qed 
iħabbtu wiċċhom ma' estremiżmu, 
radikaliżmu u diviżjonijiet, huwa aktar 
importanti minn qatt qabel li jiġu promossi, 
imsaħħa u protetti l-ġustizzja, id-drittijiet u 
l-valuri tal-UE: 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 Drittijiet u 
Valuri se jlaqqa' flimkien il-Programm ta' 
Drittijiet, Ugwaljanza u Ċittadinanza 2014-
2020 stabbilit bir-Regolament (UE) 
Nru 1381/2013 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill10 u l-programm Ewropa għaċ-
Ċittadini stabbilit permezz tar-Regolament 

(2) Dawn id-drittijiet u l-valuri jridu 
jkomplu jiġu promossi u infurzati, 
kondiviżi fost iċ-ċittadini u l-popli fl-
Unjoni u jkunu fil-qalba tas-soċjetajiet tal-
Ewropa. Għalhekk, Fond għall-Ġustizzja, 
d-Drittijiet u l-Valuri, ġdid li jinkludi l-
programmi Drittijiet u Valuri u Ġustizzja 
se jkun maħluq fil-baġit tal-Unjoni. Fi 
żmien fejn is-soċjetajiet Ewropej qed 
iħabbtu wiċċhom ma' estremiżmu, 
radikaliżmu u diviżjonijiet, huwa aktar 
importanti minn qatt qabel li jiġu promossi, 
imsaħħa u protetti l-ġustizzja, l-
ugwaljanza, id-drittijiet u l-valuri tal-UE: 
id-drittijiet tal-bniedem, ir-rispett għad-
dinjità tal-bniedem, il-libertà, id-
demokrazija, l-ugwaljanza tal-ġeneri, l-
istat tad-dritt u l-prinċipju tan-
nondiskriminazzjoni. Dan se jkollu 
implikazzjonijiet diretti u profondi għall-
ħajja politika, soċjali, kulturali u 
ekonomika fl-UE. Bħala parti mill-Fond il-
ġdid, il-Programm Drittijiet u Valuri se 
jlaqqa' flimkien il-Programm ta' Drittijiet, 
Ugwaljanza u Ċittadinanza 2014-2020 
stabbilit bir-Regolament (UE) 
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(UE) Nru 390/2014 tal-Kunsill11 . Il-
programm Ġustizzja (minn hawn 'il 
quddiem il-"Programm") se jkompli 
jappoġġa l-iżvilupp ta' żona ta' ġustizzja 
Ewropea integrata u l-kooperazzjoni 
transfruntiera, f'kontinwità mal-Programm 
Ġustizzja 2014-2020 stabbilit bir-
Regolament (UE) Nru 1381/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill12 (minn 
hawn 'il quddiem "il-Programm 
preċedenti").

Nru 1381/2013 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill10 u l-programm Ewropa għaċ-
Ċittadini stabbilit permezz tar-Regolament 
(UE) Nru 390/2014 tal-Kunsill11 . Il-
programm Ġustizzja (minn hawn 'il 
quddiem il-"Programm") se jkompli 
jappoġġa l-iżvilupp ta' żona ta' ġustizzja 
Ewropea integrata u l-kooperazzjoni 
transfruntiera, f'kontinwità mal-Programm 
Ġustizzja 2014-2020 stabbilit bir-
Regolament (UE) Nru 1381/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill12 (minn 
hawn 'il quddiem "il-Programm 
preċedenti").

__________________ __________________

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

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

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

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

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

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

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-Fond għall-Ġustizzja, d-Drittijiet 
u l-Valuri u ż-żewġ programmi ta' 
finanzjament sottostanti tiegħu jiffokaw 
primarjament fuq in-nies u l-entitajiet li 
jikkontribwixxu biex jagħmlu l-valuri 
komuni, id-drittijiet u d-diversità rikka 

(3) Il-Fond għall-Ġustizzja, d-Drittijiet 
u l-Valuri u ż-żewġ programmi ta' 
finanzjament sottostanti tiegħu jiffokaw 
primarjament fuq in-nies u l-entitajiet li 
jikkontribwixxu biex jagħmlu l-valuri 
komuni, id-drittijiet u d-diversità rikka 
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tagħna ħajjin u vibranti. L-objettiv aħħari 
tal-Unjoni huwa li titrawwem u tiġi 
sostnuta s-soċjetà tagħna bbażata fuq id-
drittijiet, l-ugwaljanza, l-inklużività u d-
demokrazija. Dan jinkludi soċjetà ċivili 
vibranti, l-inkoraġġiment tal-
parteċipazzjoni demokratika, ċivika u 
soċjali tal-poplu u li titrawwem id-diversità 
rikka tas-soċjetà Ewropea, ibbażata wkoll 
fuq l-istorja u l-memorja komuni tagħna. 
L-Artikolu 11 tat-Trattat tal-UE jispeċifika 
ulterjorment li l-istituzzjonijiet għandhom, 
permezz ta' mezzi xierqa, jagħtu liċ-
ċittadini u lill-assoċjazzjonijiet 
rappreżentattivi l-opportunità li jgħarrfu u 
jiskambjaw pubblikament l-opinjonijiet 
tagħhom fl-oqsma ta' azzjoni kollha ta' l-
Unjoni.

tagħna ħajjin u vibranti. L-objettiv aħħari 
tal-Unjoni huwa li titrawwem u tiġi 
sostnuta s-soċjetà tagħna bbażata fuq id-
drittijiet, l-ugwaljanza, l-inklużività u d-
demokrazija. Dan jinkludi soċjetà ċivili 
vibranti, l-inkoraġġiment tal-
parteċipazzjoni demokratika, ċivika u 
soċjali tal-poplu u li titrawwem id-diversità 
rikka tas-soċjetà Ewropea, ibbażata wkoll
fuq l-istorja u l-memorja komuni tagħna. 
Moviment b'saħħtu u indipendenti tad-
drittijiet tan-nisa u LGBTI huwa 
essenzjali għat-titjib tal-ugwaljanza bejn 
is-sessi. Huwa fundamentali għall-UE li, 
bi qbil mal-valuri ewlenin tagħha, 
tipprovdi biżżejjed appoġġ lil dawn l-
organizzazzjonijiet u lill-gruppi u lid-
difensuri fil-livell lokali, b'mod partikolari 
dawk li jaħdmu f'kuntesti diffiċli. L-
Artikolu 11 tat-Trattat tal-UE jispeċifika 
ulterjorment li l-istituzzjonijiet jenħtieġ li, 
permezz ta' mezzi xierqa, jagħtu liċ-
ċittadini u lill-assoċjazzjonijiet 
rappreżentattivi l-opportunità li jgħarrfu u 
jiskambjaw pubblikament l-opinjonijiet 
tagħhom fl-oqsma ta' azzjoni kollha tal-
Unjoni.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) It-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea (TFUE) jipprevedi l-
ħolqien ta' spazju ta' libertà, sigurtà u 
ġustizzja b'rispett għad-drittijiet 
fundamentali u s-sistemi u t-tradizzjonijiet 
legali differenti tal-Istati Membri. Għal 
dank il-għan, l-Unjoni tista' tadotta miżuri 
għall-iżvilupp ta' kooperazzjoni ġudizzjarja 
f'materji ċivili u kooperazzjoni ġudizzjarja 
f'materji kriminali u għall-promozzjoni u l-
appoġġ tal-azzjoni tal-Istati Membri fil-
qasam tal-prevenzjoni tal-kriminalità. Ir-
rispett għad-drittijiet fundamentali kif ukoll 

(4) It-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea (TFUE) jipprevedi l-
ħolqien ta' spazju ta' libertà, sigurtà u 
ġustizzja b'rispett għad-drittijiet 
fundamentali u s-sistemi u t-tradizzjonijiet 
legali differenti tal-Istati Membri. Għal dak
il-għan, l-Unjoni tista' tadotta miżuri għall-
iżvilupp ta' kooperazzjoni ġudizzjarja 
f'materji ċivili u kooperazzjoni ġudizzjarja 
f'materji kriminali u għall-promozzjoni u l-
appoġġ tal-azzjoni tal-Istati Membri fil-
qasam tal-prevenzjoni tal-kriminalità u l-
protezzjoni tad-drittijiet tal-vittmi, 
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għall-prinċipji u valuri komuni bħan-
nondiskriminazzjoni, l-ugwaljanza bejn is-
sessi, l-aċċess effettiv għall-ġustizzja għal 
kulħadd, l-istat tad-dritt u sistema 
ġudizzjarja indipendenti li tiffunzjona 
b'mod tajjeb jiġu żgurati fl-iżvilupp 
ulterjuri ta' spazju Ewropew ta' ġustizzja.

b'kunsiderazzjoni dovuta lill-perspettiva 
tal-ġeneri. Ir-rispett għad-drittijiet 
fundamentali kif ukoll għall-prinċipji u 
valuri komuni bħan-nondiskriminazzjoni, 
is-solidarjetà, l-ugwaljanza bejn is-sessi, 
it-trattament ugwali abbażi tas-sess, ir-
razza jew l-oriġini etnika, ir-reliġjon jew 
it-twemmin, id-diżabilità, l-età u l-
orjentazzjoni sesswali, il-protezzjoni tal-
gruppi vulnerabbli, l-aċċess għall-
ġustizzja għal kulħadd li jkun effettiv, 
universali u sensittiv għall-ġeneru, l-
ugwaljanza quddiem il-liġi, l-istat tad-
dritt, u sistema ġudizzjarja indipendenti li 
tiffunzjona b'mod tajjeb jiġu żgurati fl-
iżvilupp ulterjuri ta' Spazju Ewropew ta' 
Ġustizzja.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-finanzjament jenħtieġ li jibqa' 
wieħed mill-għodod importanti għall-
implimentazzjoni ta' suċċess tal-miri 
ambizzjużi stabbiliti mit-Trattati. Dawn 
jenħtieġ li jinkisbu fost l-oħrajn billi jiġi 
stabbilit programm Ġustizzja flessibbli u 
effettiv li jenħtieġ li jiffaċilita l-ippjanar u 
l-implimentazzjoni ta' dawn l-għanijiet.

(5) Il-finanzjament jenħtieġ li jibqa' 
wieħed mill-għodod importanti għall-
implimentazzjoni ta' suċċess tal-miri 
ambizzjużi stabbiliti mit-Trattati. Dawn 
jenħtieġ li jinkisbu fost l-oħrajn billi jiġi 
stabbilit programm Ġustizzja flessibbli u 
effettiv, li jenħtieġ li jiffaċilita l-ippjanar u 
l-implimentazzjoni ta' dawn l-għanijiet. Il-
programm jenħtieġ li jappoġġa l-ħidma 
tal-organizzazzjonijiet tad-drittijiet tan-
nisa u d-difensuri tad-drittijiet tal-
bniedem fl-UE u madwar id-dinja, fir-
rispett tal-istat tad-dritt u inizjattivi li 
jiġġieldu l-ispazju dejjem aktar ridott għal 
soċjetà ċivili indipendenti. Jenħtieġ li 
titqies kif xieraq is-sitwazzjoni speċifika 
ta' organizzazzjonijiet żgħar u ta' daqs 
medju tas-soċjetà ċivili li jeħtieġu għotjiet 
operattivi pluriennali u finanzjament 
mhux allokat, li jkopru spejjeż ewlenin u 
strutturali, minflok finanzjament fuq 
perjodu ta' żmien qasir u bbażat fuq il-
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proġetti.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Il-programm jenħtieġ li jkollu l-
għan li jżid il-flessibbiltà u l-aċċessibbiltà 
tal-fondi tiegħu u li jipprovdi l-istess 
opportunitajiet u kundizzjonijiet ta' 
finanzjament għall-organizzazzjonijiet 
tas-soċjetà ċivili ġewwa bħal dawk barra 
l-UE.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) L-inkorporazzjoni tal-perspettiva 
tal-ġeneru fis-sistemi ġudizzjarji jenħtieġ 
li titqies bħala għan importanti biex 
ikompli jiġi żviluppat aktar l-Ispazju 
Ewropew ta' Ġustizzja. Id-
diskriminazzjoni intersezzjonali fis-
sistema ġudizzjarja għadha waħda mill-
ostakoli ewlenin f'termini tal-aċċess 
ugwali tan-nisa għall-ġustizzja. Il-
programm għandu għalhekk 
jikkontribwixxi b'mod attiv għall-
eliminazzjoni ta' kwalunkwe 
diskriminazzjoni u ostakli għal persuni 
minn minoranzi, b'diżabbiltà, migranti, 
persuni li jfittxu asil, anzjani, persuni li 
jgħixu f'żoni remoti jew gruppi 
vulnerabbli li jistgħu jsibu restrizzjonijiet 
għall-aċċess għall-ġustizzja, u jappoġġa 
proċeduri u deċiżjonijiet favur il-vittmi u 
sensittivi għall-ġeneri fis-sistemi 
ġudizzjarji;
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Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Skont l-Artikoli 81(2)(h) u 82(1)(c) 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-UE, l-
Unjoni għandha tappoġġja t-taħriġ tal-
ġudikatura u tal-persunal ġudizzjarju bħala 
għodda biex tittejjeb il-kooperazzjoni 
ġudizzjali f'materji ċivili u kriminali 
bbażati fuq il-prinċipju ta' rikonoxximent 
reċiproku ta' sentenzi u deċiżjonijiet 
ġudizzjarji. It-taħriġ ta' professjonisti fil-
qasam tal-ġustizzja huwa għodda 
importanti għall-iżvilupp ta' fehim komuni 
ta' kif l-aħjar jitħares l-istat tad-dritt. 
Jikkontribwixxi għall-bini tal-ispazju 
Ewropew tal-ġustizzja billi joħloq kultura 
ġudizzjarja komuni fost il-professjonisti 
fil-qasam tal-ġustizzja tal-Istati Membri. 
Huwa essenzjali li jiġi żgurat li ssir 
applikazzjoni korretta u koerenti tad-dritt 
fl-Unjoni u li jkun hemm fiduċja reċiproka 
bejn il-professjonisti tal-ġustizzja fi 
proċedimenti transfruntiera. L-attivitajiet 
ta' taħriġ appoġġjati mill-Programm 
jenħtieġ li jkunu bbażati fuq 
valutazzjonijiet b'saħħithom tal-bżonnijiet 
ta' taħriġ, jużaw metodoloġiji tat-taħriġ bl-
ogħla livell ta' żvilupp tekniku, jinkludu 
avvenimenti tranfruntiera li jiġbru flimkien 
lill-professjonisti tal-ġustizzja minn Stati 
Membri differenti, ikunu magħmulin minn 
elementi ta' tagħlim u netwerking attivi u 
jkunu sostenibbli.

(8) Skont l-Artikoli 81(2)(h) u 82(1)(c) 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-UE, l-
Unjoni għandha tappoġġja t-taħriġ tal-
ġudikatura u tal-persunal ġudizzjarju bħala 
għodda biex tittejjeb il-kooperazzjoni 
ġudizzjali f'materji ċivili u kriminali 
bbażati fuq il-prinċipju ta' rikonoxximent 
reċiproku ta' sentenzi u deċiżjonijiet 
ġudizzjarji. It-taħriġ ta' professjonisti fil-
qasam tal-ġustizzja huwa għodda 
importanti għall-iżvilupp ta' fehim komuni 
ta' kif l-aħjar jitħarsu l-istat tad-dritt, id-
drittijiet fundamentali u kif ikun hemm 
sensibilizzazzjoni dwar l-applikazzjoni 
prattika tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-
ugwaljanza. Jikkontribwixxi għall-bini tal-
ispazju Ewropew tal-ġustizzja billi joħloq 
kultura ġudizzjarja komuni fost il-
professjonisti fil-qasam tal-ġustizzja tal-
Istati Membri. Huwa essenzjali li jiġi 
żgurat li ssir applikazzjoni korretta u 
koerenti tad-dritt fl-Unjoni u li jkun hemm 
fiduċja reċiproka bejn il-professjonisti tal-
ġustizzja fi proċedimenti transfruntiera. L-
attivitajiet ta' taħriġ appoġġati mill-
Programm jenħtieġ li jkunu bbażati fuq 
valutazzjonijiet b'saħħithom tal-bżonnijiet 
ta' taħriġ, jużaw metodoloġiji tat-taħriġ bl-
ogħla livell ta' żvilupp tekniku, jinkludu 
avvenimenti tranfruntiera li jiġbru flimkien 
lill-professjonisti tal-ġustizzja minn Stati 
Membri differenti, ikunu magħmulin minn 
elementi ta' tagħlim u netwerking attivi u 
jkunu sostenibbli. Jenħtieġ li jkun hemm 
disponibbli taħriġ speċifiku dwar l-
ugwaljanza bejn is-sessi għall-imħallfin, 
il-pulizija u l-prosekuturi sabiex jiġi 
żgurat li l-vittmi tat-traffikar, tal-vjolenza 
sessista u ta' reati oħra jkunu protetti, 
identifikati u rispettati kif xieraq u biex 
jiġu promossi l-kooperazzjoni u l-prattiki 
tajba fost is-sistema ġudizzjarja bi 
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proċeduri sensittivi favur il-vittmi u 
sensittivi għall-ġeneru;

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Skont id-Deċiżjoni tal-Kunsill 
(UE) 2017/865 tal-11 ta' Mejju 2017 dwar 
l-iffirmar, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-
Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar 
il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-vjolenza 
fuq in-nisa u l-vjolenza domestika fir-
rigward ta' materji relatati mal-
kooperazzjoni ġudizzjarja f'materji 
kriminali u d-deċiżjoni rispettiva dwar l-
asil u n-non-refoulement, il-Programm 
jenħtieġ li jappoġġa t-taħriġ tal-
ġudikatura u tal-persunal ġudizzjarju bil-
ħsieb li ssir sensibilizzazzjoni dwar l-
applikazzjoni prattika tal-Konvenzjoni fi 
ħdan dan il-kamp ta' applikazzjoni, u tiġi 
promossa, biex il-vittmi tal-vjolenza 
kontra n-nisa u l-bniet jiġu protetti aħjar 
madwar l-UE.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) It-taħriġ ġudizzjarju jista' jinvolvi 
atturi differenti, bħall-awtoritajiet legali, 
ġudizzjarji u amministrattivi tal-Istati 
Membri, istituzzjonijiet akkademiċi, 
entitajiet nazzjonali responsabbli għat-
taħriġ ġudizzjarju, organizzazzjonijiet jew 
netwerks ta' taħriġ fil-livell Ewropew, jew 
netwerks ta' koordinaturi tal-qorti tal-liġi
tal-Unjoni. Il-korpi u l-entitajiet li jfittxu 
interess ġenerali Ewropew fil-qasam tat-
taħriġ tal-ġudikatura, bħan-Netwerk 

(9) It-taħriġ ġudizzjarju jista' jinvolvi 
atturi differenti, bħall-awtoritajiet legali, 
ġudizzjarji u amministrattivi tal-Istati 
Membri, istituzzjonijiet akkademiċi, 
entitajiet nazzjonali responsabbli għat-
taħriġ ġudizzjarju, organizzazzjonijiet jew 
netwerks ta' taħriġ fil-livell Ewropew, jew 
netwerks ta' koordinaturi tal-qorti tad-dritt
tal-Unjoni u korpi għall-ugwaljanza. Il-
kooperazzjoni trażversali bejn l-imħallfin 
u l-professjonisti mediċi jenħtieġ li tiġi 
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Ewropew tat-Taħriġ Ġudizzjarju (European 
Judicial Training Network, "EJTN"), l-
Akkademja tal-Liġi Ewropea ("ERA"), in-
Netwerk Ewropew tal-Kunsilli għall-
Ġudikatura (European Network of 
Councils for the Judiciary, "ENCJ"), l-
Assoċjazzjoni tal-Kunsilli tal-Istat u tal-
Ġuriżdizzjonijiet Amministrattivi Supremi 
tal-Unjoni Ewropea ("ACA-Europe"), in-
Netwerk tal-Presidenti tal-Qrati Ġudizzjarji 
Supremi tal-Unjoni Ewropea ("RPCSJUE") 
u l-Istitut Ewropew tal-Amministrazzjoni 
Pubblika (European Institute of Public 
Administration, "EIPA"), jenħtieġ li 
jkomplu jaqdu r-rwol tagħhom fil-
promozzjoni ta' programmi ta' taħriġ 
b'dimensjoni Ewropea ġenwina għall-
ġudikatura u l-persunal ġudizzjarju, u 
għaldaqstant ikunu jistgħu jingħataw 
appoġġ finanzjarju adegwat f'konformità 
mal-proċeduri u l-kriterji stabbiliti fil-
programmi ta' ħidma annwali adottati mill-
Kummissjoni skont dan ir-Regolament.

appoġġata sabiex jiġi pprovdut it-taħriġ 
meħtieġ lill-ġudikatura u lill-persunal 
ġudizzjarju fir-rigward ta' każijiet li 
jittrattaw il-vjolenza sessista u l-vjolenza 
kontra n-nisa. Il-korpi u l-entitajiet li 
jfittxu interess ġenerali Ewropew fil-qasam 
tat-taħriġ tal-ġudikatura, bħan-Netwerk 
Ewropew tat-Taħriġ Ġudizzjarju (European 
Judicial Training Network, "EJTN"), l-
Akkademja tal-Liġi Ewropea ("ERA"), in-
Netwerk Ewropew tal-Kunsilli għall-
Ġudikatura (European Network of 
Councils for the Judiciary, "ENCJ"), l-
Assoċjazzjoni tal-Kunsilli tal-Istat u tal-
Ġuriżdizzjonijiet Amministrattivi Supremi 
tal-Unjoni Ewropea ("ACA-Europe"), in-
Netwerk tal-Presidenti tal-Qrati Ġudizzjarji 
Supremi tal-Unjoni Ewropea ("RPCSJUE") 
u l-Istitut Ewropew tal-Amministrazzjoni 
Pubblika (European Institute of Public 
Administration, "EIPA"), jenħtieġ li 
jkomplu jaqdu r-rwol tagħhom fil-
promozzjoni ta' programmi ta' taħriġ 
b'dimensjoni Ewropea ġenwina għall-
ġudikatura u l-persunal ġudizzjarju, u 
għaldaqstant ikunu jistgħu jingħataw 
appoġġ finanzjarju adegwat f'konformità 
mal-proċeduri u l-kriterji stabbiliti fil-
programmi ta' ħidma annwali adottati mill-
Kummissjoni skont dan ir-Regolament. 
Meta jitqies li l-imħallfin nisa huma 
sottorappreżentati fl-ogħla pożizzjonijiet, 
l-imħallfin, il-prosekuturi u l-
professjonijiet legali nisa oħra jenħtieġ li 
jiġu mħeġġa jipparteċipaw fl-attivitajiet 
ta' taħriġ.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Il-programm jenħtieġ li jappoġġja
l-programm ta' ħidma annwali tal-EJTN, li 
huwa attur essenzjali tat-taħriġ ġudizzjarju. 
L-EJTN jinsab f'sitwazzjoni eċċezzjonali, 

(10) Il-programm jenħtieġ li jappoġġa l-
programm ta' ħidma annwali tal-EJTN, li 
huwa attur essenzjali tat-taħriġ ġudizzjarju. 
L-EJTN jinsab f'sitwazzjoni eċċezzjonali, 
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minħabba li huwa l-uniku netwerk fuq 
livell tal-Unjoni li jiġbor flimkien lill-korpi 
ta' taħriġ ġudizzjarju tal-Istati Membri. Dan 
jinsab f'pożizzjoni unika biex jorganizza 
skambji għal imħallfin u prosekuturi ġodda 
u esperjenzati bejn l-Istati Membri kollha u 
biex jikkoordina l-ħidma tal-korpi 
nazzjonali ta' taħriġ ġudizzjarju rigward l-
organizzazzjoni ta' attivitajiet ta' taħriġ fuq 
id-dritt tal-Unjoni u l-promozzjoni ta' 
prattiki tajba ta' taħriġ. L-EJTN huwa 
wkoll fornitur ta' attivitajiet ta' taħriġ ta' 
kwalità eċċellenti mwassla bl-aktar mod 
kosteffikaċi fuq livell tal-UE. Barra minn 
hekk, jinkludi lill-korpi ta' taħriġ 
ġudizzjarju ta' pajjiżi kandidati bħala 
membri osservaturi.

minħabba li huwa l-uniku netwerk fuq 
livell tal-Unjoni li jiġbor flimkien lill-korpi 
ta' taħriġ ġudizzjarju tal-Istati Membri. Dan 
jinsab f'pożizzjoni unika biex jorganizza 
skambji għal imħallfin u prosekuturi ġodda 
u esperjenzati bejn l-Istati Membri kollha u 
biex jikkoordina l-ħidma tal-korpi 
nazzjonali ta' taħriġ ġudizzjarju rigward l-
organizzazzjoni ta' attivitajiet ta' taħriġ fuq 
id-dritt tal-Unjoni u l-promozzjoni ta' 
prattiki tajba ta' taħriġ. L-EJTN huwa 
wkoll fornitur ta' attivitajiet ta' taħriġ ta' 
kwalità eċċellenti mwassla bl-aktar mod 
kosteffikaċi fuq livell tal-UE. Barra minn 
hekk, jinkludi lill-korpi ta' taħriġ 
ġudizzjarju ta' pajjiżi kandidati bħala 
membri osservaturi.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 10a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Il-programm jenħtieġ li jappoġġa 
wkoll il-promozzjoni tal-aħjar prattiki 
bejn il-qrati li jittrattaw speċifikament il-
vjolenza sessista u l-iskambju ta' riżorsi 
komuni u materjali ta' taħriġ dwar il-
vjolenza sessista għall-imħallfin, il-
prosekuturi pubbliċi, l-avukati, il-pulizija 
u professjonisti oħra li jiġu f'kuntatt mal-
vittmi ta' vjolenza sessista;

Emenda 14

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Skont l-Artikolu 67 TFUE, jenħtieġ 
li l-Unjoni tikkostitwixxi spazju ta' libertà, 
sigurtà u ġustizzja b'rispett għad-drittijiet 
fundamentali, li għalihom huwa 
strumentali l-aċċess għall-ġustizzja. Sabiex 

(14) Skont l-Artikolu 67 TFUE, jenħtieġ
li l-Unjoni tikkostitwixxi spazju ta' libertà, 
sigurtà u ġustizzja b'rispett għad-drittijiet 
fundamentali, li għalih huwa strumentali l-
aċċess għall-ġustizzja. Sabiex jiġi ffaċilitat 
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jiġi ffaċilitat l-aċċess effettiv għall-
ġustizzja, u bil-għan li titrawwem il-fiduċja 
reċiproka li hija indispensabbli biex 
jiffunzjona tajjeb l-ispazju ta' libertà, 
sigurtà u ġustizzja, jenħtieġ li ssir 
estensjoni tal-appoġġ finanzjarju għal 
attivitajiet ta' awtoritajiet oħrajn għajr l-
awtoritajiet ġudizzjarji u l-ġuristi, kif ukoll 
ta' organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, li 
jikkontribwixxu għal dawn l-objettivi.

l-aċċess effettiv għall-ġustizzja u l-
protezzjoni tal-vittmi ta' reati, u bil-għan li 
titrawwem il-fiduċja reċiproka li hija 
indispensabbli biex jiffunzjona tajjeb l-
ispazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja, 
jenħtieġ li ssir estensjoni tal-appoġġ 
finanzjarju għal attivitajiet ta' awtoritajiet 
oħrajn għajr l-awtoritajiet ġudizzjarji u l-
ġuristi, kif ukoll ta' organizzazzjonijiet tas-
soċjetà ċivili, li jikkontribwixxu għal dawn 
l-objettivi.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Skont l-Artikoli 8 u 10 TFUE, 
jenħtieġ li l-Programm jappoġġa wkoll l-
integrazzjoni tal-ugwaljanza bejn in-nisa u 
l-irġiel u l-objettivi tan-
nondiskriminazzjoni fl-attivitajiet kollha 
tiegħu.

(15) Skont l-Artikoli 8 u 10 TFUE,
jenħtieġ li l-programm jieħu approċċ 
trażversali biex jippromwovi l-ugwaljanza 
bejn is-sessi, jappoġġa l-objettivi ta' 
integrazzjoni tad-dimensjoni tal-ġeneru, 
drittijiet ugwali u nondiskriminazzjoni fl-
attivitajiet kollha tiegħu. Jenħtieġ li jsir 
regolarment monitoraġġ u valutazzjoni 
sabiex jiġi evalwat il-mod li bih il-
kwistjonijiet tal-ugwaljanza bejn is-sessi u 
tal-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni jiġu 
indirizzati fl-attivitajiet tal-Programm.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) L-azzjonijiet koperti b'dan ir-
Regolament jenħtieġ li jikkontribwixxu 
għall-ħolqien ta' spazju Ewropew ta' 
ġustizzja, biex b'hekk tiżdied il-
kooperazzjoni u jiżdied in-netwerking 
transfruntier u l-kisba tal-applikazzjoni 
korretta, koerenti u konsistenti tad-dritt tal-

(16) L-azzjonijiet koperti b'dan ir-
Regolament jenħtieġ li jikkontribwixxu 
għall-ħolqien ta' Spazju Ewropew ta' 
Ġustizzja, biex b'hekk jiżdiedu l-
kooperazzjoni u n-netwerking 
transfruntiera, issir sensibilizzazzjoni 
dwar il-kisba tal-applikazzjoni korretta, 
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Unjoni. L-attivitajiet ta' finanzjament 
jenħtieġ ukoll li jikkontribwixxu għal 
fehim komuni tal-valuri tal-Unjoni, l-istat 
tad-dritt, għarfien aħjar tad-dritt u l-politiki 
tal-Unjoni, il-kondiviżjoni ta' għarfien u l-
aħjar prattiċi fl-użu ta' strumenti ta' 
kooperazzjoni ġudizzjarja mill-partijiet 
interessati kollha kkonċernati, kif ukoll 
għal proliferazzjoni ta' soluzzjonijiet 
diġitali interoperabbli li fuqhom hija 
bbażata kooperazzjoni transfruntiera bla 
intoppi u effiċjenti, u jenħtieġ li jipprovdu 
bażi analitika soda għall-appoġġ tal-
iżvilupp, l-infurzar u l-implimentazzjoni 
xierqa tad-dritt u l-politiki tal-Unjoni. L-
intervent tal-Unjoni jippermetti li dawk l-
azzjonijiet isiru b'mod konsistenti madwar 
l-Unjoni u jwassal għal ekonomiji ta' skala. 
Barra minn hekk, l-Unjoni tinsab 
f'pożizzjoni aħjar mill-Istati Membri biex 
tindirizza sitwazzjonijiet transfruntiera u 
tipprovdi pjattaforma Ewropea għal 
tagħlim reċiproku.

prattika, koerenti u konsistenti tad-dritt tal-
Unjoni, b'mod partikolari d-dritt tal-UE 
dwar l-ugwaljanza, u tiġi promossa 
implimentazzjoni aħjar u koordinazzjoni 
mtejba tad-diversi strumenti ta' 
protezzjoni tal-vittmi tal-UE, b'mod 
partikolari d-Direttiva 2012/29/UE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
25 ta' Ottubru 2012 li tistabbilixxi 
standards minimi fir-rigward tad-drittijiet, 
l-appoġġ u l-protezzjoni tal-vittmi tal-
kriminalità, u li tissostitwixxi d-Deċiżjoni 
Qafas tal-Kunsill 2001/220/ĠAI, id-
Direttiva 2011/99/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
13 ta' Diċembru 2011 dwar l-Ordni 
Ewropea ta' Protezzjoni, ir-
Regolament 606/2013 dwar ir-
rikonoxximent reċiproku ta' miżuri ta' 
protezzjoni f'materji ċivili u d-
Direttiva 2011/36/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' April 2011 
dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra t-
traffikar tal-bnedmin u l-protezzjoni tal-
vittmi tiegħu. L-attivitajiet ta' finanzjament 
jenħtieġ ukoll li jikkontribwixxu għal 
fehim komuni tal-valuri tal-Unjoni, l-istat 
tad-dritt, għarfien aħjar tad-dritt u l-politiki 
tal-Unjoni, il-kondiviżjoni ta' għarfien u l-
aħjar prattiċi fl-użu ta' strumenti ta' 
kooperazzjoni ġudizzjarja mill-partijiet 
interessati kollha kkonċernati, kif ukoll 
għal proliferazzjoni ta' soluzzjonijiet 
diġitali interoperabbli li fuqhom hija 
bbażata kooperazzjoni transfruntiera bla 
intoppi u effiċjenti, u jenħtieġ li jipprovdu 
bażi analitika soda għall-appoġġ tal-
iżvilupp, l-infurzar u l-implimentazzjoni 
xierqa tad-dritt u l-politiki tal-Unjoni. L-
intervent tal-Unjoni jippermetti li dawk l-
azzjonijiet isiru b'mod konsistenti madwar 
l-Unjoni u jwassal għal ekonomiji ta' skala. 
Barra minn hekk, l-Unjoni tinsab 
f'pożizzjoni aħjar mill-Istati Membri biex 
tindirizza sitwazzjonijiet transfruntiera u 
tipprovdi pjattaforma Ewropea għal 
tagħlim reċiproku.
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Emenda 17

Proposta għal regolament
Premessa 16a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Is-sistema tal-ġustizzja tal-UE ma 
tipprovdix ġustizzja xierqa u protezzjoni 
lin-nisa u lit-tfajliet u, konsegwentement, 
il-vittmi tal-vjolenza sessista ma jirċevux 
l-appoġġ meħtieġ. Dan jinkludi wkoll in-
nuqqas ta' protezzjoni u appoġġ rigward 
il-vittmi tat-traffikar sesswali, ir-rifuġjati 
u l-migranti nisa, il-persuni LGBTIQ u l-
persuni b'diżabbiltà.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) li jiffaċilita u jappoġġja l-
kooperazzjoni ġudizzjarja f'materji ċivili u 
kriminali, u li jippromwovi l-istat tad-dritt 
permezz tal-appoġġ tal-isforzi biex tittejjeb 
l-effikaċja tas-sistemi ġudizzjarji 
nazzjonali;

(a) li jiffaċilita u jappoġġa l-
kooperazzjoni ġudizzjarja f'materji ċivili u 
kriminali, u li jippromwovi l-istat tad-dritt
u d-drittijiet fundamentali, id-demokrazija 
u d-drittijiet fundamentali inkluż permezz 
tal-appoġġ tal-isforzi biex tittejjeb l-
effikaċja tas-sistemi ġudizzjarji nazzjonali
u l-infurzar tad-deċiżjonijiet, u l-
protezzjoni tal-vittmi fir-rigward tal-
perspettiva tal-ġeneru;

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) li jappoġġa u jippromwovi l-
protezzjoni tad-drittijiet ugwali u tan-
nondiskriminazzjoni fuq il-bażi ta' sess, 
razza jew oriġini etnika, reliġjon jew 
twemmin, diżabbiltà, età jew orjentazzjoni 



PE628.459v03-00 16/24 AD\1174170MT.docx

MT

sesswali, jiġġieled il-misoġenija, ir-
razziżmu, il-ksenofobija, l-omofobija, 
isaħħaħ id-drittijiet tal-persuni 
b'diżabbiità u d-drittijiet tat-tfal;

Emenda 20
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) li jappoġġja u jippromwovi t-taħriġ
ġudizzjarju, bil-għan li titrawwem kultura 
legali u ġudizzjarja u kultura tal-istat tad-
dritt komuni;

(b) li jappoġġa u jippromwovi taħriġ
ġudizzjarju sensittiv għall-perspettiva tal-
ġeneru u orjentat lejn il-vittmi, bil-għan li 
titrawwem kultura legali u ġudizzjarja u 
kultura tal-istat tad-dritt komuni billi 
jitqiesu l-perspettiva tal-ġeneru u l-
leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-ugwaljanza; 

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) li jiżgura u jsaħħaħ l-aċċess tan-
nisa u l-bniet għall-ġustizzja f'każijiet ta' 
vjolenza sessista, billi tiġi ratifikata l-
Konvenzjoni ta' Istanbul u tiġi adottata 
leġiżlazzjoni komprensiva kontra l-
vjolenza sessista fl-Unjoni;

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) li jiffaċilita l-aċċess effettiv għall-
ġustizzja għal kulħadd u rimedju effikaċi, 
inkluż permezz ta' mezzi elettroniċi, 
permezz tal-promozzjoni ta' proċeduri 
ċivili u kriminali effikaċi u l-promozzjoni u 

(c) li jiffaċilita l-aċċess effettiv, ugwali 
u mhux diskriminatorju għall-ġustizzja 
għal kulħadd u rimedju effikaċi, inkluż 
permezz ta' mezzi elettroniċi, permezz tal-
promozzjoni ta' proċeduri ċivili u kriminali 
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l-appoġġ tad-drittijiet tal-vittmi ta' reati kif 
ukoll id-drittijiet proċedurali tas-suspettati 
u tal-persuni akkużati fi proċedimenti 
kriminali.

effikaċi u l-promozzjoni u l-appoġġ tad-
drittijiet tal-vittmi ta' reati, b'mod 
partikolari n-nisa u t-tfal, kif ukoll id-
drittijiet proċedurali tas-suspettati u tal-
persuni akkużati fi proċedimenti kriminali.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-baġit allokat għal azzjonijiet 
marbuta mal-promozzjoni tal-ugwaljanza 
bejn is-sessi għandu jiġi indikat kull sena 
f'pożizzjoni tal-baġit indipendenti;

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4a

Integrazzjoni

Fl-implimentazzjoni tal-azzjonijiet kollha 
tiegħu, il-Programm għandu jfittex li 
jippromwovi l-ugwaljanza bejn in-nisa u 
l-irġiel, Huwa għandu jikkonforma wkoll 
mal-projbizzjoni tad-diskriminazzjoni 
abbażi ta' kwalunkwe waħda mir-
raġunijiet elenkati fl-Artikolu 21 tal-
Karta, f'konformità ma' u fil-limiti 
stabbiliti mill-Artikolu 51 tal-Karta.

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-indikaturi għar-rapportar dwar il- 1. L-indikaturi diżaggregati skont il-
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progress tal-Programm lejn il-kisba tal-
objettivi speċifiċi stipulati fl-Artikolu 3 
huma stabbiliti fl-Anness II.

ġeneru għar-rapportar dwar il-progress tal-
Programm lejn il-kisba tal-objettivi 
speċifiċi stipulati fl-Artikolu 3 huma 
stabbiliti fl-Anness II.

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-monitoraġġ għandu jipprovdi 
wkoll mezz ta' valutazzjoni tal-mod li bih 
l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-ġlieda 
kontra d-diskriminazzjoni jkunu ġew 
indirizzati fl-azzjonijiet kollha tal-
Programm.

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Is-sistema ta' rapportar dwar il-
prestazzjoni għandha tiżgura li d-data 
għall-implimentazzjoni u r-riżultati tal-
programm ta' monitoraġġ tinġabar b'mod 
effiċjenti, effettiv, u b'mod tempestiv. Għal 
dan il-għan, għandhom jiġu imposti 
rekwiżiti ta' rapportar proporzjonali fuq 
dawk li jirċievu l-fondi tal-UE u l-Istati 
Membri.

3. Is-sistema ta' rapportar dwar il-
prestazzjoni għandha tiżgura li d-data, li 
meta jkun applikabbli għandha tkun 
diżaggregata skont il-ġeneru, għall-
implimentazzjoni u r-riżultati tal-
programm ta' monitoraġġ tinġabar b'mod 
effiċjenti, effettiv, u b'mod tempestiv. Għal 
dan il-għan, għandhom jiġu imposti 
rekwiżiti ta' rapportar proporzjonali fuq 
dawk li jirċievu l-fondi tal-UE u l-Istati 
Membri.

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-evalwazzjonijiet għandhom 
jitwettqu b'mod tempestiv sabiex 
jikkontribwixxu għall-proċess tat-teħid ta' 
deċiżjonijiet.

1. L-evalwazzjonijiet għandhom 
jitwettqu b'mod tempestiv sabiex 
jikkontribwixxu għall-proċess tat-teħid ta' 
deċiżjonijiet u biex tiġi monitorjata l-
implimentazzjoni tal-azzjonijiet imwettqa 
taħt il-Programm u l-kisba tal-objettivi 
speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 3 u skont l-
Artikolu 5 (integrazzjoni). L-
evalwazzjonijiet kollha għandhom ikunu 
sensittivi għall-kwistjoni tal-ġeneru u 
għandhom jinkludu kapitolu speċifiku 
dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi b'analiżi 
dettaljata tal-baġit tal-programm 
iddedikat għall-attivitajiet relatati mal-
ugwaljanza bejn is-sessi.

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Qabel ma tadotta l-att delegat, il-
Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-
esperti maħtura minn kull Stat Membru 
b'konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-
Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil 
Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016.

4. Qabel ma tadotta l-att delegat, il-
Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-
esperti maħtura minn kull Stat Membru 
b'konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-
Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil 
Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016.  Il-
grupp ta' esperti kkonsultat għandu 
jiżgura bilanċ bejn il-ġeneri.

Emenda 30

Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. is-sensibilizzazzjoni, it-tixrid ta' 
informazzjoni biex jitjieb l-għarfien ta' 
politiki tal-Unjoni u tad-dritt tal-Unjoni, 
inklużi l-liġi sostantiva u proċedurali, l-
istrumenti ta' kooperazzjoni ġudizzjarja, il-

1. is-sensibilizzazzjoni, it-tixrid ta' 
informazzjoni biex jitjieb l-għarfien ta' 
politiki tal-Unjoni u tad-dritt tal-Unjoni, 
inklużi l-liġi sostantiva u proċedurali, l-
istrumenti ta' kooperazzjoni ġudizzjarja, il-
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każistika rilevanti tal-Qorti tal-Ġustizzja 
tal-Unjoni Ewropea, u tal-liġi komparattiva 
u ta' standards Ewropej u internazzjonali;

każistika rilevanti tal-Qorti tal-Ġustizzja 
tal-Unjoni Ewropea, u tal-liġi komparattiva 
u ta' standards Ewropej u internazzjonali;
attivitajiet minn organizzazzjonijiet tas-
soċjetà ċivili inklużi l-promozzjoni, il-
litigazzjoni, il-mobilizzazzjoni u l-
edukazzjoni pubbliċi, u l-forniment ta' 
servizzi bbażati fuq id-drittijiet tal-
bniedem; appoġġ immirat għall-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili lokali 
u nazzjonali li jaħdmu fuq kwistjonijiet 
lokali u nazzjonali.

Emenda 31

Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 1 – punt 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-iskambju ta' prattiki tajba dwar 
l-aħjar modi kif tiġi promossa u 
inkorporata l-perspettiva tal-ġeneru fil-
fażijiet kollha tas-sistema ġudizzjarja u l-
aħjar modi biex jiġi żgurat aċċess ugwali 
għall-ġustizzja għal kulħadd. 

Emenda 32

Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 1 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. l-attivitajiet analitiċi u ta' 
monitoraġġ25 biex jitjiebu l-għarfien u l-
fehim ta' ostakli potenzjali għall-
funzjonament bla xkiel tal-Ispazju 
Ewropew ta' Ġustizzja u biex itejbu l-
implimentazzjoni tal-liġi u l-politiki tal-
Unjoni fl-Istati Membri;

3. l-attivitajiet analitiċi u ta' 
monitoraġġ25 biex jitjiebu l-għarfien u l-
fehim ta' ostakli potenzjali għall-
funzjonament bla xkiel ta' Spazju Ewropew 
ta' Ġustizzja u biex itejbu l-
implimentazzjoni tad-dritt u l-politiki tal-
Unjoni fl-Istati Membri, b'mod speċjali fil-
qasam tad-drittijiet ugwali u l-aċċess 
universali u nondiskriminatorju għall-
ġustizzja għall-persuni kollha fl-Unjoni, 
indipendentement mill-istatus ta' 
residenza tagħhom;
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__________________ __________________

25 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.

25 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.

Emenda 33

Proposta għal regolament
Anness II – paragrafu 1 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. it-taħriġ rilevanti għall-parti 
kkonċernati li jtejbu l-għarfien tal-politiki 
tal-Unjoni u d-dritt tal-Unjoni inklużi fost 
l-oħrajn il-liġi sostantiva u proċedurali, l-
użu tal-istrumenti ta' kooperazzjoni 
ġudizzjarja fl-UE, il-każistika rilevanti tal-
Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea u d-
dritt komparattiv lingwistiku legali.

4. it-taħriġ rilevanti għall-parti 
kkonċernati li jtejbu l-għarfien tal-politiki 
tal-Unjoni u d-dritt tal-Unjoni inklużi fost 
l-oħrajn il-liġi sostantiva u proċedurali, id-
dritt tal-Unjoni dwar id-drittijiet, l-appoġġ 
u l-protezzjoni tal-vittmi ta' reati, l-użu tal-
istrumenti ta' kooperazzjoni ġudizzjarja fl-
UE, il-każistika rilevanti tal-Qorti tal-
Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea u d-dritt 
komparattiv lingwistiku legali.

Emenda 34

Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 1 – punt 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. it-taħriġ speċifiku dwar il-ġeneru 
għall-imħallfin, l-avukati, il-pulizija u l-
prosekuturi dwar vjolenza sessista u 
proċeduri favur il-vittmi u skambju tal-
aħjar prattiki bejn il-qrati li jittrattaw 
speċifikament il-vjolenza sessista.

Emenda 35

Proposta għal regolament
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Anness I – paragrafu 1 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. l-iżvilupp tal-kapaċità ta' netwerks 
ewlenin fil-livell Ewropew u ta' netwerks 
ġudizzjarji Ewropej, inklużi netwerks 
stabbiliti mil-liġi tal-Unjoni sabiex tiġi 
żgurata l-applikazzjoni effettiva u l-
infurzar tal-liġi tal-Unjoni, biex jiġu 
promossi u żviluppati aktar l-għanijiet tal-
politika u tal-liġi tal-Unjoni, tal-istrateġiji 
dwar il-programm, kif ukoll li jiġu 
appoġġati l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili li huma attivi fl-oqsma koperti mill-
Programm.

6. l-iżvilupp tal-kapaċità ta' netwerks 
ewlenin fil-livell Ewropew, 
organizzazzjonijiet u netwerks tad-drittijiet 
tan-nisa, organizzazzjonijiet tad-drittijiet 
tal-persuni LGBTQI, u netwerks 
ġudizzjarji Ewropej, inklużi netwerks 
stabbiliti mil-liġi tal-Unjoni sabiex tiġi 
żgurata l-applikazzjoni effettiva u l-
infurzar tal-liġi tal-Unjoni, biex jiġu 
promossi u żviluppati aktar l-għanijiet tal-
politika u tal-liġi tal-Unjoni, tal-istrateġiji 
dwar il-programm, kif ukoll li jiġu 
appoġġati l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili li huma attivi fl-oqsma koperti mill-
Programm.

Emenda 36

Proposta għal regolament
Anness II – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-programm se jiġi mmonitorjat fuq il-bażi 
ta' sett ta' indikaturi maħsuba biex ikejlu 
safejn l-objettivi ġenerali u speċifiċi tal-
programm ikunu ntlaħqu u bil-għan li jiġu 
minimizzati l-piż u l-ispejjeż 
amministrattivi. Għal dan il-għan, se 
tinġabar data fir-rigward tas-sett ta' 
indikaturi ewlenin li ġejjin.

Il-programm se jiġi mmonitorjat fuq il-bażi 
ta' sett ta' indikaturi maħsuba biex ikejlu 
safejn l-objettivi ġenerali u speċifiċi tal-
programm ikunu ntlaħqu u bil-għan li jiġu 
minimizzati l-piż u l-ispejjeż 
amministrattivi. Għal dan il-għan, se 
tinġabar data, meta jkun applikabbli 
diżaggregata skont il-ġeneru u l-età, fir-
rigward tas-sett ta' indikaturi ewlenin li 
ġejjin.



AD\1174170MT.docx 23/24 PE628.459v03-00

MT

PROĊEDURA TAL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

Titolu Il-programm Ġustizzja

Referenzi COM(2018)0384 – C8-0235/2018 – 2018/0208(COD)

Kumitati responsabbli
       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

JURI
14.6.2018

LIBE
14.6.2018

Opinjoni mogħtija minn
       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

FEMM
14.6.2018

Rapporteur għal opinjoni
       Data tal-ħatra

Angelika Mlinar
14.9.2018

Artikolu 55 – Proċedura b’kumitati 
konġunti
       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

       
       
5.7.2018

Eżami fil-kumitat 22.10.2018

Data tal-adozzjoni 27.11.2018

Riżultat tal-votazzjoni finali +:
–:
0:

18
2
4

Membri preżenti għall-votazzjoni finali Daniela Aiuto, Maria Arena, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. 
Becker, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, André Elissen, Iratxe García 
Pérez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka 
Kozłowska-Rajewicz, Florent Marcellesi, Maria Noichl, Marijana Petir, 
João Pimenta Lopes, Liliana Rodrigues, Michaela Šojdrová, Ernest 
Urtasun, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali Urszula Krupa, Edouard Martin, Clare Moody, Julie Ward

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) 
preżenti għall-votazzjoni finali

Lynn Boylan



PE628.459v03-00 24/24 AD\1174170MT.docx

MT

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET
FIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

18 +

ALDE Beatriz Becerra Basterrechea

EFDD Daniela Aiuto

GUE/NGL Malin Björk, Lynn Boylan, João Pimenta Lopes

PPE Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

S&D Maria Arena, Vilija Blinkevičiūtė, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Edouard Martin, 
Clare Moody, Maria Noichl, Liliana Rodrigues, Julie Ward

VERTS/ALE Florent Marcellesi, Ernest Urtasun

2 -

ECR Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska

4 0

PPE Heinz K. Becker, Marijana Petir, Michaela Šojdrová, Anna Záborská

Tifsira tas-simboli użati:
+ : favur
- : kontra
0 : astensjoni


	1174170MT.docx

