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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

L-iżvilupp tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali li jmiss (QFP 2021-2027) jista' jkun opportunità 
għall-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha biex jimplimentaw viżjoni globali għal 
kooperazzjoni u Viċinat Ewropew imsejsa b'mod sod fuq il-valuri Ewropej bħalma huma l-
protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u l-istandards ambjentali, it-titjib tal-ugwaljanza bejn is-
sessi u t-tisħiħ tal-pożizzjoni tan-nisa u tal-bniet, il-qerda tal-faqar u l-forom kollha ta' 
diskriminazzjoni. Abbażi ta' dawn, ir-Rapporteur ipproponiet li temenda l-proposta tal-
Kummissjoni. 
Il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Istrument 
ta' Viċinat, ta' Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u ta' Kooperazzjoni Internazzjonali (NDICI) 
tiddikjara li għandha l-għan ġenerali li [r-regolament] "jsostni u jippromwovi l-valuri u l-
interessi tal-Unjoni madwar id-dinja sabiex jiġu segwiti l-għanijiet u l-prinċipji tal-azzjoni 
esterna tal-Unjoni" (Artikolu 3). Madankollu, il-proposta tidher li hija mfassla biex 
tippromwovi l-interessi domestiċi fuq terminu qasir tal-UE, b'mod partikolari dawk relatati 
mal-migrazzjoni u s-sigurtà, għad-detriment tal-kooperazzjoni u l-iżvilupp internazzjonali. 
Biex jitnaqqsu dawn l-aspetti kritiċi, ir-Rapporteur flimkien ma' esperti mill-partijiet 
interessati u l-NGOs, abbozzaw Opinjoni msejsa fuq approċċ femminist għall-iżvilupp u li 
timmira li tissalvagwardja l-objettivi ta' kooperazzjoni internazzjonali u timplimenta l-
iżvilupp sostenibbli fuq tul ta' żmien twil.
Ir-Rapporteur tagħkom tipproponi li ssaħħaħ ir-referenza għal strumenti ta' kooperazzjoni 
eżistenti kif ukoll il-koerenza politika.  Skont il-prinċipji fundamentali ddikjarati wkoll fit-
Trattati Ewropej, dan ir-Regolament għandu jgħin fl-implimentazzjoni tal-Għanijiet ta' 
Żvilupp Sostenibbli fil-Politika Ewropea tal-Viċinat u jiżgura l-koerenza tal-politika għal 
żvilupp sostenibbli fl-objettivi kollha tiegħu.  L-implimentazzjoni tal-NDICI għandha tkun 
iggwidata mill-qafas ta' politika tal-UE għall-kooperazzjoni għall-iżvilupp, kif stabbilit fit-
Trattat ta' Lisbona, l-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli, u l-Ftehim ta' Pariġi dwar il-
Klima. L-implimentazzjoni tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli ma tistax tinkiseb permezz ta' 
miri u approċċi ta' settur uniku: L-Għan ta' Żvilupp Sostenibbli 5 dwar l-ugwaljanza bejn is-
sessi huwa wieħed trasversali, u jfittex li jikseb l-ugwaljanza bejn is-sessi u t-tisħiħ tal-
pożizzjoni tan-nisa fid-dimensjonijiet l-oħrajn kollha. L-Unjoni għandha ssaħħaħ is-sħubijiet 
fost l-atturi kollha tal-iżvilupp, b'mod partikolari l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, u 
tippromwovi d-djalogu interkulturali. L-azzjoni tagħha għandha tappoġġa l-valuri 
fundamentali tal-Unjoni u, inkluż il-kontribuzzjoni għall-qerda tal-faqar, il-ġlieda kontra l-
inugwaljanza fil-forom kollha tagħha, b'mod partikolari l-inugwaljanzi bejn is-sessi. L-NDICI 
il-ġdid għandu jappoġġa u jsaħħaħ l-azzjonijiet li jfittxu l-paċi, jevitaw il-kunflitti, jiġġieldu l-
kawżi fundamentali taċ-ċaqliq sfurzat u jgħinu lill-popolazzjonijiet, lill-pajjiżi u lir-reġjuni li 
qed iħabbtu wiċċhom ma' pressjoni migratorja miżjuda u diżastri naturali jew ikkaġunati mill-
bniedem. Għandu jappoġġa wkoll politika kummerċjali, diplomazija ekonomika u 
kooperazzjoni ekonomika li jkunu ġusti, konformi mad-drittijiet tal-bniedem u ġusti fir-
rigward tas-sessi. 
L-istrument il-ġdid għandu jħares u jmexxi 'l quddiem ir-rwol tan-nisa bħala dawk li jaħdmu 
għall-paċi u bħala atturi ewlenin tal-iżvilupp sostenibbli. Kif wera l-approċċ femminist, 
storikament in-nisa qatt ma bnew l-identità politika tagħhom fuq bażijiet nazzjonali, iżda l-
aktar ta' spiss fuq netwerking internazzjonali ma' nisa minn ambjenti differenti, u b'hekk qed 
jiżviluppaw attitudni dwar djalogi interkulturali.
Fl-opinjoni tar-Rapporteur, l-objettivi tar-Regolament għandhom jintlaħqu billi jiġu pprovduti 
biżżejjed mezzi għall-istrumenti ta' kooperazzjoni sabiex jiġu appoġġati n-nutrizzjoni 
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adegwata, l-edukazzjoni ta' kwalità, l-impjiegi deċenti u sostenibbli, b'mod partikolari għall-
persuni l-aktar vulnerabbli, bħan-nisa, it-tfal u l-persuni LGBTIQ, kif ukoll il-kura tas-saħħa, 
inkluż l-aċċess għall-abort sikur, u drittijiet soċjali oħrajn essenzjali għaċ-ċittadinanza.
L-UE għandha tmur lil hinn mill-impenji u l-objettivi internazzjonali fil-qasam tal-ugwaljanza 
bejn is-sessi u għandha tadotta approċċ femminist, bħala perspettiva tal-ġustizzja għal 
kulħadd u mhux biss għan-nisa u l-bniet. L-għan tal-politika tal-iżvilupp u l-kooperazzjoni 
huwa li jiġu sostnuti l-għajxien ġust u ugwali għal kulħadd, l-ambjent u l-ekosistemi, kif ukoll 
ir-riżorsi soċjali u umani.  Il-politika ta' kooperazzjoni tal-UE għandha tkun sensittiva għall-
kwistjonijiet relatati mas-sessi u tinkludi wkoll ix-xogħol ta' indukrar jew ix-xogħol 
riproduttiv. Dawn l-ekonomiji ma jistgħux ikunu rregolati mill-prinċipji dojoq ta' tkabbir, 
kompetizzjoni u effiċjenza. Hemm bżonn li jiġi diskuss, immodernizzat u vvalutat mill-ġdid 
il-qafas ta' żvilupp u kooperazzjoni tal-UE minn perspettiva femminista.

EMENDI

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jistieden lill-Kumitat għall-
Affarijiet Barranin u l-Kumitat għall-Iżvilupp, bħala l-kumitati responsabbli, biex jieħdu 
inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-għan ġenerali tal-Programm 
"Strument ta' Viċinat, ta' Kooperazzjoni 
għall-Iżvilupp u ta' Kooperazzjoni 
Internazzjonalit (l-"Istrument") jenħtieġ li 
jkun li jsostni u jippromwovi l-valuri u l-
interessi tal-Unjoni madwar id-dinja sabiex 
jiġu segwiti l-għanijiet u l-prinċipji tal-
azzjoni esterna tal-Unjoni, kif stabbiliti fl-
Artikolu 3(5), fl-Artikoli 8 u 21 tat-Trattat 
dwar l-Unjoni Ewropea.

(1) L-għan ġenerali tal-Programm 
"Strument ta' Viċinat, ta' Kooperazzjoni 
għall-Iżvilupp u ta' Kooperazzjoni 
Internazzjonali" (l-"Istrument") jenħtieġ li 
jkun li jippromwovi l-iżvilupp sostenibbli, 
jikkontribwixxi għall-qerda tal-faqar, 
jiġġieled kontra l-inugwaljanzi fil-forom 
kollha tagħhom, u b'mod partikolari l-
inugwaljanzi bejn is-sessi u jirrispetta l-
valuri u l-interessi tal-Unjoni madwar id-
dinja sabiex jiġu segwiti l-għanijiet u l-
prinċipji tal-azzjoni esterna tal-Unjoni, kif 
stabbiliti fl-Artikolu 3(5), fl-Artikoli 8 u 21 
tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) L-għan primarju tal-politika tal-
Unjoni għall-kooperazzjoni għall-iżvilupp, 
kif stabbilit fl-Artikolu 208 tat-Trattat dwar 
il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, huwa 
li jitnaqqas il-faqar u, fuq terminu twil, il-
qerda tiegħu. Il-politika tal-kooperazzjoni 
għall-iżvilupp tal-Unjoni tikkontribwixxi 
wkoll għall-għanijiet tal-azzjoni esterna 
tal-Unjoni, b'mod partikolari li jitrawwem 
l-iżvilupp ekonomiku, soċjali u ambjentali 
sostenibbli ta' pajjiżi li qed jiżviluppaw, 
bil-għan primarju li jinqered il-faqar, kif
stabbilit fl-Artikolu 21(2)(d) tat-Trattat 
dwar l-Unjoni Ewropea.

(4) L-għan primarju tal-politika tal-
Unjoni għall-kooperazzjoni għall-iżvilupp, 
kif stabbilit fl-Artikolu 208 tat-Trattat dwar 
il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, huwa 
t-tnaqqis tal-faqar u, fuq terminu twil, il-
qerda tiegħu. Il-politika tal-kooperazzjoni 
għall-iżvilupp tal-Unjoni tikkontribwixxi 
wkoll għall-għanijiet tal-azzjoni esterna 
tal-Unjoni, b'mod partikolari li jitrawwem 
l-iżvilupp ekonomiku, soċjali u ambjentali 
sostenibbli ta' pajjiżi li qed jiżviluppaw, 
bil-għan primarju li jinqered il-faqar, kif 
stabbilit fl-Artikolu 21(2)(d) tat-Trattat 
dwar l-Unjoni Ewropea, u li tinżamm il-
paċi, jiġu evitati l-kunflitti u tissaħħaħ is-
sigurtà internazzjonali, kif stabbilit fl-
Artikolu 21(2)(c) tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-Unjoni jenħtieġ li tiżgura l-
koerenza politika fl-iżvilupp kif meħtieġ 
mill-Artikolu 208 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. L-
Unjoni jenħtieġ li tqis l-għanijiet tal-
kooperazzjoni għall-iżvilupp fil-politiki li 
x'aktarx jolqtu lill-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw, li se jkun element kruċjali tal-
istrateġija biex jintlaħqu l-Għanijiet ta' 
Żvilupp Sostenibbli definiti fl-
Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli 
("l-Aġenda 2030") tan-Nazzjonijiet Uniti 
adottati f'Settembru 201545. L-iżgurar tal-
koerenza politika fl-iżvilupp sostenibbli kif 
inkorporat fl-Aġenda 2030 jeħtieġ li jitqies 
l-impatt tal-politiki kollha dwar l-iżvilupp 
sostenibbli fil-livelli kollha – nazzjonali, fl-
Unjoni, f'pajjiżi oħra u fil-livell dinji.

(5) L-Unjoni jenħtieġ li tiżgura l-
koerenza politika fl-iżvilupp kif meħtieġ 
mill-Artikolu 208 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. L-
Unjoni jenħtieġ li tqis l-għanijiet tal-
kooperazzjoni għall-iżvilupp fil-politiki li 
x'aktarx jolqtu lill-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw, li se jkun element kruċjali tal-
istrateġija biex jintlaħqu l-Għanijiet ta' 
Żvilupp Sostenibbli definiti fl-
Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli 
("l-Aġenda 2030") tan-Nazzjonijiet Uniti 
adottati f'Settembru 201545. L-iżgurar tal-
koerenza politika fl-iżvilupp sostenibbli,
kif inkorporat fl-Aġenda 2030, jeħtieġ li l-
impatt tal-politiki kollha dwar l-iżvilupp 
sostenibbli jitqies fil-livelli kollha –
nazzjonali, fl-Unjoni, f'pajjiżi oħra u fil-
livell dinji. Jeħtieġ ukoll li jiġi kkunsidrat 
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l-impatt tal-politiki kollha fuq id-
dinamika tal-kunflitt, jitħeġġeġ approċċ 
sensittiv għall-ġeneru fl-analiżijiet tal-
kunflitt fl-azzjonijiet u l-programmi 
kollha li jaqgħu taħt ir-Regolament, bil-
għan li jiġu evitati impatti negattivi fuq 
in-nisa, il-bniet u l-persuni LGBTIQ u 
jiġu massimizzati dawk pożittivi.

__________________ __________________

45 "Nittrasformaw id-dinja tagħna: l-
aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli", 
adottata fis-Summit tan-Nazzjonijiet Uniti 
dwar l-Iżvilupp Sostenibbli fil-
25 ta' Settembru 2015 (A/RES/70/1).

45 "Nittrasformaw id-dinja tagħna: l-
aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli", 
adottata fis-Summit tan-Nazzjonijiet Uniti 
dwar l-Iżvilupp Sostenibbli fil-
25 ta' Settembru 2015 (A/RES/70/1).

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Il-kuntest dinji għall-azzjoni huwa 
li tiġi segwita ordni dinji bbażat fuq ir-
regoli, bil-multilateraliżmu bħala l-
prinċipju ewlieni tiegħu u bin-Nazzjonijiet 
Uniti fil-qalba tiegħu. L-Aġenda 2030, 
flimkien mal-Ftehim ta' Pariġi dwar it-
Tibdil fil-Klima57 u l-Aġenda ta' Azzjoni 
ta' Addis Ababa58 hija r-rispons tal-
komunità internazzjonali għall-isfidi u x-
xejriet dinjija fir-rigward tal-iżvilupp 
sostenibbli. Bl-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli fil-qalba tagħha, l-
Aġenda 2030 hija qafas trasformattiv biex
jeqred il-faqar u jikseb żvilupp sostenibbli 
fuq livell dinji. Hija għandha ambitu 
universali, billi tipprovdi qafas komprensiv 
kondiviż għal azzjonijiet li japplikaw għall-
Unjoni, għall-Istati Membri tagħha u għas-
sħab tagħha. Hija tibbilanċja d-
dimensjonijiet ekonomiċi, soċjali, u 
ambjentali tal-iżvilupp sostenibbli, filwaqt 
li tirrikonoxxi l-interkonnessjonijiet 
essenzjali bejn l-għanijiet u l-miri tagħha. 
L-Aġenda 2030 għandha l-għan li ma tħalli 
lil ħadd lura. L-implimentazzjoni tal-

(7) Il-kuntest dinji għall-azzjoni huwa 
li tiġi segwita ordni dinjija bbażata fuq ir-
regoli, bil-multilateraliżmu bħala l-
prinċipju ewlieni tiegħu u bin-Nazzjonijiet 
Uniti fil-qalba tiegħu. L-Aġenda 2030, 
flimkien mal-Ftehim ta' Pariġi dwar it-
Tibdil fil-Klima57 u l-Aġenda ta' Azzjoni 
ta' Addis Ababa58 hija r-rispons tal-
komunità internazzjonali għall-isfidi u x-
xejriet dinjija fir-rigward tal-iżvilupp 
sostenibbli. L-UE appoġġat l-adozzjoni ta' 
dawn l-impenji internazzjonali u dan ir-
Regolament jenħtieġ li, fuq kollox, ifittex 
li jikkontribwixxi għall-ksib tagħhom. Bl-
Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli fil-qalba 
tagħha, l-Aġenda 2030 hija qafas 
trasformattiv li jeqred il-faqar u jikseb 
żvilupp sostenibbli fuq livell dinji u 
jippromwovi soċjetajiet paċifiċi, ġusti u 
inklużivi għal kulħadd, inkluż kull tip ta' 
identitajiet tal-ġeneri. Hija għandha 
ambitu universali, billi tipprovdi qafas 
komprensiv kondiviż għal azzjonijiet li 
japplikaw għall-Unjoni, għall-Istati 
Membri tagħha u għas-sħab tagħha. Hija 
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Aġenda 2030 se tkun koordinata mill-qrib 
mal-impenji internazzjonali rilevanti l-oħra 
tal-Unjoni. L-azzjonijiet imwettqa minn 
dan ir-Regolament jenħtieġ li jagħtu 
attenzjoni partikolari lill-
interkonnessjonijiet bejn l-Għanijiet ta' 
Żvilupp Sostenibbli u lill-azzjonijiet 
integrati li jistgħu joħolqu kobenefiċċji u 
jilħqu għanijiet multipli b'mod koerenti.

tibbilanċja d-dimensjonijiet ekonomiċi, 
soċjali, u ambjentali tal-iżvilupp 
sostenibbli, filwaqt li tirrikonoxxi l-
interkonnessjonijiet essenzjali bejn l-
għanijiet u l-miri tagħha. L-Għan ta' 
Żvilupp Sostenibbli 5 dwar l-ugwaljanza 
bejn is-sessi huwa wieħed trasversali, u 
jfittex li jikseb l-ugwaljanza bejn is-sessi u 
t-tisħiħ tal-pożizzjoni tan-nisa f'dawn id-
dimensjonijiet kollha. L-Aġenda 2030 
għandha l-għan li ma tħalli lil ħadd lura u 
l-Għan 5 speċifikament għandu l-għan li 
jtemm il-forom kollha ta' diskriminazzjoni 
kontra n-nisa u l-bniet kollha, filwaqt li 
jfittex li jadotta u jsaħħaħ leġiżlazzjoni 
infurzabbli li tippromwovi l-ugwaljanza 
bejn is-sessi. L-implimentazzjoni tal-
Aġenda 2030 se tkun koordinata mill-qrib 
mal-impenji internazzjonali rilevanti l-oħra 
tal-Unjoni. L-azzjonijiet imwettqa minn 
dan ir-Regolament jenħtieġ li jagħtu 
attenzjoni partikolari lill-
interkonnessjonijiet bejn l-Għanijiet ta' 
Żvilupp Sostenibbli u lill-azzjonijiet 
integrati li jistgħu joħolqu kobenefiċċji u 
jilħqu għanijiet multipli b'mod koerenti, 
mingħajr ma jfixklu oħrajn.

__________________ __________________

57 Iffirmata fi New York fit-
22 ta' April 2016.

57 Iffirmata fi New York fit-
22 ta' April 2016.

58 "Aġenda ta' Azzjoni ta' Addis Ababa tat-
Tielet Konferenza Internazzjonali dwar il-
Finanzjament għall-Iżvilupp", adottata fis-
16 ta' Ġunju 2015 u approvata mill-
Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti 
fis-27 ta' Lulju 2015 (A/RES/69/313).

58 "Aġenda ta' Azzjoni ta' Addis Ababa tat-
Tielet Konferenza Internazzjonali dwar il-
Finanzjament għall-Iżvilupp", adottata fis-
16 ta' Ġunju 2015 u approvata mill-
Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti 
fis-27 ta' Lulju 2015 (A/RES/69/313).

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) L-implimentazzjoni ta' dan ir-
Regolament jenħtieġ li tkun iggwidata 

(8) L-implimentazzjoni ta' dan ir-
Regolament jenħtieġ li tkun iggwidata 
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mill-ħames prijoritajiet stabbiliti fl-
Istrateġija Globali għall-Politika Estera u 
ta' Sigurtà tal-Unjoni (l-"Istrateġija 
Globali")59, ippreżentata fid-
19 ta' Ġunju 2016, li tirrappreżenta l-
viżjoni tal-Unjoni u l-qafas għal 
involviment estern magħqud u 
responsabbli fi sħubija ma' oħrajn, biex 
tmexxi 'l quddiem il-valuri u l-interessi 
tagħha. L-Unjoni jenħtieġ li ssaħħaħ is-
sħubijiet, tippromwovi d-djalogu dwar il-
politika u r-rispons kollettiv għall-isfidi ta' 
tħassib dinji. L-azzjoni tagħha jenħtieġ li 
tappoġġa l-interessi u l-valuri tal-Unjoni 
fl-aspetti kollha tagħhom, inklużi l-
preservazzjoni tal-paċi, il-prevenzjoni tal-
kunflitti, it-tisħiħ tas-sigurtà 
internazzjonali, il-ġlieda kontra kawżi fl-
għeruq tal-migrazzjoni irregolari u l-
assistenza lil popolazzjonijiet, pajjiżi u 
reġjuni biex jikkonfrontaw diżastri naturali 
jew ikkawżati mill-bniedem, l-appoġġ 
għall-politika kummerċjali, il-
kooperazzjoni ekonomika, il-promozzjoni 
ta' soluzzjonijiet u teknoloġiji diġitali u t-
trawwim tad-dimensjoni internazzjonali 
tal-politiki tal-Unjoni. Fil-promozzjoni tal-
interessi tagħha, l-Unjoni jenħtieġ li 
tikkonforma mal-prinċipji tar-rispett għal 
standards soċjali u ambjentali għolja, għall-
istat tad-dritt, għad-dritt internazzjonali u 
għad-drittijiet tal-bniedem u 
tippromwovihom.

mill-ħames prijoritajiet stabbiliti fl-
Istrateġija Globali għall-Politika Estera u 
ta' Sigurtà tal-Unjoni (l-"Istrateġija 
Globali")59, ippreżentata fid-
19 ta' Ġunju 2016, li tirrappreżenta l-
viżjoni tal-Unjoni u l-qafas għal 
involviment estern magħqud u 
responsabbli fi sħubija ma' oħrajn, biex 
tmexxi 'l quddiem il-valuri u l-interessi 
tagħha. L-Unjoni jenħtieġ li ssaħħaħ is-
sħubijiet, tippromwovi d-djalogu dwar il-
politika u r-rispons kollettiv għall-isfidi ta' 
tħassib dinji. L-azzjoni tagħha jenħtieġ li 
tappoġġa l-valuri tal-Unjoni fl-aspetti 
kollha tagħhom, u b'hekk tikkontribwixxi 
għall-qerda tal-faqar, il-ġlieda kontra l-
inugwaljanza fil-forom kollha tagħha, 
b'mod partikolari l-inugwaljanzi bejn is-
sessi, il-preservazzjoni tal-paċi, il-
prevenzjoni tal-kunflitti, billi tinvolvi firxa 
ta' esperti u partijiet ikkonċernati fin-
negozjati għall-bini tal-paċi, inklużi n-
nisa u s-soċjetà ċivili, it-tisħiħ tas-
sikurezza u tas-sigurtà internazzjonali, il-
ġlieda kontra kawżi fl-għeruq tal-
migrazzjoni u taċ-ċaqliq u l-assistenza lil 
popolazzjonijiet, pajjiżi u reġjuni li 
jiffaċċjaw pressjoni migratorja miżjuda u 
li jikkonfrontaw diżastri naturali jew 
ikkawżati mill-bniedem, l-appoġġ għal 
politika kummerċjali ġusta, konformi 
mad-drittijiet tal-bniedem u ġusta fir-
rigward tal-ġeneri, id-diplomazija 
ekonomika u l-kooperazzjoni ekonomika, 
il-promozzjoni ta' soluzzjonijiet u 
teknoloġiji diġitali u t-trawwim tad-
dimensjoni internazzjonali tal-politiki tal-
Unjoni u l-promozzjoni ta' soċjetajiet ġusti 
u inklużivi. Fil-promozzjoni tal-interessi 
tagħha, l-Unjoni jenħtieġ li tikkonforma 
mal-prinċipji tar-rispett għal standards 
soċjali u ambjentali għolja, għall-istat tad-
dritt, għad-dritt internazzjonali u għad-
drittijiet tal-bniedem u tippromwovihom.

__________________ __________________

59 "Viżjoni Kondiviża, Azzjoni Komuni: 
Ewropa aktar b'saħħitha. Strateġija Globali 
għall-Politika Estera u ta' Sigurtà tal-

59 "Viżjoni Kondiviża, Azzjoni Komuni: 
Ewropa aktar b'saħħitha. Strateġija Globali 
għall-Politika Estera u ta' Sigurtà tal-
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Unjoni", Ġunju 2016. Unjoni", Ġunju 2016.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) L-Unjoni jenħtieġ li tirrikonoxxi r-
rwol kruċjali tan-nisa bħala dawk li 
jaħdmu għall-paċi. L-implimentazzjoni ta' 
dan ir-Regolament jenħtieġ li tinkludi 
wkoll ir-Riżoluzzjoni 1325 tal-Kunsill tas-
Sigurtà tan-NU dwar in-nisa, il-paċi u s-
sigurtà, li tirrikonoxxi l-objettiv primarju 
tagħha li tipproteġi n-nisa u żżid b'mod 
sostanzjali l-parteċipazzjoni tagħhom fi 
proċessi politiċi u tat-teħid ta' deċiżjonijiet 
fejn dawn għadhom sottorappreżentati. Il-
parteċipazzjoni effettiva tan-nisa fil-
proċessi tat-teħid ta' deċiżjonijiet fil-livelli 
kollha hija kruċjali, bl-għan li jiġu 
żviluppati reazzjonijiet sensittivi għall-
kwistjonijiet relatati mas-sessi biex jiġu 
indirizzati l-inugwaljanzi sottostanti.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Skont l-Istrateġija Globali u l-Qafas 
ta' Sendai għat-Tnaqqis tar-Riskju ta' 
Diżastri (2015-2030) kif adottat fit-
18 ta' Marzu 201561, jenħtieġ li jingħata 
rikonoxximent lill-ħtieġa li nimxu lil hinn 
mir-reazzjonijiet għall-kriżijiet u l-
konteniment tagħhom u nersqu lejn 
approċċ aktar strutturali u fuq terminu twil 
li jindirizza b'mod aktar effettiv is-
sitwazzjonijiet ta' fraġilità, id-diżastri 
naturali u dawk magħmula mill-bniedem, u 
l-kriżijiet fit-tul. Huma meħtieġa enfażi 
akbar u approċċi kollettivi fuq it-tnaqqis 

(11) Skont l-Istrateġija Globali u l-Qafas 
ta' Sendai għat-Tnaqqis tar-Riskju ta' 
Diżastri (2015-2030) kif adottat fit-
18 ta' Marzu 2015[1], jenħtieġ li jingħata 
rikonoxximent lill-ħtieġa li nimxu lil hinn 
mir-reazzjonijiet għall-kriżijiet u l-
konteniment tagħhom u nersqu lejn 
approċċ aktar strutturali u fuq terminu twil 
li jindirizza b'mod aktar effettiv is-
sitwazzjonijiet ta' fraġilità, id-diżastri 
naturali u dawk magħmula mill-bniedem, u 
l-kriżijiet fit-tul. Huma meħtieġa enfażi 
akbar u approċċi kollettivi fuq it-tnaqqis 
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tar-riskju, il-prevenzjoni, il-mitigazzjoni u 
t-tħejjija; u huma meħtieġa sforzi ulterjuri 
biex jissaħħaħ ir-rispons rapidu u l-irkupru 
durabbli. Dan ir-Regolament jenħieġ
għalhekk li jikkontribwixxi biex tissaħħaħ 
ir-reżiljenza u biex jorbot l-għajnuna 
umanitarja u l-azzjoni ta' żvilupp permezz 
ta' azzjonijiet ta' rispons rapidu.

tar-riskju, il-prevenzjoni, il-mitigazzjoni u 
t-tħejjija; u huma meħtieġa sforzi ulterjuri 
biex jissaħħaħ ir-rispons rapidu u l-irkupru 
durabbli bbażat fuq id-drittijiet tal-
bniedem. Dan ir-Regolament jenħtieġ
għalhekk li jikkontribwixxi biex tissaħħaħ 
ir-reżiljenza u biex jorbot l-għajnuna 
umanitarja u l-azzjoni ta' żvilupp permezz 
ta' programmi ġeografiċi u sensittivi fir-
rigward tas-sessi u azzjonijiet ta' rispons 
rapidu.

__________________ __________________

61 "Il-Qafas ta' Sendai għat-Tnaqqis tar-
Riskju ta' Diżastri", adottat fl-
18 ta' Marzu 2015 u approvat mill-
Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti 
fit-3 ta' Ġunju 2015 (A/RES/69/283).

61 "Il-Qafas ta' Sendai għat-Tnaqqis tar-
Riskju ta' Diżastri", adottat fl-
18 ta' Marzu 2015 u approvat mill-
Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti 
fit-3 ta' Ġunju 2015 (A/RES/69/283).

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Skont l-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli, dan ir-Regolament jenħtieġ li 
jikkontribwixxi għall-monitoraġġ u għar-
rappurtar b'enfażi fuq ir-riżultati, li jkopru 
l-outputs, l-eżiti u l-impatti f'pajjiżi sħab li 
jibbenefikaw mill-assistenza finanzjarja 
esterna tal-Unjoni. B'mod partikolari, kif 
miftiehem fil-Kunsens, l-azzjonijiet 
permezz ta' dan ir-Regolament huma 
mistennija li jikkontribwixxu 20 % tal-
Assistenza Uffiċjali għall-Iżvilupp 
iffinanzjata skont dan ir-Regolament għall-
inklużjoni soċjali u l-iżvilupp tal-bniedem, 
inklużi l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-għoti 
tas-setgħa lin-nisa.

(13) Skont l-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli, dan ir-Regolament jenħtieġ li 
jikkontribwixxi għall-monitoraġġ u għar-
rappurtar b'enfażi fuq ir-riżultati, li jkopru 
l-outputs, l-eżiti u l-impatti f'pajjiżi sħab li 
jibbenefikaw mill-assistenza finanzjarja 
esterna tal-Unjoni. B'mod partikolari, kif 
miftiehem fil-Kunsens, l-azzjonijiet 
permezz ta' dan ir-Regolament huma 
mistennija li jikkontribwixxu 20 % tal-
Assistenza Uffiċjali għall-Iżvilupp 
iffinanzjata skont dan ir-Regolament għall-
inklużjoni soċjali u l-iżvilupp tal-bniedem, 
b'attenzjoni speċjali li trid tingħata għas-
servizzi soċjali bażiċi, u b'mod partikolari 
s-saħħa u l-edukazzjoni.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 13a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Skont l-impenji eżistenti fil-Pjan 
ta' Azzjoni tal-UE dwar l-Ugwaljanza bejn 
is-Sessi II, mill-anqas 85 % tal-
programmi ffinanzjati mill-Għajnuna 
Uffiċjali għall-Iżvilupp (ODA) jenħtieġ li 
jkollhom l-ugwaljanza bejn is-sessi bħala 
objettiv sinifikanti, u jenħtieġ li jiġi 
stabbilit programm tematiku fir-rigward 
tas-sessi. Dawn l-impenji se jkunu riflessi 
permezz ta' objettivi speċifiċi taħt il-
pilastri kollha tal-istrument u b'kont 
meħud tal-ugwaljanza bejn is-sessi u l-
emanċipazzjoni tan-nisa u l-bniet bħala 
kwistjoni trasversali. It-tfal u ż-żgħażagħ, 
b'mod partikolari l-bniet u t-tfajliet, huma 
aġenti essenzjali ta' bidla u kontributuri 
għat-twettiq tal-Aġenda 2030, kif 
rikonoxxuti fil-Kunsens Ewropew dwar l-
Iżvilupp u l-Artikolu 3 tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea. L-azzjoni esterna tal-
Unjoni taħt dan ir-regolament se tagħti 
attenzjoni partikolari lill-ħtiġijiet tagħhom 
u t-tisħiħ tal-pożizzjoni tan-nisa u tal-
bniet u se tikkontribwixxi għat-twettiq tal-
potenzjal tagħhom bħala aġenti ewlenin 
ta' bidla billi tinvesti fl-iżvilupp tal-
bnedmin u l-inklużjoni soċjali.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Kull meta jkun possibbli u xieraq, 
ir-riżultati tal-azzjoni esterna tal-Unjoni 
jenħtieġ li jiġu mmonitorjati u vvalutati fuq 
il-bażi ta' indikaturi predefiniti, trasparenti, 
speċifiċi għall-pajjiżi u miżurabbli, adattati 
għall-ispeċifiċitajiet u l-għanijiet tal-
Istrument u preferibbilment ibbażati fuq il-
qafas tar-riżultati tal-pajjiż sieħeb.

(14) Ir-riżultati tal-azzjoni esterna tal-
Unjoni jenħtieġ li jiġu mmonitorjati u 
vvalutati fuq il-bażi ta' indikaturi 
predefiniti, trasparenti, speċifiċi għall-
pajjiżi, speċifiċi għas-sessi u miżurabbli, 
adattati għall-ispeċifiċitajiet u l-għanijiet 
tal-Istrument u preferibbilment ibbażati fuq 
il-qafas tar-riżultati tal-pajjiż sieħeb.
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Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Dan ir-Regolament jenħtieġ li 
jirrifletti l-ħtieġa ta' konċentrazzjoni fuq 
prijoritajiet strateġiċi, kemm 
ġeografikament – il-Viċinat Ewropew u l-
Afrika, kif ukoll pajjiżi li huma fraġli u li 
huma l-aktar fil-bżonn, iżda wkoll 
tematikament – is-sigurtà, il-migrazzjoni, 
it-tibdil fil-klima u d-drittijiet tal-bniedem.

(17) Dan ir-Regolament jenħtieġ li 
jirrifletti l-ħtieġa ta' konċentrazzjoni fuq 
prijoritajiet strateġiċi, kemm 
ġeografikament – il-Viċinat Ewropew u l-
Afrika, kif ukoll il-Pajjiżi l-Inqas 
Żviluppati u pajjiżi oħrajn li huma fraġli u 
li huma l-aktar fil-bżonn, iżda wkoll 
tematikament – billi jikseb l-Għanijiet ta' 
Żvilupp Sostenibbli, is-sigurtà u s-
sikurezza tal-bniedem, ukoll fil-
migrazzjoni, il-ġlieda kontra t-tibdil fil-
klima u jikkontribwixxi fit-twettiq tad-
drittijiet tal-bniedem, inkluża l-ugwaljanza 
bejn is-sessi fil-pajjiżi sħab kollha tal-UE.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 17a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) Dan ir-Regolament jenħtieġ li 
jindirizza ż-żieda fir-reazzjoni ta' ostilità 
kontra d-drittijiet tan-nisa u l-ugwaljanza 
bejn is-sessi b'mod globali; jenħtieġ li 
jassisti u jiżgura kapaċità operattiva lill-
organizzazzjonijiet li qed jaħdmu fuq is-
saħħa u d-drittijiet sesswali u riproduttivi 
(aċċess għal informazzjoni, edukazzjoni u 
servizzi ta' kwalità u aċċessibbli) kif ukoll 
kontra l-vjolenza abbażi tas-sessi, inkluż, 
iżda mhux biss, il-ġlieda kontra l-prattiki 
tradizzjonali ta' ħsara bħall-mutilazzjoni 
ġenitali femminili, l-hekk imsejħa reati 
tal-unur, l-istupru u l-vjolenza sesswali, 
il-vjolenza domestika, iż-żwiġijiet tat-tfal u 
d-diskriminazzjoni bejn is-sessi maħfura 
mill-istat.
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Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Il-Politika Ewropea tal-Viċinat, kif 
rieżaminata fl-201562, timmira lejn li 
tistabbilizza l-pajjiżi ġirien u li ssaħħaħ ir-
reżiljenza, b'mod partikolari billi ssaħħaħ l-
iżvilupp ekonomiku, bħala l-prijoritajiet 
politiċi ewlenin tal-Unjoni. Biex tilħaq l-
għan tagħha, il-Politika Ewropea tal-
Viċinat rieżaminata ffukat fuq erba' oqsma 
ta' prijorità: governanza tajba, demokrazija, 
stat tad-dritt u drittijiet tal-bniedem, 
b'enfażi partikolari fuq involviment akbar 
mas-soċjetà ċivili; l-iżvilupp ekonomiku; 
is-sigurtà; il-migrazzjoni u l-mobilità, 
inkluż l-indirizzar tal-kawżi fundamentali 
tal-migrazzjoni irregolari u tal-
ispostament furzat. Id-differenzazzjoni u s-
sjieda reċiproka akbar huma l-karatteristika 
tal-Politika Ewropea tal-Viċinat, li 
tirrikonoxxi l-livelli differenti ta' 
involviment, u tirrifletti l-interessi ta' kull 
pajjiż fir-rigward tan-natura u l-fokus tas-
sħubija tiegħu mal-Unjoni.

(19) Il-Politika Ewropea tal-Viċinat, kif 
rieżaminata fl-2015[1], timmira lejn li 
tistabbilizza l-pajjiżi ġirien u li ssaħħaħ ir-
reżiljenza, b'mod partikolari billi ssaħħaħ l-
iżvilupp ekonomiku, bħala l-prijoritajiet 
politiċi ewlenin tal-Unjoni. Biex tilħaq l-
għan tagħha, il-Politika Ewropea tal-
Viċinat rieżaminata ffukat fuq erba' oqsma 
ta' prijorità: governanza tajba, demokrazija, 
stat tad-dritt u drittijiet tal-bniedem, 
b'enfażi partikolari fuq involviment akbar 
mas-soċjetà ċivili; l-iżvilupp ekonomiku; 
is-sigurtà u s-sikurezza, il-migrazzjoni u l-
mobbiltà, inkluż l-indirizzar tal-kawżi 
fundamentali tal-migrazzjoni u l-
ispostament u l-indirizzar tal-impatt mhux 
ugwali li dan għandu fuq in-nisa u l-
bniet. Id-differenzazzjoni u s-sjieda 
reċiproka akbar huma l-karatteristika tal-
Politika Ewropea tal-Viċinat, li 
tirrikonoxxi l-livelli differenti ta' 
involviment, u tirrifletti l-interessi ta' kull 
pajjiż fir-rigward tan-natura u l-fokus tas-
sħubija tiegħu mal-Unjoni. Dan ir-
Regolament jenħtieġ li jgħin fl-
implimentazzjoni tal-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli fil-pajjiżi barra mill-Unjoni u 
jiżgura l-koerenza tal-politiki għall-
iżvilupp sostenibbli fl-objettivi kollha 
tiegħu.

__________________ __________________

62 Komunikazzjoni konġunta lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-
Kumitat tar-Reġjuni, "Rieżami tal-Politika 
Ewropea tal-Viċinat", 
18 ta' Novembru 2015.

62 Komunikazzjoni konġunta lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-
Kumitat tar-Reġjuni, "Rieżami tal-Politika 
Ewropea tal-Viċinat", 
18 ta' Novembru 2015.
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Emenda 14

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) L-Unjoni jenħtieġ li tfittex l-aktar 
użu effiċjenti tar-riżorsi disponibbli biex 
tottimizza l-impatt tal-azzjoni esterna 
tagħha. Dan jenħtieġ li jinkiseb permezz ta' 
koerenza u komplementarjetà bejn l-
istrumenti ta' finanzjament estern tal-
Unjoni, b'mod partikolari l-Istrument għall-
Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni III63, l-
Istrument tal-Għajnuna Umanitarja64, id-
Deċiżjoni dwar il-Pajjiż u Territorji extra-
Ewropew65, l-Istrument Ewropew għas-
Sikurezza Nukleari biex jikkomplementa l-
Istrument ta' Viċinat, ta' Kooperazzjoni 
għall-Iżvilupp u ta' Kooperazzjoni 
Internazzjonali fuq il-bażi tat-Trattat tal-
Euratom66, il-politika estera u ta' sigurtà 
komuni u l-Faċilità Ewropea għall-Paċi67 li 
għadha kif ġiet proposta li hija ffinanzjata 
lil hinn mill-baġit tal-Unjoni, kif ukoll il-
ħolqien ta' sinerġiji ma' politiki u 
Programmi oħra tal-Unjoni. Dan jinkludi 
koerenza u komplementarjetà mal-
assistenza makrofinanzjarja, fejn rilevanti. 
Sabiex jiġi massimizzat l-impatt 
ikkombinat tal-interventi biex jintlaħaq 
għan komuni, dan ir-Regolament jenħtieġ 
jippermetti t-taħlit ta' finanzjament ma' 
Programmi oħra tal-Unjoni, dment li l-
kontribuzzjonijiet ma jkoprux l-istess 
kostijiet.

(21) L-Unjoni jenħtieġ li tfittex l-aktar 
użu effiċjenti tar-riżorsi disponibbli biex 
tottimizza l-impatt tal-azzjoni esterna 
tagħha. Dan jenħtieġ li jinkiseb permezz ta' 
koerenza u komplementarjetà bejn l-
istrumenti ta' finanzjament estern tal-
Unjoni, b'mod partikolari l-Istrument għall-
Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni III63, l-
Istrument tal-Għajnuna Umanitarja64, id-
Deċiżjoni dwar il-Pajjiż u Territorji extra-
Ewropew65, l-Istrument Ewropew għas-
Sikurezza Nukleari biex jikkomplementa l-
Istrument ta' Viċinat, ta' Kooperazzjoni 
għall-Iżvilupp u ta' Kooperazzjoni 
Internazzjonali fuq il-bażi tat-Trattat tal-
Euratom66, il-politika estera u ta' sigurtà u 
ta' sikurezza komuni u l-Faċilità Ewropea 
għall-Paċi67 li għadha kif ġiet proposta li 
hija ffinanzjata lil hinn mill-baġit tal-
Unjoni, kif ukoll il-ħolqien ta' sinerġiji ma' 
politiki u Programmi oħra tal-Unjoni. Dan 
jinkludi koerenza u komplementarjetà mal-
assistenza makrofinanzjarja, fejn rilevanti. 
Sabiex jiġi massimizzat l-impatt 
ikkombinat tal-interventi biex jintlaħaq 
għan komuni, dan ir-Regolament jenħtieġ 
jippermetti t-taħlit ta' finanzjament ma' 
Programmi oħra tal-Unjoni, dment li l-
kontribuzzjonijiet ma jkoprux l-istess 
kostijiet.

__________________ __________________

63 COM(2018)465 final, Proposta għal 
Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill li jistabbilixxi l-Istrument għall-
Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni (IPA III)

63 COM(2018)465 final, Proposta għal 
Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill li jistabbilixxi l-Istrument għall-
Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni (IPA III)

64 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
1257/96 tal-20 ta' Ġunju 1996 rigward l-
għajnuna umanitarja (ĠU L 163, 2.7.1996, 
p. 1).

64 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
1257/96 tal-20 ta' Ġunju 1996 rigward l-
għajnuna umanitarja (ĠU L 163, 2.7.1996, 
p. 1).

65 COM(2018)461 final, Proposta għal 65 COM(2018)461 final, Proposta għal 
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Deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-Assoċjazzjoni 
ta' pajjiżi u territorji extra-Ewropej mal-
Unjoni Ewropea inklużi r-relazzjonijiet 
bejn l-Unjoni Ewropea fuq naħa, u 
Greenland u r-Renju tad-Danimarka fuq in-
naħa l-oħra ("id-Deċiżjoni dwar l-
Assoċjazzjoni Barranija").

Deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-Assoċjazzjoni 
ta' pajjiżi u territorji extra-Ewropej mal-
Unjoni Ewropea inklużi r-relazzjonijiet 
bejn l-Unjoni Ewropea fuq naħa, u 
Greenland u r-Renju tad-Danimarka fuq in-
naħa l-oħra ("id-Deċiżjoni dwar l-
Assoċjazzjoni Barranija").

66 COM(2018)462 final, Proposta għal 
Regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi 
Strument Ewropew għall-Kooperazzjoni 
dwar is-Sikurezza Nukleari li 
jikkumplimenta l-Istrument ta' Viċinat, ta' 
Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u ta' 
Kooperazzjoni Internazzjonali fuq il-bażi 
tat-Trattat Euratom.

66 COM(2018)462 final, Proposta għal 
Regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi 
Strument Ewropew għall-Kooperazzjoni 
dwar is-Sikurezza Nukleari li 
jikkumplimenta l-Istrument ta' Viċinat, ta' 
Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u ta' 
Kooperazzjoni Internazzjonali fuq il-bażi 
tat-Trattat Euratom.

67 C(2018)3800 final Proposta tar-
Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-
Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà 
lill-Kunsill għal Deċiżjoni tal-Kunsill li 
tistabbilixxi Kulleġġ Ewropew għall-Paċi.

67 C(2018)3800 final Proposta tar-
Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-
Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà 
lill-Kunsill għal Deċiżjoni tal-Kunsill li 
tistabbilixxi Kulleġġ Ewropew għall-Paċi.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) L-approċċ ewlieni għall-azzjonijiet 
iffinanzjati skont dan ir-Regolament 
jenħtieġ li jkun permezz ta' programmi 
ġeografiċi, sabiex jiġi massimizzat l-impatt 
tal-assistenza tal-Unjoni u l-azzjoni tal-
Unjoni tinġieb eqreb tal-pajjiżi u l-
popolazzjonijiet sħab. Dan l-approċċ 
ġenerali jenħtieġ li jiġi kkumplimentat 
minn programmi tematiċi u minn 
azzjonijiet ta' rispons rapidu, fejn rilevanti.

(23) L-approċċ ewlieni għall-azzjonijiet 
iffinanzjati skont dan ir-Regolament 
jenħtieġ li jkun permezz ta' programmi 
ġeografiċi, sabiex jiġi massimizzat l-impatt 
tal-assistenza tal-Unjoni u l-azzjoni tal-
Unjoni tinġieb eqreb tal-pajjiżi u l-
popolazzjonijiet sħab. Dan l-approċċ 
ġenerali jenħtieġ li jiġi kkumplimentat 
minn programmi tematiċi u minn 
azzjonijiet ta' rispons rapidu, fejn rilevanti, 
billi jintuża approċċ sensittiv fir-rigward 
tas-sessi.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Premessa 25
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Filwaqt li d-demokrazija u d-
drittijiet tal-bniedem, fosthom l-ugwaljanza 
bejn is-sessi u l-għoti tas-setgħa lin-nisa
jenħtieġ li jiġu riflessi matul l-
implimentazzjoni kollha ta' dan ir-
Regolament, l-assistenza tal-Unjoni 
permezz tal-programmi tematiċi għad-
drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija u l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili 
jenħtieġ li jkollha rwol speċifiku 
komplementari u addizzjonali minħabba n-
natura dinjija tagħha, u l-indipendenza tal-
azzjoni tagħha mill-kunsens tal-gvernijiet 
u tal-awtoritajiet pubbliċi tal-pajjiżi terzi 
kkonċernati.

(25) Filwaqt li d-demokrazija u d-
drittijiet tal-bniedem, fosthom l-ugwaljanza 
bejn is-sessi u d-drittijiet u t-tisħiħ tal-
pożizzjoni tan-nisa u tal-bniet jenħtieġ li 
jiġu riflessi matul l-implimentazzjoni 
kollha ta' dan ir-Regolament, l-assistenza 
tal-Unjoni permezz tal-programmi tematiċi 
għad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija 
u għall-organizzazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili jenħtieġ li jkollha rwol speċifiku u 
komplementari minħabba n-natura dinjija 
tagħhom, u l-indipendenza tal-azzjoni 
tagħhom mill-kunsens tal-gvernijiet u tal-
awtoritajiet pubbliċi tal-pajjiżi terzi 
kkonċernati.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) L-organizzazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili jenħtieġ li jinkludu firxa wiesgħa ta' 
atturi bi rwoli u mandati differenti li 
jinkludi l-istrutturi kollha mhux Statali, 
mhux għall-profitt, mhux partiġġjani u 
mhux vjolenti, li bihom persuni 
jorganizzaw ruħhom sabiex isegwu 
għanijiet u ideali komuni, sew politiċi, 
kulturali, soċjali jew ekonomiċi. Huma 
joperaw mil-livell lokali sal-livell 
nazzjonali, reġjonali u internazzjonali, u 
jinkludu organizzazzjonijiet urbani u rurali, 
formali u informali.

(26) L-organizzazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili jenħtieġ li jinkludu firxa wiesgħa ta' 
atturi bi rwoli u mandati differenti li 
jinkludi l-istrutturi kollha mhux Statali, 
mhux għall-profitt, mhux partiġġjani u 
mhux vjolenti, li bihom persuni 
jorganizzaw ruħhom sabiex isegwu 
għanijiet u ideali komuni, sew politiċi, 
kulturali, soċjali jew ekonomiċi. Huma 
joperaw mil-livell lokali sal-livell 
nazzjonali, reġjonali u internazzjonali, u 
jinkludu organizzazzjonijiet urbani u rurali, 
formali u informali. Fejn jittrattaw 
kwistjonijiet rigward is-sessi, il-ħidma 
tagħhom jenħtieġ li tkun koerenti mal-
prinċipji stabbiliti fil-Konvenzjoni tan-NU 
dwar l-Eliminazzjoni tad-
Diskriminazzjoni kontra n-Nisa 
(CEDAW) u fejn rilevanti l-Konvenzjoni 
tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-prevenzjoni 
u l-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa u 
l-vjolenza domestika ("il-Konvenzjoni ta' 
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Istanbul").

Emenda 18

Proposta għal regolament
Premessa 26a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26a) F'konformità mal-Kunsens għall-
Iżvilupp, dan ir-Regolament se 
japprofondixxi sħubijiet mas-CSOs 
impenjati għall-iżvilupp sostenibbli, billi 
jippromwovi spazju operattiv u ambjent 
abilitanti li jippermettulhom li jkollhom 
rwoli multipli bħala promoturi tad-
drittijiet tal-bniedem, inklużi d-drittijiet 
tan-nisa u tal-bniet, u tad-demokrazija, 
tal-istat tad-dritt u tal-ġustizzja soċjali, 
difensuri tad-detenturi tad-drittijiet, 
avukati indipendenti li jimmonitorjaw u
jżommu lill-awtoritajiet responsabbli, 
implimentaturi u aġenti tal-bidla, inkluż 
permezz tal-edukazzjoni u s-
sensibilizzazzjoni għall-iżvilupp. Dan ir-
Regolament se jippromwovi l-ispazju tas-
soċjetà ċivili indipendenti, se jżid l-appoġġ 
għall-bini tal-kapaċità tas-CSOs sabiex 
isaħħaħ l-involviment u l-influwenza 
tagħhom fil-proċess ta' żvilupp u se 
jikkontribwixxi għall-progress politiku, 
soċjali, ambjentali u ekonomiku.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Dan ir-Regolament jenħtieġ li 
jippermetti lill-Unjoni tirrispondi għall-
isfidi, il-ħtiġijiet u l-opportunitajiet relatati 
mal-migrazzjoni, f'komplementarjetà mal-
politika tal-UE dwar il-migrazzjoni. 
Sabiex jikkontribwixxi għal dan il-għan, u 
mingħajr preġudizzju għaċ-ċirkustanzi 

(30) Dan ir-Regolament jenħtieġ li 
jippermetti lill-Unjoni tirrispondi għall-
isfidi, il-ħtiġijiet u l-opportunitajiet relatati 
mal-migrazzjoni, filwaqt li 
jikkomplementa l-politika tal-Unjoni 
Ewropea dwar il-migrazzjoni, inkluż il-
prijoritajiet kif inhuma ppreżentati fil-



PE628.565v01-00 18/72 AD\1170344MT.docx

MT

mhux previsti, 10 % mill-pakkett 
finanzjarju tiegħu huma mistennija jkunu 
ddedikati biex jiġu indirizzati l-għeruq tal-
migrazzjoni irregolari u tal-ispostament
sfurzat u biex tiġi appoġġata l-ġestjoni u l-
governanza tal-migrazzjoni, inkluża l-
protezzjoni tar-refuġjati u d-drittijiet tal-
migranti fl-għanijiet ta' dan ir-Regolament.

Fond għall-Asil, il-Migrazzjoni u l-
Integrazzjoni (AMIF). Sabiex 
jikkontribwixxi għal dan il-għan, u 
mingħajr preġudizzju għaċ-ċirkustanzi 
mhux previsti, 10 % mill-pakkett 
finanzjarju tiegħu huma mistennija jkunu 
ddedikati biex jiġu indirizzati l-għeruq tal-
migrazzjoni u taċ-ċaqliq sfurzat u biex jiġu 
appoġġati l-ħtiġijiet ta' persuni spustati u 
komunitajiet ospitanti, billi jintuża 
approċċ għal kwistjonijiet rigward is-sessi. 
Barra minn hekk, il-ġestjoni u l-
governanza tal-migrazzjoni, inkluża l-
protezzjoni tad-drittijiet tar-refuġjati u tal-
migranti fl-għanijiet ta' dan ir-Regolament
billi tiġi ffaċilitata migrazzjoni sikura u 
regolari, li tikkontribwixxi biex jiżdiedu l-
benefiċċji tal-migrazzjoni.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) It-tipi ta' finanzjament u l-metodi ta' 
implimentazzjoni skont dan ir-Regolament 
jenħtieġ li jintgħażlu fuq il-bażi tal-
kapaċità tagħhom li jiksbu l-għanijiet 
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 ta' 
nuqqas ta' konformità. Dan jenħtieġ li 
jinkludi konsiderazzjoni tal-użu ta' 
ammonti f'daqqa, rati fissi u kostijiet 
unitarji, kif ukoll finanzjament mhux 
marbut ma' kostijiet kif imsemmi fl-
Artikolu 125(1) tar-Regolament 
Finanzjarju.

(32) It-tipi ta' finanzjament u l-metodi ta' 
implimentazzjoni skont dan ir-Regolament 
jenħtieġ li jintgħażlu fuq il-bażi tal-
ħtiġijiet, il-preferenzi, il-kuntesti speċifiċi 
u l-kwistjonijiet rigward is-sessi tas-
sieħeb/sieħba, tal-kapaċità tagħhom li 
jiksbu l-għanijiet 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 ta' 
nuqqas ta' konformità. Dan jenħtieġ li 
jinkludi konsiderazzjoni tal-użu ta' 
ammonti f'daqqa, rati fissi u kostijiet 
unitarji, kif ukoll finanzjament mhux 
marbut ma' kostijiet kif imsemmi fl-
Artikolu 125(1) tar-Regolament 
Finanzjarju.

Emenda 21

Proposta għal regolament
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Premessa 34.

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) L-EFSD + jenħtieġ li jkollu l-għan 
li jappoġġaw l-investimenti bħala mezz li 
jikkontribwixxu biex jinkisbu l-Għanijiet 
ta' Żvilupp Sostenibbli permezz tat-
trawwim ta' żvilupp ekonomiku u soċjali 
sostenibbli u inklużiv u billi jippromwovi 
r-reżiljenza soċjoekonomika tal-pajjiżi 
sħab, b'enfasi partikolari fuq il-qerda tal-
faqar, it-tkabbir sostenibbli u inklużiv, il-
ħolqien ta' impjiegi diċenti, l-
opportunitajiet ekonomiċi, il-ħiliet u l-
intraprenditorija, is-setturi
soċjoekonomiċi, l-intrapriżi mikro, żgħar u 
medji, kif ukoll billi jiġu indirizzati l-kawżi 
soċjoekonomiċi speċifiċi tal-migrazzjoni 
irregolari, f'konformità mad-dokumenti 
rilevanti ta' programmazzjoni indikattiva. 
Jenħtieġ li tingħata attenzjoni speċjali lill-
pajjiżi identifikati bħala li għaddejjin minn 
fraġilità jew kunflitt, lill-Pajjiżi l-Anqas 
Żviluppati u lill-pajjiżi fqar b'ħafna dejn.

(34) L-EFSD+ jenħtieġ li jkollu l-għan li 
jappoġġa l-investimenti bħala mezz li 
jikkontribwixxi biex jinkisbu l-Għanijiet ta' 
Żvilupp Sostenibbli permezz tat-trawwim 
ta' żvilupp ekonomiku u soċjali sostenibbli 
u inklużiv u li jippromwovi r-reżiljenza 
soċjoekonomika tal-pajjiżi sħab, b'enfasi 
partikolari fuq il-qerda tal-faqar, il-
promozzjoni ta' soċjetajiet paċifiċi, ġusti u 
inklużivi, il-progress sostenibbli u 
inklużiv, il-ħolqien ta' impjiegi deċenti u l-
opportunitajiet ekonomiċi, b'mod 
partikolari għall-persuni l-aktar 
vulnerabbli, bħan-nisa, il-bniet u l-
persuni LGBTI, vittmi ta' kunflitt u 
persuni b'diżabbiltajiet, billi jappoġġa s-
setturi soċjoekonomiċi, l-intrapriżi mikro, 
żgħar u medji u l-kooperattivi, b'mod 
partikolari dawk li jappartjenu għan-nisa, 
kif ukoll billi jiġu indirizzati t-tibdil fil-
klima, id-degradazzjoni ambjentali u l-
kawżi soċjoekonomiċi speċifiċi tal-
migrazzjoni u taċ-ċaqliq sfurzat li 
jaffettwaw b'mod sproporzjonat lin-nisa u 
l-bniet, f'konformità mad-dokumenti 
rilevanti ta' programmazzjoni indikattiva. 
Jenħtieġ li tingħata attenzjoni speċjali lill-
pajjiżi identifikati bħala li għaddejjin minn 
fraġilità jew kunflitt, lill-Pajjiżi l-Anqas 
Żviluppati u lill-pajjiżi fqar b'ħafna dejn. 

Emenda 22

Proposta għal regolament
Premessa 35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35) Jenħtieġ li l-EFSD+ jimmassimizza 
l-addizjonalità tal-finanzjament, jindirizza 
l-fallimenti tas-suq u s-sitwazzjonijiet ta' 
investiment subottimali, irendi prodotti 
innovattivi u jattira fondi mis-settur privat. 
Jenħtieġ li l-involviment tas-settur privat 

(35) Jenħtieġ li l-EFSD+ jimmassimizza 
l-addizjonalità tal-finanzjament, jindirizza 
l-fallimenti tas-suq u s-sitwazzjonijiet ta' 
investiment subottimali, irendi prodotti 
innovattivi u jattira fondi mis-settur privat, 
b'kunsiderazzjoni partikolari tal-iżvilupp 
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fil-kooperazzjoni tal-Unjoni mal-pajjiżi 
sħab permezz tal-EFSD+ iħalli impatt 
addizzjonali u li jkun jista' jitkejjel fuq l-
iżvilupp mingħajr distorsjoni fis-suq u 
jenħtieġ li dan ikun kosteffikaċi bbażat fuq 
l-akkontabbiltà reċiproka u l-kondiviżjoni 
tar-riskju u tal-kostijiet. Jenħtieġ li l-
EFSD+ jopera bħala "one-stop-shop", billi 
jirċievi proposti ta' finanzjament mingħand 
istituzzjonijiet finanzjarji u investituri 
pubbliċi jew privati u li jagħti firxa 
wiesgħa ta' appoġġ finanzjarju għall-
investimenti eliġibbli.

sostenibbli lokali li jista' jkun mezz li bih 
jiġu appoġġati t-tisħiħ tal-pożizzjoni tan-
nisa u l-awtodeterminazzjoni tagħhom. 
Jenħtieġ li l-involviment tas-settur privat 
fil-kooperazzjoni tal-Unjoni mal-pajjiżi 
sħab permezz tal-EFSD+ iħalli impatt 
addizzjonali u li jkun jista' jitkejjel fuq l-
iżvilupp mingħajr distorsjoni fis-suq u 
jenħtieġ li dan ikun kosteffikaċi bbażat fuq 
l-akkontabbiltà reċiproka u l-kondiviżjoni 
tar-riskju u tal-kostijiet. Jenħtieġ li l-
EFSD+ jopera bħala "one-stop-shop", billi 
jirċievi proposti ta' finanzjament mingħand 
istituzzjonijiet finanzjarji u investituri 
pubbliċi jew privati u li jagħti firxa 
wiesgħa ta' appoġġ finanzjarju għall-
investimenti eliġibbli.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36) Jenħtieġ li tiġi stabbilita Garanzija 
għall-Azzjoni Esterna li tibni fuq il-
Garanzija tal-EFSD u fuq il-Fond ta' 
Garanzija għall-azzjonijiet esterni. Jenħtieġ 
li l-Garanzija għall-Azzjoni Esterna 
tappoġġa l-operazzjonijiet tal-EFSD+ 
koperti mill-garanziji baġitarji, mill-
assistenza makrofinanzjarja u mis-self lil 
pajjiżi terzi fuq il-bażi tad-Deċiżjoni tal-
Kunsill 77/270/Euratom71. Dawn l-
operazzjonijiet jenħtieġ li jkunu appoġġati 
minn approprjazzjonijiet permezz ta' dan 
ir-Regolament, flimkien ma' dawk permezz 
tar-Regolament (UE) Nru.../... (IPA III) u 
permezz tar-Regolament (UE) Nru.../... 
(EINS), li jenħtieġ li jkopru wkoll il-
proviżjonament u l-obbligazzjonijiet li 
jirriżultaw minn self ta' assistenza 
makrofinanzjarja u minn self lil pajjiżi terzi 
msemmi fl-Artikolu 10(2) tar-Regolament 
EINS, rispettivament. Meta tiffinanzja 
operazzjonijiet EFSD+, jenħtieġ li tingħata 
prijorità lil dawk li jkollhom impatt għoli 

(36) Jenħtieġ li tiġi stabbilita Garanzija 
għall-Azzjoni Esterna li tibni fuq il-
Garanzija tal-EFSD u fuq il-Fond ta' 
Garanzija għall-azzjonijiet esterni. Jenħtieġ 
li l-Garanzija għall-Azzjoni Esterna 
tappoġġa l-operazzjonijiet tal-EFSD+ 
koperti mill-garanziji baġitarji, mill-
assistenza makrofinanzjarja u mis-self lil 
pajjiżi terzi fuq il-bażi tad-Deċiżjoni tal-
Kunsill 77/270/Euratom71. Dawn l-
operazzjonijiet jenħtieġ li jkunu appoġġati 
minn approprjazzjonijiet permezz ta' dan 
ir-Regolament, flimkien ma' dawk permezz 
tar-Regolament (UE) Nru.../... (IPA III) u 
permezz tar-Regolament (UE) Nru.../... 
(EINS), li jenħtieġ li jkopru wkoll il-
proviżjonament u l-obbligazzjonijiet li 
jirriżultaw minn self ta' assistenza 
makrofinanzjarja u minn self lil pajjiżi terzi 
msemmi fl-Artikolu 10(2) tar-Regolament 
EINS, rispettivament. Meta tiffinanzja 
operazzjonijiet EFSD+, jenħtieġ li tingħata 
prijorità lil dawk li jkollhom impatt għoli 
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fuq il-ħolqien tal-impjiegi u li l-proporzjon 
tal-kostijiet u l-benefiċċji tagħhom itejjeb 
is-sostenibbiltà tal-investiment. Jenħtieġ li 
l-operazzjonijiet appoġġati bil-Garanzija 
għall-Azzjoni Esterna jkunu akkumpanjati 
b'valutazzjoni ex ante dettaljata tal-aspetti 
ambjentali, finanzjarji u soċjali, kif ikun 
xieraq u f'konformità mar-rekwiżiti għal 
regolamentazzjoni aħjar. Il-Garanzija 
għall-Azzjoni Esterna jenħtieġ li ma 
tintużax biex tipprovdi servizzi pubbliċi 
essenzjali, li jibqgħu r-responsabbiltà tal-
gvern nazzjonali.

fuq il-ħolqien tal-impjiegi deċenti, b'fokus 
partikolari fuq l-impjiegi għall-gruppi 
vulnerabbli inklużi nisa, persuni LGBTI u 
dawk b'diżabbiltajiet. Meta tiffinanzja 
operazzjonijiet EFSD+, jenħtieġ li 
tingħata prijorità lil dawk li jkollhom 
impatt għoli fuq il-ħolqien tal-impjiegi u li 
l-proporzjon tal-kostijiet u l-benefiċċji 
tagħhom itejjeb is-sostenibbiltà tal-
investiment u dawk li jipprovdu l-ogħla 
garanziji ta' sostenibbiltà, impatt tal-
iżvilupp fit-tul u dak li jkun sensittiv 
għall-kwistjonijiet relatati mas-sessi. 
Jenħtieġ li l-operazzjonijiet appoġġati bil-
Garanzija għall-Azzjoni Esterna jkunu 
akkumpanjati b'valutazzjoni ex ante u ex 
post dettaljata tal-aspetti ambjentali, 
finanzjarji u soċjali, inkluż l-impatt uniku 
fuq in-nisa, u l-impatt fuq komunitajiet 
affettwati u iżolati, kif ukoll l-
identifikazzjoni ta' modi effettivi kif jiġu 
indirizzati f'konformità mar-rekwiżiti għal 
regolamentazzjoni aħjar. Il-Garanzija 
għall-Azzjoni Esterna jenħtieġ li ma 
tintużax biex tipprovdi servizzi pubbliċi 
essenzjali, li jibqgħu r-responsabbiltà tal-
gvern nazzjonali.

__________________ __________________

71 Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 77/270/Euratom 
tad-29 ta' Marzu 1977 li tagħti l-jedd lill-
Kummissjoni li toħroġ self tal-Euratom 
sabiex tikkontribwixxi għall-finanzjament 
ta' power stations nukleari (ĠU L 88, 
6.4.1977, p. 9).

71 Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 77/270/Euratom 
tad-29 ta' Marzu 1977 li tagħti l-jedd lill-
Kummissjoni li toħroġ self tal-Euratom 
sabiex tikkontribwixxi għall-finanzjament 
ta' power stations nukleari (ĠU L 88, 
6.4.1977, p. 9).

Emenda 24

Proposta għal regolament
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) Azzjonijiet esterni huma ta' spiss 
implimentati f'ambjent volatili ħafna li jkun 
jeħtieġ adattament kontinwu u rapidu 
għall-ħtiġijiet li jevolvu tas-sħab tal-Unjoni 
u għall-isfidi dinjija għad-drittijiet tal-

(39) Azzjonijiet esterni huma ta' spiss 
implimentati f'ambjent volatili ħafna li jkun 
jeħtieġ adattament kontinwu u rapidu 
għall-ħtiġijiet li jevolvu tas-sħab tal-Unjoni 
u għall-isfidi dinjija għad-drittijiet tal-
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bniedem, id-demokrazija u l-governanza 
tajba, is-sigurtà u l-istabbiltà, it-tibdil fil-
klima u l-ambjent, l-oċeani, u l-kriżi tal-
migrazzjoni u l-kawżi ewlenin tagħha. Ir-
rikonċiljazzjoni tal-prinċipju tal-
prevedibbiltà mal-ħtieġa ta' reazzjoni 
rapida għal ħtiġijiet ġodda 
konsegwentement ifisser l-adattament tal-
implimentazzjoni finanzjarja tal-
programmi. Biex tiżdied il-kapaċità tal-UE 
li tirrispondi għal ħtiġijiet mhux previsti, u 
billi jibni fuq l-esperjenza ta' suċċess tal-
Fond Ewropew għall-Iżvilupp (FEŻ), 
ammont jenħtieġ li jitħalla mhux allokat 
bħala riżerva għall-isfidi u l-prijoritajiet li 
jinħolqu. Jenħtieġ li din ir-riżerva tiġi 
mobilizzata skont il-proċeduri stabbiliti 
f'dan ir-Regolament.

bniedem, id-demokrazija u l-governanza 
tajba, is-sigurtà u s-sikurezza, u l-
istabbiltà, it-tibdil fil-klima u l-ambjent, l-
oċeani, u l-kriżi tal-migrazzjoni u l-kawżi 
ewlenin tagħha, li jaffettwaw b'mod 
sproporzjonat lin-nisa u l-bniet u jqiegħdu 
lill-gruppi vulnerabbli inklużi l-persuni 
LGBTI f'riskju ogħla ta' dannu personali. 
Ir-rikonċiljazzjoni tal-prinċipju tal-
prevedibbiltà mal-ħtieġa ta' reazzjoni 
rapida għal ħtiġijiet ġodda 
konsegwentement ifisser l-adattament tal-
implimentazzjoni finanzjarja tal-
programmi. Biex tiżdied il-kapaċità tal-UE 
li tirrispondi għal ħtiġijiet mhux previsti, u 
billi jibni fuq l-esperjenza ta' suċċess tal-
Fond Ewropew għall-Iżvilupp (FEŻ), 
ammont jenħtieġ li jitħalla mhux allokat 
bħala riżerva għall-isfidi u l-prijoritajiet li 
jinħolqu. Jenħtieġ li din ir-riżerva tiġi 
mobilizzata skont il-proċeduri stabbiliti 
f'dan ir-Regolament.

Emenda 25

Proposta għal regolament
Premessa 47

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(47) Skont il-paragrafi 22 u 23 tal-
ftehim Interistituzzjonali għat-Tfassil Aħjar 
tal-Liġijiet tas-13 ta' April 201678, hemm 
il-ħtieġa li dan il-programm jiġi evalwat 
fuq l-informazzjoni miġbura permezz ta' 
rekwiżiti speċifiċi ta' monitoraġġ, filwaqt li 
jiġu evitati regolamentazzjoni u piżijiet 
amministrattivi żejda, b'mod partikolari 
għall-Istati Membri. Fejn xieraq, dawn ir-
rekwiżiti jistgħu jinkludu indikaturi li 
jistgħu jitkejlu, bħala bażi għall-
evalwazzjoni tal-effetti tal-Programm fil-
post. Huwa ta' importanza partikolari li 
waqt il-ħidma preparatorja tagħha, il-
Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 
xierqa anki fil-livell tal-esperti, u li dawn 
il-konsultazzjonijiet jsiru f'konformità mal-
prinċipji stabbiliti fil-Ftehim 

(47) Skont il-paragrafi 22 u 23 tal-
ftehim Interistituzzjonali għat-Tfassil Aħjar 
tal-Liġijiet tas-13 ta' April 201678, hemm 
il-ħtieġa li dan il-programm jiġi evalwat 
fuq l-informazzjoni miġbura permezz ta' 
rekwiżiti speċifiċi ta' monitoraġġ, filwaqt li 
jiġu evitati regolamentazzjoni u piżijiet 
amministrattivi żejda, b'mod partikolari 
għall-Istati Membri. Fejn xieraq, dawn ir-
rekwiżiti jenħtieġ li jinkludu indikaturi li 
jistgħu jitkejlu, bħad-data diżaggregata 
fir-rigward tas-sessi, bħala bażi għall-
evalwazzjoni tal-effetti tal-Programm fil-
post. Huwa ta' importanza partikolari li 
waqt il-ħidma preparatorja tagħha, il-
Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 
xierqa anki fil-livell tal-esperti, u li dawn 
il-konsultazzjonijiet jsiru f'konformità mal-
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Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-
Liġijiet tat-13 ta' April 2016. B'mod 
partikolari, biex tiġi żgurata 
parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija tal-atti 
delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li 
jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-
esperti tagħhom ikollhom aċċess 
sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-
esperti tal-Kummissjoni li jkunu qed 
jittrattaw it-tħejjija tal-atti delegati.

prinċipji stabbiliti fil-Ftehim 
Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-
Liġijiet tat-13 ta' April 2016. B'mod 
partikolari, biex tiġi żgurata 
parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija tal-atti 
delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li 
jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-
esperti tagħhom ikollhom aċċess 
sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-
esperti tal-Kummissjoni li jkunu qed 
jittrattaw it-tħejjija tal-atti delegati.

__________________ __________________

78 Il-Ftehim Interistituzzjonali bejn il-
Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni 
Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea dwar 
it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-
13 ta' April 2016; ĠU L 123, 12.5.2016, 
p. 1-14.

78 Il-Ftehim Interistituzzjonali bejn il-
Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni 
Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea dwar 
it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-
13 ta' April 2016; ĠU L 123, 12.5.2016, 
p. 1-14.

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-għan ġenerali ta' dan ir-
Regolament huwa li jsostni u jippromwovi 
l-valuri u l-interessi tal-Unjoni madwar id-
dinja sabiex jiġu segwiti l-għanijiet u l-
prinċipji tal-azzjoni esterna tal-Unjoni, kif 
stabbiliti fl-Artikoli 3(5), fl-Artikolu 8 u 21 
tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea.

1. L-għan ġenerali ta' dan ir-
Regolament huwa li jsostni u jippromwovi 
l-valuri u l-interessi tal-Unjoni madwar id-
dinja sabiex jiġu segwiti l-għanijiet u l-
prinċipji tal-azzjoni esterna tal-Unjoni, kif 
stabbiliti fl-Artikoli 3(5), fl-Artikolu 8 u 21 
tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, filwaqt 
li jirrispetta l-qafas ta' politika għall-
kooperazzjoni għall-iżvilupp tal-UE kif 
imsemmi fl-Artikolu 208 tat-Trattat dwar 
il-Funzjonament tal-Unjoni, il-Kunsens 
Ewropew għall-Iżvilupp, l-Aġenda 2030 
dwar l-Iżvilupp Sostenibbli, il-Pjan ta' 
Azzjoni tal-UE dwar l-Ugwaljanza bejn is-
Sessi II u l-Ftehim ta' Pariġi dwar it-
Tibdil fil-Klima.
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Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) li jappoġġa u jippromwovi d-
djalogu u l-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi u 
reġjuni fil-Viċinat, fl-Afrika sub-Saħarjana, 
fl-Asja u fil-Paċifiku, u fil-Kontinent 
Amerikan u fil-Karibew;

(a) li jappoġġa u jippromwovi d-
djalogu u l-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi u 
reġjuni fil-Viċinat, fl-Afrika sub-Saħarjana, 
fl-Asja u fil-Paċifiku, u fil-Kontinent 
Amerikan u fil-Karibew bil-għan li 
jintlaħaq żvilupp sostenibbli, jinqered il-
faqar u jiġi miġġieled kull tip ta' 
inugwaljanza, inklużi l-inugwaljanzi bejn 
is-sessi;

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) fil-livell dinji, li jikkonsolida u 
jappoġġa d-demokrazija, l-istat tad-dritt u 
d-drittijiet tal-bniedem, l-appoġġ għall-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, aktar 
stabbiltà u paċi u li jindirizza sfidi dinjija 
oħra, inkluż il-migrazzjoni u l-mobbiltà;

(b) fil-livell dinji, li jikkonsolida u 
jappoġġa d-demokrazija, l-istat tad-dritt, 
id-drittijiet tal-bniedem u l-ugwaljanza 
bejn is-sessi, jappoġġa l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, 
inklużi l-organizzazzjonijiet tan-nisa, jibni 
l-paċi, jipprevjeni l-kunflitti u 
jippromwovi soċjetajiet ġusti u inklużivi, 
aktar stabbiltà u paċi u li jindirizza sfidi 
dinjija oħra, inklużi l-migrazzjoni, il-
mobbiltà u t-tibdil fil-klima;

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Mill-anqas 92 % tan-nefqa skont 
dan ir-Regolament għandha tissodisfa l-
kriterji għall-Għajnuna Uffiċjali għall-
Iżvilupp, stabbiliti mill-Kumitat ta' 

3. Dan ir-Regolament għandu 
jikkontribwixxi għall-objettivi kollettivi 
tal-Unjoni fi ħdan il-qafas ta' żmien tal-
Aġenda 2030, filwaqt li jżomm preżenti l-
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Għajnuna għall-Iżvilupp tal-
Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-
Iżvilupp Ekonomiċi.

pekuljarità trasversali tal-Għan 5. Mill-
anqas 92 % tan-nefqa skont dan ir-
Regolament għandha tissodisfa l-kriterji 
għall-Għajnuna Uffiċjali għall-Iżvilupp, kif 
stabbiliti bħalissa mill-Kumitat ta' 
Għajnuna għall-Iżvilupp tal-
Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-
Iżvilupp Ekonomiċi.

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. F'konformità mal-Kunsens tal-UE 
għall-Iżvilupp, mill-anqas 20 % tal-
Għajnuna Uffiċjali għall-Iżvilupp 
iffinanzjata skont dan ir-Regolament, fil-
programmi kollha, ġeografiċi u tematiċi, 
kull sena u matul il-perjodu ta' żmien tal-
azzjonijiet tagħha għandhom jiġu 
delimitati għall-inklużjoni soċjali u l-
iżvilupp tal-bniedem, sabiex jiġi sostnut u 
msaħħaħ il-forniment ta' servizzi soċjali 
bażiċi, bħas-saħħa, in-nutrizzjoni, l-
edukazzjoni u l-protezzjoni soċjali, b'mod 
partikolari għall-persuni l-aktar 
marġinalizzati inklużi n-nisa u t-tfal.

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. F'konformità mal-impenji eżistenti 
fil-Pjan ta' Azzjoni tal-UE dwar l-
Ugwaljanza bejn is-Sessi II, mill-anqas 
85 % tal-programmi ffinanzjati tal-
Għajnuna Uffiċjali għall-Iżvilupp (ODA) 
li jaqgħu taħt dan ir-Regolament għandu 
jkollhom l-ugwaljanza bejn is-sessi u d-
drittijiet u t-tisħiħ tal-pożizzjoni tan-nisa u 
tal-bniet bħala objettiv sinifikanti, fil-
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programmi kollha, ġeografiċi u tematiċi, 
kull sena u matul il-perjodu ta' żmien tal-
azzjonijiet tagħha.

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Ugwaljanza bejn is-sessi u tisħiħ 
tal-pożizzjoni tan-nisa u tal-bniet

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Stabbiltà u Paċi; (c) a) Bini tal-Paċi, Prevenzjoni tal-
Kunflitti u Stabbiltà;

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt b – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) EUR 7 000 miljun għall-programmi 
tematiċi:

(b) EUR 9700 miljun għall-programmi 
tematiċi:

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 - punt b – inċiż 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Ugwaljanza bejn is-sessi u tisħiħ 
tal-pożizzjoni tan-nisa u tal-bniet: 
EUR 1700 miljun,
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Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt b – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Stabbiltà u Paċi EUR 1 000 miljun, – Bini tal-Paċi, Prevenzjoni tal-
Kunflitti u Stabbiltà: EUR 1 000 miljun,

Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Ir-riżervi ta' EUR 10 200 miljun 
għall-isfidi u l-prijoritajiet emerġenti 
għandhom iżidu l-ammonti msemmija fil-
paragrafu 2 f'konformità mal-Artikolu 15.

3. Ir-riżervi ta' EUR 7500 miljun 
għall-pakkett tal-isfidi u l-ħtiġijiet
emerġenti għandhom iżidu l-ammonti 
msemmija fil-paragrafu 2 f'konformità 
mal-Artikolu 15.

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-ftehimiet ta' assoċjazzjoni, il-ftehimiet ta' 
sħubija u ta' kooperazzjoni, il-ftehimiet 
multilaterali u ftehimiet oħra li 
jistabbilixxu relazzjoni legalment 
vinkolanti ma' pajjiżi sħab, kif ukoll il-
konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew u l-
konklużjonijiet tal-Kunsill, id-
dikjarazzjonijiet ta' summits jew il-
konklużjonijiet ta' laqgħat ta' livell għoli 
ma' pajjiżi sħab, ir-riżoluzzjonijiet rilevanti 
tal-Parlament Ewropew, il-
komunikazzjonijiet tal-Kummissjoni jew 
il-Komunikazzjonijiet konġunti tal-
Kummissjoni u tar-Rappreżentant Għoli 
tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-

Il-ftehimiet ta' assoċjazzjoni, il-ftehimiet ta' 
sħubija u ta' kooperazzjoni, il-ftehimiet 
multilaterali u ftehimiet oħra li 
jistabbilixxu relazzjoni legalment 
vinkolanti ma' pajjiżi sħab, kif ukoll il-
konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew u l-
konklużjonijiet tal-Kunsill, id-
dikjarazzjonijiet ta' summits jew il-
konklużjonijiet ta' laqgħat ta' livell għoli 
ma' pajjiżi sħab, ir-riżoluzzjonijiet rilevanti 
tal-Parlament Ewropew, il-
komunikazzjonijiet tal-Kummissjoni jew 
il-Komunikazzjonijiet konġunti tal-
Kummissjoni u tar-Rappreżentant Għoli 
tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-
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Politika ta' Sigurtà, għandhom 
jikkostitwixxu l-qafas kumplessiv ta' 
politika għall-implimentazzjoni ta' dan ir-
Regolament.

Politika ta' Sigurtà, għandhom 
jikkostitwixxu l-qafas kumplessiv ta' 
politika għall-implimentazzjoni ta' dan ir-
Regolament. Dan jinkludi wkoll, inter 
alia, l-Istrateġija Globali tal-UE, l-
Approċċ Integrat tal-UE għal Kunflitti u 
Kriżijiet Esterni, il-Kunsens Ewropew 
għall-Iżvilupp, il-Pjan ta' Azzjoni tal-UE 
dwar l-Ugwaljanza bejn is-Sessi, l-
implimentazzjoni tal-UE tar-
Riżoluzzjonijiet 1325 u 1820 tal-Kunsill 
tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti dwar in-
nisa, il-paċi u s-sigurtà.

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għandu jiġi applikat approċċ 
ibbażat fuq id-drittijiet li jinkludi d-
drittijiet kollha tal-bniedem, sew ċivili u 
politiċi jew ekonomiċi, soċjali u kulturali 
sabiex jiġu integrati l-prinċipji tad-drittijiet 
tal-bniedem, sabiex id-detenturi tad-dritt 
jiġu appoġġati fil-pretensjoni tad-drittijiet 
tagħhom b'enfasi fuq gruppi aktar foqra u 
aktar vulnerabbli u sabiex il-pajjiżi sħab 
jiġu appoġġati fl-implimentazzjoni tal-
obbligi internazzjonali tagħhom dwar id-
drittijiet tal-bniedem. Dan ir-Regolament 
għandu jippromwovi l-ugwaljanza bejn is-
sessi u l-għoti tas-setgħa lin-nisa.

2. Għandu jiġi applikat approċċ 
ibbażat fuq id-drittijiet li jinkludi d-
drittijiet kollha tal-bniedem, sew ċivili u 
politiċi jew ekonomiċi, soċjali u kulturali,
sabiex jiġu integrati l-prinċipji tad-drittijiet 
tal-bniedem, inklużi d-drittijiet tan-nisa u 
l-ugwaljanza bejn is-sessi sabiex id-
detenturi tad-dritt jiġu appoġġati fil-
pretensjoni tad-drittijiet tagħhom b'enfasi 
fuq gruppi marġinalizzati, inklużi tfal u 
żgħażagħ, persuni akbar fl-età, persuni 
b'diżabbiltajiet, minoranzi u persuni 
indiġeni persuni LGBTI, u sabiex il-pajjiżi 
sħab jiġu megħjuna fl-implimentazzjoni 
tal-obbligi internazzjonali tagħhom dwar 
id-drittijiet tal-bniedem.

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Dan ir-Regolament għandu 
jippromwovi l-ugwaljanza bejn is-sessi u 
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t-tisħiħ tal-pożizzjoni tan-nisa billi jalloka 
b'mod speċifiku finanzjament għat-titjib 
tal-ugwaljanza bejn is-sessi f'pajjiżi terzi u 
b'mod ġenerali jiżgura li l-markatur tas-
sessi jkun parti mit-tfassil, l-
implimentazzjoni u l-evalwazzjoni tal-
proġetti kollha. Id-drittijiet tan-nisa, il-
promozzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi u 
l-ġustizzja klimatika għandhom jiġu 
integrati permezz ta' programmi ta' 
strateġija nazzjonali u reġjonali.

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Dan ir-regolament għandu 
jippromwovi l-implimentazzjoni sħiħa u 
effettiva tal-Pjattaforma ta' Beijing għal 
Azzjoni u l-Programm ta' Azzjoni tal-
Konferenza Internazzjonali dwar il-
Popolazzjoni u l-Iżvilupp (ICPD) u l-eżiti 
tal-konferenzi ta' reviżjoni tagħhom u 
jibqa' impenjat favur is-saħħa u d-
drittijiet sesswali u riproduttivi (SRHR). 
Huwa jippromwovi, jipproteġi u jwettaq 
id-dritt ta' kull individwu li jkollu l-
kontroll sħiħ fuq, u jiddeċiedi b'mod 
liberu u responsabbli dwar, kwistjonijiet 
marbutin mas-sesswalità u s-saħħa 
sesswali u riproduttiva tagħhom, filwaqt li 
jkun ħieles mid-diskriminazzjoni, il-
koerċizzjoni u l-vjolenza. Dan ir-
regolament se jagħti attenzjoni partikolari 
lill-bżonn ta' aċċess universali għal 
informazzjoni rigward is-saħħa sesswali u 
riproduttiva komprensiva, edukazzjoni, 
inkluża l-edukazzjoni sesswali 
komprensiva, u servizzi għall-kura tas-
saħħa li jkunu ta' kwalità u affordabbli.

Emenda 42

Proposta għal regolament
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Artikolu 8 - paragrafu 2c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2c. Dan ir-regolament għandu 
jippromwovi t-tisħiħ tal-pożizzjoni tat-tfal 
u taż-żgħażagħ, b'mod partikolari l-bniet 
u t-tfajliet, filwaqt li jikkontribwixxi għar-
realizzazzjoni tal-potenzjal tagħhom bħala 
aġenti ewlenin tal-bidla.

Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Unjoni għandha tippromwovi approċċ 
multilaterali u bbażat fuq ir-regoli għall-
beni u l-isfidi dinjija u għandha tikkoopera 
mal-Istati Membri, il-pajjiżi sħab, l-
organizzazzjonijiet internazzjonali u 
donaturi oħra f'dak ir-rigward.

L-Unjoni għandha tippromwovi approċċ 
multilaterali u bbażat fuq ir-regoli għall-
beni u l-isfidi pubbliċi dinjija u għandha 
tikkoopera mal-Istati Membri, il-pajjiżi 
sħab, l-organizzazzjonijiet internazzjonali 
u donaturi oħra f'dak ir-rigward.

Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fir-relazzjonijiet ma' pajjiżi sħab 
għandhom jiġu kkunsidrati r-rekord fl-
implimentazzjoni tal-impenji, il-ftehimiet 
internazzjonali u r-relazzjonijiet 
kontrattwali mal-Unjoni tagħhom.

Fir-relazzjonijiet ma' pajjiżi sħab 
għandhom jiġu kkunsidrati r-rekord fl-
implimentazzjoni tal-impenji, il-ftehimiet 
internazzjonali, b'mod partikolari l-
Ftehim ta' Pariġi, u r-relazzjonijiet 
kontrattwali mal-Unjoni tagħhom.

Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 4 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kooperazzjoni bejn l-Unjoni u l-Istati 
Membri, fuq naħa, u l-pajjiżi sħab, fuq in-
naħa l-oħra, għandha tkun ibbażata fuq il-
prinċipji tal-effettività tal-iżvilupp u 
għandha tippromwovihom, fejn 
applikabbli, jiġifieri: is-sjieda tal-
prijoritajiet tal-iżvilupp mill-pajjiżi sħab, 
fowkus fuq ir-riżultati, sħubijiet inklużivi 
għall-iżvilupp, it-trasparenza u l-
akkontabbiltà reċiproka. L-Unjoni għandha 
tippromwovi mobilizzazzjoni u użu 
effettivi u effiċjenti tar-riżorsi.

Il-kooperazzjoni bejn l-Unjoni u l-Istati 
Membri, fuq naħa, u l-pajjiżi sħab, fuq in-
naħa l-oħra, għandha tkun ibbażata fuq il-
prinċipji tal-effettività tal-iżvilupp u 
għandha tippromwovihom, jiġifieri: is-
sjieda tal-prijoritajiet tal-iżvilupp mill-
pajjiżi sħab, fokus fuq ir-riżultati, sħubijiet 
inklużivi għall-iżvilupp, it-trasparenza, l-
akkontabbiltà reċiproka u l-ugwaljanza 
bejn is-sessi. L-Unjoni għandha 
tippromwovi mobilizzazzjoni u użu 
effettivi u effiċjenti tar-riżorsi.

Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F'konformità mal-prinċipju ta' sħubija 
inklużiva, fejn ikun xieraq, il-
Kummissjoni għandha tassigura li l-
partijiet ikkonċernati rilevanti tal-pajjiżi 
sħab, inklużi l-organizzazzjonijiet tas-
soċjetà ċivili u l-awtoritajiet lokali, jiġu 
kkonsultati kif dovut u jkollhom aċċess 
f'waqtu għall-informazzjoni rilevanti li 
jippermettilhom li jkollhom rwol siewi 
matul it-tfassil, l-implimentazzjoni u l-
proċessi assoċjati ta' monitoraġġ tal-
programmi.

F'konformità mal-prinċipju ta' sħubija 
inklużiva, il-Kummissjoni għandha 
tassigura li l-partijiet ikkonċernati rilevanti 
tal-pajjiżi sħab, inklużi l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, l-
organizzazzjonijiet tan-nisa u l-awtoritajiet 
lokali, jiġu kkonsultati kif dovut u 
jkollhom aċċess f'waqtu għall-
informazzjoni rilevanti u jkunu permessi li 
jkollhom rwol siewi matul it-tfassil, l-
implimentazzjoni u l-proċessi assoċjati ta' 
monitoraġġ tal-programmi.

Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-programmi u l-azzjonijiet skont 
dan ir-Regolament għandhom jintegraw it-
tibdil fil-klima, il-protezzjoni ambjentali u 
l-ugwaljanza bejn is-sessi u għandhom 

6. Il-programmi u l-azzjonijiet skont 
dan ir-Regolament għandhom jintegraw il-
prevenzjoni tal-kunflitti u l-bini tal-
kapaċità u s-sensittività tal-kunflitti, it-
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jindirizzaw l-interkonnessjonijiet bejn l-
Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli, biex 
jippromwovu azzjonijiet integrati li jistgħu 
joħolqu kobenefiċċji u jilħqu għanijiet 
multipli b'mod koerenti. Dawn il-
programmi u l-azzjonijiet għandhom ikunu 
bbażati fuq analiżi tar-riskji u l-
vulnerabbiltajiet, jintegraw approċċ ta' 
reżiljenza u jkunu sensittivi għall-kunflitti. 
Huma għandhom ikunu ggwidati mill-
prinċipju li ħadd ma jitħalla lura.

tibdil fil-klima, il-protezzjoni ambjentali u 
l-ugwaljanza bejn is-sessi u t-tisħiħ tal-
pożizzjoni tan-nisa u għandhom 
jindirizzaw l-interkonnessjonijiet bejn l-
Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli, biex 
jippromwovu azzjonijiet integrati li jistgħu 
joħolqu kobenefiċċji u jilħqu għanijiet 
multipli b'mod koerenti. Dawn il-
programmi u l-azzjonijiet għandhom ikunu 
bbażati fuq analiżi tar-riskji u l-
vulnerabbiltajiet, jintegraw approċċ ta' 
reżiljenza u jkunu sensittivi għall-kunflitti. 
Huma għandhom ikunu ggwidati mill-
prinċipju li ħadd ma jitħalla lura u mill-
prinċipju "Weġġa' lil Ħadd".

Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Tisħiħ tal-kapaċitajiet tal-atturi militari
b'appoġġ għall-iżvilupp u għas-sigurtà 
għall-iżvilupp

Tisħiħ tal-kapaċitajiet tal-atturi tal-paċi
b'appoġġ għall-iżvilupp u għas-sigurtà u 
għas-sikurezza għall-iżvilupp

Emenda 49

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sabiex tikkontribwixxi għal żvilupp 
sostenibbli, li jirrikjedi l-kisba ta' 
soċjetajiet stabbli, paċifiċi u inklużivi, l-
assistenza tal-Unjoni skont dan ir-
Regolament tista' tintuża fil-kuntest ta' 
riforma aktar wiesgħa fis-settur tas-sigurtà 
jew biex tibni l-kapaċità tal-atturi militari
fil-pajjiżi sħab, fiċ-ċirkostanzi eċċezzjonali 
stabbiliti fil-paragrafu 4, biex jitwettqu 
attivitajiet ta' żvilupp u sigurtà għall-
attivitajiet ta' żvilupp.

2. Sabiex tikkontribwixxi għal żvilupp 
sostenibbli, li jirrikjedi l-kisba ta' 
soċjetajiet stabbli, paċifiċi, ugwali fir-
rigward tas-sessi u inklużivi, l-assistenza 
tal-Unjoni skont dan ir-Regolament tista' 
tintuża fil-kuntest ta' riforma aktar wiesgħa 
fis-settur tas-sigurtà u s-sikurezza jew biex 
tibni l-kapaċità tal-atturi tal-bini tal-paċi
fil-pajjiżi sħab, fiċ-ċirkostanzi eċċezzjonali 
stabbiliti fil-paragrafu 4, biex jitwettqu 
attivitajiet ta' żvilupp u sigurtà u sikurezza
għall-attivitajiet ta' żvilupp.
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Emenda 50

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-għajnuna skont dan l-Artikolu 
tista' tkopri b'mod partikolari l-forniment 
ta' programmi ta' tisħiħ tal-kapaċitajiet 
b'appoġġ għall-iżvilupp u għas-sigurtà 
għall-iżvilupp, inklużi taħriġ, mentoring u 
pariri, kif ukoll il-forniment ta' tagħmir, 
titjib tal-infrastruttura u servizzi relatati 
direttament ma' dik l-għajnuna.

3. L-għajnuna skont dan l-Artikolu 
tista' tkopri b'mod partikolari l-forniment 
ta' programmi ta' tisħiħ tal-kapaċitajiet 
b'appoġġ għall-iżvilupp u għas-sigurtà u s-
sikurezza għall-iżvilupp, inklużi taħriġ, 
mentoring u pariri, kif ukoll il-forniment ta' 
tagħmir, titjib tal-infrastruttura u servizzi 
relatati direttament ma' dik l-għajnuna.

Emenda 51

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) fejn ma jkunux jistgħu jiġu 
ssodisfati rekwiżiti b'rikors għal atturi 
mhux militari biex adegwatament jintlaħqu 
għanijiet tal-Unjoni skont dan ir-
Regolament u jkun hemm theddida serja 
għall-eżistenza ta' istituzzjonijiet Statali li 
jiffunzjonaw jew għall-protezzjoni tad-
drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet 
fundamentali u l-istituzzjonijiet Statali ma 
jkunux jistgħu jlaħħqu ma' dik it-theddida; 
kif ukoll;

(a) fejn ma jkunux jistgħu jiġu 
ssodisfati rekwiżiti b'rikors għal atturi 
mhux militari biex adegwatament jintlaħqu 
għanijiet tal-Unjoni skont dan ir-
Regolament u jkun hemm theddida serja 
għall-eżistenza ta' istituzzjonijiet Statali li 
jiffunzjonaw jew għall-protezzjoni tad-
drittijiet tal-bniedem, l-ugwaljanza bejn is-
sessi u l-libertajiet fundamentali u l-
istituzzjonijiet Statali ma jkunux jistgħu 
jlaħħqu ma' dik it-theddida; kif ukoll;

Emenda 52

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Għandha tiżgura wkoll li l-
azzjonijiet immirati lejn ir-riforma tal-
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forzi militari jikkontribwixxu biex 
jagħmluhom aktar trasparenti, 
akkontabbli u rispettużi fir-rigward tad-
drittijiet tal-bniedem tan-nisa, l-irġiel, il-
bniet u s-subien kollha li jaqgħu taħt il-
ġurisdizzjoni tagħhom;

Emenda 53

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi proċeduri xierqa ta' 
valutazzjoni, monitoraġġ u evalwazzjoni
tar-riskju għall-miżuri skont dan l-
Artikolu.

7. Il-Kummissjoni għandha tinvolvi 
b'mod attiv lis-soċjetà ċivili inklużiva 
matul il-proċess tal-politika kollu, filwaqt 
li tiżgura l-parteċipazzjoni sħiħa tan-nisa 
u l-bniet, inkluż fil-valutazzjonijiet tar-
riskju u l-analiżi tal-kunflitti; u twettaq 
analiżi ta' kunflitt ex ante rigoruża u 
sistematika li tintegra bis-sħiħ l-analiżi 
tal-ġeneru, il-valutazzjoni tar-riskji, il-
proċeduri ta' monitoraġġ u evalwazzjoni 
għall-miżuri skont dan l-Artikolu. Il-
valutazzjonijiet għandhom jevalwaw l-
impatt (potenzjali) ta' kull miżura skont 
dan l-Artikolu lil hinn mill-kapaċitajiet 
militari immedjati tal-pajjiżi sħab, sabiex 
jiġi żgurat li jkunu sensittivi għall-kunflitt 
u sensittivi għall-ġeneru, li ma jagħmlu l-
ebda ħsara u li jikkontribwixxu b'mod 
attiv għas-sikurezza tal-bniedem u l-paċi 
sostenibbli. Il-proċessi ta' monitoraġġ u 
evalwazzjoni għandhom jużaw b'mod 
estensiv l-analiżi u t-testimonjanzi mis-
soċjetà ċivili u diversi nisa u bniet biex 
jivvalutaw l-impatt ta' kull miżura fuq il-
kunflitt u d-dinamika tas-sessi f'kull 
kuntest rilevanti tal-pajjiżi.

Emenda 54

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kooperazzjoni u l-interventi skont 
dan ir-Regolament għandhom jiġu 
pprogrammati, ħlief l-azzjonijiet ta' rispons 
rapidu msemmija fl-Artikolu 4(4).

1. Il-kooperazzjoni u l-interventi 
kollha skont dan ir-Regolament 
għandhom ikunu sensittivi għall-kunflitt 
u l-ġeneru. Il-kooperazzjoni u l-interventi 
skont dan ir-Regolament għandhom jiġu 
pprogrammati, ħlief l-azzjonijiet ta' rispons 
rapidu msemmija fl-Artikolu 4(4).

Emenda 55

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-Unjoni għandha tikkonsulta wkoll 
donaturi u atturi oħra, inklużi 
rappreżentanti tas-soċjetà ċivili u 
awtoritajiet lokali, fejn rilevanti;

(c) l-Unjoni għandha tikkonsulta wkoll 
donaturi u atturi oħra, inklużi 
rappreżentanti tas-soċjetà ċivili u 
awtoritajiet lokali;

Emenda 56

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-programmi tematiċi tad-Drittijiet 
tal-Bniedem u tad-Demokrazija u tas-
Soċjetà Ċivili msemmija fl-
Artikolu 4(3)(a) u (b) għandhom jipprovdu 
assistenza indipendentement mill-kunsens 
tal-gvernijiet u awtoritajiet pubbliċi oħra 
tal-pajjiżi terzi kkonċernati. Dawn il-
programmi tematiċi għandhom jappoġġaw 
prinċipalment organizzazzjonijiet tas-
soċjetà ċivili.

(d) il-programmi tematiċi tad-Drittijiet 
tal-Bniedem u tad-Demokrazija, tal-
Ugwaljanza bejn is-Sessi u t-Tisħiħ tal-
Pożizzjoni tan-Nisa u tal-Bniet, u tas-
Soċjetà Ċivili msemmija fl-
Artikolu 4(3)(a) u (b) għandhom jipprovdu 
assistenza indipendentement mill-kunsens 
tal-gvernijiet u awtoritajiet pubbliċi oħra 
tal-pajjiżi terzi kkonċernati. Dawn il-
programmi tematiċi għandhom jappoġġaw 
prinċipalment organizzazzjonijiet tas-
soċjetà ċivili, inklużi dawk li jiddefendu d-
drittijiet tan-nisa.
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Emenda 57

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-programmazzjoni tista' 
tipprevedi attivitajiet ta' kooperazzjoni 
ffinanzjati minn allokazzjonijiet differenti 
elenkati fl-Artikolu 6(2) u minn 
Programmi oħra tal-Unjoni skont l-atti 
bażiċi tagħhom.

(c) l-impenji u l-prestazzjoni tas-sħab, 
stabbiliti abbażi ta' kriterji bħar-riforma 
politika, l-ugwaljanza bejn is-sessi, il-
governanza tajba, id-drittijiet tal-bniedem, 
u l-iżvilupp ekonomiku u soċjali;

Emenda 58

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-ħtiġijiet tas-sħab, stabbiliti fuq il-
bażi ta' kriterji speċifiċi li jqisu l-
popolazzjoni, il-faqar, l-inugwaljanza, l-
iżvilupp tal-bniedem, il-vulnerabbiltà 
ekonomika u ambjentali, u r-reżiljenza tal-
istat u tas-soċjetà;

(a) il-ħtiġijiet tas-sħab, stabbiliti fuq il-
bażi ta' kriterji speċifiċi li jqisu l-
popolazzjoni, il-faqar, l-inugwaljanza, l-
iżvilupp tal-bniedem, is-sitwazzjoni tad-
drittijiet tal-bniedem u tal-libertajiet 
fundamentali, inkluża l-ugwaljanza bejn 
is-sessi, il-vulnerabbiltà ekonomika u 
ambjentali, u r-reżiljenza tal-istat u tas-
soċjetà;

Emenda 59

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-impenji u l-prestazzjoni tas-sħab, 
stabbiliti fuq kriterji bħar-riforma politika u 
l-iżvilupp ekonomiku u soċjali;

(c) l-impenji u l-prestazzjoni tas-sħab, 
stabbiliti fuq kriterji bħar-riforma politika, 
l-ugwaljanza bejn is-sessi, il-governanza 
tajba, id-drittijiet tal-bniedem, u l-iżvilupp 
ekonomiku u soċjali;
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Emenda 60

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2 – pun ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) l-impatt potenzjali tal-
finanzjament tal-Unjoni fuq l-ugwaljanza 
bejn is-sessi;

Emenda 61

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Id-dokumenti ta' programmazzjoni 
għall-programmi ġeografiċi għandhom 
ikunu bbażati fuq ir-riżultati u għandhom 
jikkunsidraw, fejn ikun xieraq, il-miri u l-
indikaturi miftehma fuq livell 
internazzjonali, b'mod partikolari dawk 
stabbiliti għall-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli, kif ukoll l-oqfsa tar-riżultati 
fil-livell ta' pajjiż, sabiex jiġi valutat u 
komunikat il-kontribut tal-Unjoni għar-
riżultati, fil-livell tal-outputs, tal-eżiti u tal-
impatt.

5. Id-dokumenti ta' programmazzjoni 
għall-programmi ġeografiċi għandhom 
ikunu bbażati fuq ir-riżultati u għandhom 
jikkunsidraw il-miri u l-indikaturi 
miftehma fuq livell internazzjonali, b'mod 
partikolari dawk stabbiliti għall-Għanijiet 
ta' Żvilupp Sostenibbli, kif ukoll l-oqfsa 
tar-riżultati fil-livell ta' pajjiż, sabiex jiġi 
valutat u komunikat il-kontribut tal-Unjoni 
għar-riżultati, fil-livell tal-outputs, tal-eżiti 
u tal-impatt.

Emenda 62

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 6 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta jkunu qegħdin jitfasslu d-dokumenti
ta' programmazzjoni għal pajjiżi u reġjuni 
f'sitwazzjonijiet ta' kriżi jew ta' wara kriżi, 
u f'sitwazzjonijiet fraġli u vulnerabbli, 
għandhom jiġu kkunsidrati b'mod xieraq 
il-ħtiġijiet u ċ-ċirkustanzi speċjali tal-
pajjiżi jew tar-reġjuni kkonċernati.

L-abbozzar ta' dokumenti ta' 
programmazzjoni għal pajjiżi u reġjuni 
f'sitwazzjonijiet ta' kriżi jew ta' wara kriżi, 
u f'sitwazzjonijiet fraġli u vulnerabbli, 
għandu jitwettaq abbażi ta' analiżi 
speċifika tal-kuntest u approċċ ibbażat fuq 
id-drittijiet tal-bniedem u tan-nisa.
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Emenda 63

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 6 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandha tingħata attenzjoni speċjali lill-
prevenzjoni tal-kunflitti, il-bini tal-paċi, 
ir-rikonċiljazzjoni wara kunflitti u l-
miżuri ta' rikostruzzjoni, kif ukoll lir-rwol 
tan-nisa u d-drittijiet tat-tfal f'dawk il-
proċessi.

Emenda 64

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-programmi indikattivi pluriennali 
għandhom jistabbilixxu l-oqsma ta' 
prijorità magħżula għal finanzjament mill-
Unjoni, l-għanijiet speċifiċi, ir-riżultati 
mistennija, indikaturi tal-prestazzjoni ċari u 
speċifiċi, u l-allokazzjonijiet finanzjarji 
indikattivi, kemm kumplessivament kif 
ukoll għal kull qasam ta' prijorità.

2. Il-programmi indikattivi pluriennali 
għandhom jistabbilixxu l-oqsma ta' 
prijorità magħżula għal finanzjament mill-
Unjoni, l-għanijiet speċifiċi, ir-riżultati 
mistennija, indikaturi tal-prestazzjoni ċari u 
speċifiċi, diżaggregati tal-anqas f'termini 
ta' sessi u età, u l-allokazzjonijiet 
finanzjarji indikattivi, kemm 
kumplessivament kif ukoll għal kull qasam 
ta' prijorità, inklużi pakketti ddedikati 
għas-soċjetà ċivili u għall-appoġġ tal-
organizzazzjonijiet tan-nisa.

Emenda 65

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) dokument konġunt bejn l-Unjoni u 
s-sieħeb jew is-sħab ikkonċernati li 
jistabbilixxi l-valutazzjoni tal-impatt fir-
rigward tas-sessi.
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Emenda 66

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-programmi indikattivi pluriennali għall-
programmi tematiċi għandhom 
jistabbilixxu l-istrateġija tal-Unjoni, il-
prijoritajiet magħżula għall-finanzjament 
mill-Unjoni, l-għanijiet speċifiċi, ir-
riżultati mistennija, indikaturi tal-
prestazzjoni ċari u speċifiċi, u s-
sitwazzjoni internazzjonali u l-attivitajiet 
tas-sħab ewlenin għat-tema kkonċernata.

Il-programmi indikattivi pluriennali għall-
programmi tematiċi għandhom 
jistabbilixxu l-istrateġija tal-Unjoni, il-
prijoritajiet magħżula għall-finanzjament 
mill-Unjoni, l-għanijiet speċifiċi, ir-
riżultati mistennija, valutazzjoni tal-impatt 
fir-rigward tas-sessi, indikaturi tal-
prestazzjoni ċari u speċifiċi, diżaggregati 
tal-anqas f'termini ta' sessi u età, u s-
sitwazzjoni internazzjonali u l-attivitajiet 
tas-sħab ewlenin għat-tema kkonċernata.

Emenda 67

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Għal raġunijiet imperattivi ta' 
urġenza debitament ġustifikati jew theddid 
immedjat għad-demokrazija, l-istat tad-
dritt, id-drittijiet tal-bniedem jew il-
libertajiet fundamentali, il-Kummissjoni 
tista' temenda l-programmi indikattivi 
pluriennali msemmija fl-Artikoli 12 u 13 
ta' dan ir-Regolament b'atti ta' 
implimentazzjoni skont il-proċedura ta' 
urġenza msemmija fl-Artikolu 35(4).

5. Għal raġunijiet imperattivi ta' 
urġenza debitament ġustifikati jew theddid 
immedjat għad-demokrazija, il-paċi, l-istat 
tad-dritt, id-drittijiet tal-bniedem jew il-
libertajiet fundamentali, il-Kummissjoni 
tista' temenda l-programmi indikattivi 
pluriennali msemmija fl-Artikoli 12 u 13 
ta' dan ir-Regolament b'atti ta' 
implimentazzjoni skont il-proċedura ta' 
urġenza msemmija fl-Artikolu 35(4).

Emenda 68

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-ħtiġijiet, bl-użu ta' indikaturi 
bħall-popolazzjoni u l-livell ta' żvilupp;

(a) il-ħtiġijiet, bl-użu ta' indikaturi 
bħall-popolazzjoni u l-livell ta' żvilupp, u 
indikaturi tal-ugwaljanza bejn is-sessi;



PE628.565v01-00 40/72 AD\1170344MT.docx

MT

Emenda 69

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-impenn lejn u l-progress fil-bini 
ta' demokrazija profonda u sostenibbli;

(c) l-impenn lejn u l-progress fil-bini 
ta' paċi u demokrazija profondi u 
sostenibbli;

Emenda 70

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) impatt fuq l-ugwaljanza bejn is-
sessi;

Emenda 71

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. B'mod indikattiv 10 % tal-pakkett 
finanzjarju stabbilit fl-Artikolu 4(2)(a) biex 
jissupplimenta l-allokazzjonijiet finanzjarji 
għall-pajjiżi msemmija fl-Artikolu 12 
għandu jiġi allokat lill-pajjiżi sħab elenkati 
fl-Anness I sabiex jimplimentaw l-approċċ 
ibbażat fuq il-prestazzjoni. L-
allokazzjonijiet ibbażati fuq il-prestazzjoni 
għandhom jiġu deċiżi fuq il-progress 
tagħhom lejn id-demokrazija, id-drittijiet 
tal-bniedem, l-istat tad-dritt, il-
kooperazzjoni dwar il-migrazzjoni, il-
governanza ekonomika u r-riformi. Il-
progress tal-pajjiżi sħab għandu jiġi valutat 
kull sena.

1. B'mod indikattiv 10 % tal-pakkett 
finanzjarju stabbilit fl-Artikolu 4(2)(a) biex 
jissupplimenta l-allokazzjonijiet finanzjarji 
għall-pajjiżi msemmija fl-Artikolu 12 
għandu jiġi allokat lill-pajjiżi sħab elenkati 
fl-Anness I sabiex jimplimentaw l-approċċ 
ibbażat fuq il-prestazzjoni. L-
allokazzjonijiet ibbażati fuq il-prestazzjoni 
għandhom jiġu deċiżi fuq il-progress 
tagħhom lejn il-paċi, id-demokrazija, id-
drittijiet tal-bniedem, l-ugwaljanza bejn is-
sessi, l-istat tad-dritt, il-kooperazzjoni dwar 
il-migrazzjoni, il-governanza tajba u r-
riformi. Il-progress tal-pajjiżi sħab għandu 
jiġi valutat kull sena bl-involviment tas-
soċjetà ċivili, b'mod partikolari l-
organizzazzjonijiet tan-nisa.
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Emenda 72

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
pjanijiet ta' azzjoni jew miżuri annwali jew 
pluriennali. Il-miżuri jistgħu jieħdu l-forma 
ta' miżuri individwali, miżuri speċjali, 
miżuri ta' appoġġ jew miżuri ta' assistenza 
eċċezzjonali. Il-pjanijiet ta' azzjoni u l-
miżuri għandhom jispeċifikaw, għal kull 
azzjoni, l-għanijiet segwiti, ir-riżultati 
mistennija u l-attivitajiet prinċipali, il-
metodi ta' implimentazzjoni, il-baġit u 
kwalunkwe nefqa ta' appoġġ assoċjata.

1. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
pjanijiet ta' azzjoni jew miżuri annwali jew 
pluriennali. Il-miżuri jistgħu jieħdu l-forma 
ta' miżuri individwali, miżuri speċjali, 
miżuri ta' appoġġ jew miżuri ta' assistenza 
eċċezzjonali. Il-pjanijiet ta' azzjoni u l-
miżuri għandhom jispeċifikaw, għal kull 
azzjoni, l-għanijiet segwiti, ir-riżultati 
mistennija u l-attivitajiet prinċipali, il-
metodi ta' implimentazzjoni, il-baġit u 
kwalunkwe nefqa ta' appoġġ assoċjata. 
Għandhom ukoll jiddeskrivu kif kull 
azzjoni tikkontribwixxi għall-iżvilupp tal-
bniedem, l-inklużjoni soċjali, l-
ugwaljanza bejn is-sessi u d-drittijiet u t-
tisħiħ tal-pożizzjoni tan-nisa u tal-bniet, 
kif ukoll it-tibdil fil-klima u l-ambjent kif 
indikat fl-Artikolu 3.3, inklużi 
allokazzjonijiet indikattivi. L-effetti 
negattivi potenzjali tagħhom fuq dawn il-
miri għandhom ukoll jitqiesu u l-pjanijiet 
għandhom jiġu aġġustati kif xieraq.

Emenda 73

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) studji, laqgħat, informazzjoni, 
sensibilizzazzjoni, taħriġ, tħejjija u 
skambju tat-tagħlimiet miksuba u tal-aqwa 
prattiki, attivitajiet ta' pubblikazzjoni u 
kwalunkwe nefqa amministrattiva u ta' 
assistenza teknika oħra meħtieġa għall-
programmazzjoni u l-ġestjoni tal-
azzjonijiet, inklużi esperti esterni 
remunerati;

(a) studji, laqgħat, informazzjoni, 
sensibilizzazzjoni, taħriġ, tħejjija u 
skambju tat-tagħlimiet miksuba u tal-aqwa 
prattiki, inklużi l-prattiki tan-nisa, 
attivitajiet ta' pubblikazzjoni u kwalunkwe 
nefqa amministrattiva u ta' assistenza 
teknika oħra meħtieġa għall-
programmazzjoni u l-ġestjoni tal-
azzjonijiet, inklużi esperti esterni 
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remunerati;

Emenda 74

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Qabel l-adozzjoni jew l-estensjoni ta' 
miżuri ta' assistenza eċċezzjonali li ma 
jaqbżux l-EUR 20 miljun, il-Kummissjoni 
għandha tinforma lill-Kunsill dwar in-
natura u l-għanijiet tagħhom u l-ammonti 
finanzjarji previsti. Il-Kummissjoni 
għandha tinforma lill-Kunsill qabel ma 
tagħmel bidliet sostantivi sinifikanti 
f'miżuri ta' assistenza eċċezzjonali diġà 
adottati. Il-Kummissjoni għandha tqis l-
approċċ ta' politika rilevanti tal-Kunsill 
għall-ippjanar u l-implimentazzjoni 
sussegwenti ta' dawn il-miżuri, fl-interessi 
tal-konsistenza tal-azzjoni esterna tal-
Unjoni.

Qabel l-adozzjoni jew l-estensjoni ta' 
miżuri ta' assistenza eċċezzjonali li ma 
jaqbżux l-EUR 20 miljun, il-Kummissjoni 
għandha tinforma lill-Kunsill dwar in-
natura u l-għanijiet tagħhom u l-ammonti 
finanzjarji previsti. Il-Kummissjoni 
għandha tinforma lill-Kunsill qabel ma 
tagħmel bidliet sostantivi sinifikanti 
f'miżuri ta' assistenza eċċezzjonali diġà 
adottati. Il-Kummissjoni għandha tqis l-
approċċ ta' politika rilevanti, inkluż 
approċċ sensittiv fir-rigward tas-sessi, tal-
Kunsill għall-ippjanar u l-implimentazzjoni 
sussegwenti ta' dawn il-miżuri, fl-interessi 
tal-konsistenza tal-azzjoni esterna tal-
Unjoni.

Emenda 75

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Għal raġunijiet imperattivi ta' 
urġenza debitament iġġustifikati, bħal 
kriżijiet inklużi diżastri naturali jew 
magħmula mill-bniedem, theddid immedjat 
għad-demokrazija, l-istat tad-dritt, id-
drittijiet tal-bniedem jew il-libertajiet 
fundamentali, il-Kummissjoni tista' tadotta 
pjanijiet ta' azzjoni u miżuri, bħal atti ta' 
implimentazzjoni applikabbli 
immedjatament, f'konformità mal-
proċedura msemmija fl-Artikolu 35(4).

4. Għal raġunijiet imperattivi ta' 
urġenza debitament iġġustifikati, bħal 
kriżijiet inklużi diżastri naturali jew 
magħmula mill-bniedem, theddid immedjat 
għad-demokrazija, il-paċi, l-istat tad-dritt, 
id-drittijiet tal-bniedem jew il-libertajiet 
fundamentali, il-Kummissjoni tista' tadotta 
pjanijiet ta' azzjoni u miżuri, bħal atti ta' 
implimentazzjoni applikabbli 
immedjatament, f'konformità mal-
proċedura msemmija fl-Artikolu 35(4).



AD\1170344MT.docx 43/72 PE628.565v01-00

MT

Emenda 76

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandu jsir skrutinju ambjentali xieraq, 
fil-livell tal-azzjonijiet, inkluż għall-impatti 
fuq it-tibdil fil-klima u l-bijodiversità, 
f'konformità mal-atti leġiżlattivi 
applikabbli tal-Unjoni, inklużi d-
Direttiva 2011/92/UE82 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttiva tal-
Kunsill 85/337/KEE83, li jinkludi, fejn 
applikabbli, valutazzjoni tal-impatt 
ambjentali għal azzjonijiet ta' sensittività 
ambjentali, b'mod partikolari għal 
infrastruttura ġdida maġġuri.

Għandu jsir skrutinju xieraq fir-rigward 
tad-drittijiet tal-bniedem, inkluż tad-
drittijiet tan-nisa, soċjali u ambjentali, fil-
livell tal-azzjonijiet, inkluż għall-impatti 
fuq it-tibdil fil-klima u l-bijodiversità, 
f'konformità mal-atti leġiżlattivi 
applikabbli tal-Unjoni, inklużi d-
Direttiva 2011/92/UE[1] tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttiva tal-
Kunsill 85/337/KEE[2], li jinkludi, fejn 
applikabbli, valutazzjoni tal-impatt 
ambjentali għal azzjonijiet ta' sensittività 
ambjentali, b'mod partikolari għal 
infrastruttura ġdida maġġuri.

__________________ __________________

82 Id-Direttiva 2011/92/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
13 ta' Diċembru 2011 dwar il-valutazzjoni 
tal-effetti ta' ċerti proġetti pubbliċi u privati 
fuq l-ambjent (kodifikazzjoni) (ĠU L 26 
28.1.2012, p. 1).

82 Id-Direttiva 2011/92/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
13 ta' Diċembru 2011 dwar il-valutazzjoni 
tal-effetti ta' ċerti proġetti pubbliċi u privati 
fuq l-ambjent (kodifikazzjoni) (ĠU L 26 
28.1.2012, p. 1).

83 Id-Direttiva tal-Kunsill tas-
27 ta' Ġunju 1985 dwar l-istima tal-effetti 
ta' ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-
ambjent (ĠU L 175, 05.07.1985. p. 0040-
0048)

83 Id-Direttiva tal-Kunsill tas-
27 ta' Ġunju 1985 dwar l-istima tal-effetti 
ta' ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-
ambjent (ĠU L 175, 05.07.1985. p. 0040-
0048)

Emenda 77

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 5 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandu jsir skrutinju tal-impatt fuq is-
sessi xieraq fil-livell ta' azzjonijiet, biex 
jiġi żgurat li l-azzjonijiet jikkonformaw 
mal-atti leġiżlattivi applikabbli tal-Unjoni, 
b'mod partikolari d-Direttiva ta' Tfassil 
mil-Ġdid 2006/54/KE1a tal-Parlament 
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Ewropea u tal-Kunsill u d-Direttiva tal-
Kunsill 2004/113/KE1b.

__________________

1a 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 (tfassil 
mill-ġdid) (ĠU L 204, 26.7.2006, p. 23-
36).

1b 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. 37-43);

Emenda 78

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-finanzjament taħt dan l-Istrument 
jista' jiġi pprovdut ukoll permezz ta' 
kontribuzzjonijiet għal fondi 
internazzjonali, reġjonali jew nazzjonali, 
bħal dawk stabbiliti jew ġestiti mill-BEI, 
mill-Istati Membri, mill-pajjiżi u r-reġjuni 
sħab jew minn organizzazzjonijiet 
internazzjonali, jew donaturi oħra.

2. Il-finanzjament taħt dan l-Istrument 
jista' jiġi pprovdut ukoll permezz ta' 
kontribuzzjonijiet għal fondi 
internazzjonali, reġjonali jew nazzjonali, 
bħal dawk stabbiliti jew ġestiti mill-BEI, 
mill-Istati Membri, mill-pajjiżi u r-reġjuni 
sħab jew minn organizzazzjonijiet 
internazzjonali jew tan-nisa, jew donaturi 
oħra.

Emenda 79

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fil-ħidma mal-partijiet ikkonċernati 
tal-pajjiżi sħab, il-Kummissjoni għandha 
tikkunsidra l-ispeċifiċitajiet tagħhom, 

2. Fil-ħidma mal-partijiet ikkonċernati 
tal-pajjiżi sħab, il-Kummissjoni għandha 
tikkunsidra l-ispeċifiċitajiet tagħhom, 
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inklużi l-ħtiġijiet tagħhom u l-kuntest 
rilevanti, meta tiddefinixxi l-modalitajiet ta' 
finanzjament, it-tip ta' kontribuzzjoni, il-
modalitajiet tal-għotja u d-dispożizzjonijiet 
amministrattivi għall-ġestjoni tal-għotjiet, 
bil-ħsieb li jinkiseb u li jingħata l-aħjar 
rispons għall-firxa l-aktar wiesgħa 
possibbli ta' tali partijiet ikkonċernati. 
Għandhom jiġu inkoraġġiti modalitajiet 
speċifiċi skont ir-Regolament Finanzjarju, 
bħal ftehimiet ta' sħubija, 
awtorizzazzjonijiet ta' appoġġ finanzjarju 
lil terzi persuni, għoti dirett jew sejħiet 
għall-proposti ristretti għall-eliġibbiltà, jew 
somom f'daqqa, kostijiet unitarji u 
finanzjament b'rata fissa kif ukoll 
finanzjament mhux marbut mal-kostijiet 
kif previst fl-Artikolu 125(1) tar-
Regolament Finanzjarju.

inklużi l-ħtiġijiet tagħhom u l-kuntest 
rilevanti, meta tiddefinixxi l-modalitajiet ta' 
finanzjament, it-tip ta' kontribuzzjoni, il-
modalitajiet tal-għotja u d-dispożizzjonijiet 
amministrattivi għall-ġestjoni tal-għotjiet, 
bil-ħsieb li jinkiseb u li jingħata l-aħjar 
rispons għall-firxa l-aktar wiesgħa 
possibbli ta' tali partijiet ikkonċernati. Din 
il-valutazzjoni għandha tqis il-
kundizzjonijiet għal parteċipazzjoni bis-
sens u involviment tal-partijiet 
ikkonċernati kollha, b'mod partikolari s-
soċjetà ċivili lokali u l-organizzazzjonijiet 
tan-nisa. Għandhom jiġu inkoraġġiti 
modalitajiet speċifiċi skont ir-Regolament 
Finanzjarju, bħal ftehimiet ta' sħubija, 
awtorizzazzjonijiet ta' appoġġ finanzjarju 
lil terzi persuni, għoti dirett jew sejħiet 
għall-proposti ristretti għall-eliġibbiltà, jew 
somom f'daqqa, kostijiet unitarji u 
finanzjament b'rata fissa kif ukoll 
finanzjament mhux marbut mal-kostijiet 
kif previst fl-Artikolu 125(1) tar-
Regolament Finanzjarju. Il-modalitajiet 
differenti jridu jiġu implimentati bi 
trasparenza, ikunu traċċabbli u 
jippermettu l-innovazzjoni.

Emenda 80

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) għotjiet, fejn ikun xieraq mingħajr 
il-ħtieġa ta' kofinanzjament, sabiex jiġu 
ffinanzjati azzjonijiet fl-aktar 
kundizzjonijiet diffiċli fejn il-
pubblikazzjoni ta' sejħa għall-proposti ma 
tkunx xierqa, inklużi sitwazzjonijiet fejn 
ikun hemm nuqqas serju ta' libertajiet 
fundamentali, fejn is-sigurtà tal-bniedem 
tkun l-aktar f'riskju jew fejn l-
organizzazzjonijiet u d-difensuri tad-
drittijiet tal-bniedem joperaw fl-aktar 
kundizzjonijiet diffiċli. Għotjiet bħal dawn 
ma għandhomx jaqbżu l-EUR 1 000 000 u 

(b) għotjiet, fejn ikun xieraq mingħajr 
il-ħtieġa ta' kofinanzjament, sabiex jiġu 
ffinanzjati azzjonijiet fl-aktar 
kundizzjonijiet diffiċli fejn il-
pubblikazzjoni ta' sejħa għall-proposti ma 
tkunx xierqa, inklużi sitwazzjonijiet fejn 
ikun hemm nuqqas serju ta' libertajiet 
fundamentali, fejn is-sigurtà u s-sikurezza 
tal-bniedem tkun l-aktar f'riskju jew fejn l-
organizzazzjonijiet u d-difensuri tad-
drittijiet tal-bniedem u tan-nisa joperaw fl-
aktar kundizzjonijiet diffiċli. Għotjiet bħal 
dawn ma għandhomx jaqbżu l-
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għandu jkollhom tul ta' żmien ta' mhux 
aktar minn 18-il xahar, li tista' tiġi estiża bi 
12-il xahar ieħor fl-eventwalità ta' ostakli 
oġġettivi u mhux previsti għall-
implimentazzjoni tagħhom;

EUR 1 000 000 u għandu jkollhom tul ta' 
żmien ta' mhux aktar minn 18-il xahar, li 
tista' tiġi estiża bi 12-il xahar ieħor fl-
eventwalità ta' ostakli oġġettivi u mhux 
previsti għall-implimentazzjoni tagħhom;

Emenda 81

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-appoġġ baġitarju kif imsemmi fil-
punt (c) tal-paragrafu 1, inkluż permezz ta' 
kuntratti ta' prestazzjoni ta' riforma 
strutturali, għandu jkun ibbażat fuq is-
sjieda tal-pajjiż, l-akkontabbiltà reċiproka u 
impenji kondiviżi għall-valuri universali, 
id-demokrazija, id-drittijiet tal-bniedem u 
l-istat tad-dritt u għandu l-għan li jsaħħaħ 
is-sħubijiet bejn l-Unjoni u l-pajjiżi sħab. 
Għandu jinkludi djalogu msaħħaħ ta' 
politika, tisħiħ tal-kapaċitajiet, u 
governanza mtejba, li jikkomplementaw l-
isforzi tal-isħab biex jiġbru aktar u jonfqu 
aħjar bil-għan li jappoġġaw it-tkabbir 
ekonomiku sostenibbli u inklużiv u l-
impjiegi u l-qerda tal-faqar.

L-appoġġ baġitarju kif imsemmi fil-
punt (c) tal-paragrafu 1, inkluż permezz ta' 
kuntratti ta' prestazzjoni ta' riforma tas-
setturi, għandu jkun ibbażat fuq is-sjieda 
tal-pajjiż, l-akkontabbiltà reċiproka u 
impenji kondiviżi għall-valuri universali, 
id-demokrazija, id-drittijiet tal-bniedem, l-
ugwaljanza bejn is-sessi, l-inklużjoni 
soċjali u l-iżvilupp tal-bniedem u l-istat 
tad-dritt u għandu l-għan li jsaħħaħ is-
sħubijiet bejn l-Unjoni u l-pajjiżi sħab. 
Għandu jinkludi djalogu msaħħaħ ta' 
politika, tisħiħ tal-kapaċitajiet, ibbaġitjar 
sensittiv għal kwistjonijiet ta' ġeneru u 
governanza mtejba, inkluż monitoraġġ tal-
baġit mis-soċjetà ċivili u l-
organizzazzjonijiet tan-nisa, li 
jikkomplementaw l-isforzi tas-sħab biex 
jiġbru aktar u jonfqu aħjar bil-għan li 
jappoġġaw żvilupp sostenibbli u inklużiv, 
it-tnaqqis tat-tipi kollha ta' inugwaljanzi u 
l-qerda tal-faqar.

Emenda 82

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kwalunkwe deċiżjoni biex jiġi pprovdut 
appoġġ baġitarju għandha tkun ibbażata 
fuq politiki ta' appoġġ baġitarju miftehma 
mill-Unjoni, sett ċar ta' kriterji ta' 

Kwalunkwe deċiżjoni biex jiġi pprovdut 
appoġġ baġitarju għandha tkun ibbażata 
fuq politiki ta' appoġġ baġitarju miftehma 
mill-Unjoni, ibbaġitjar sensittiv għal 
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eliġibbiltà u evalwazzjoni bir-reqqa tar-
riskji u l-benefiċċji.

kwistjonijiet ta' ġeneru, sett ċar ta' kriterji 
ta' eliġibbiltà u evalwazzjoni bir-reqqa tar-
riskji u l-benefiċċji.

Emenda 83

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-appoġġ baġitarju għandu jiġi differenzjat 
b'mod li jwieġeb aħjar għall-kuntest 
politiku, ekonomiku u soċjali tal-pajjiż 
sieħeb, b'kont meħud tas-sitwazzjonijiet ta' 
fraġilità.

L-appoġġ baġitarju għandu jiġi differenzjat 
b'mod li jwieġeb aħjar għall-kuntest 
politiku, ekonomiku u soċjali tal-pajjiż 
sieħeb, b'kont meħud tas-sitwazzjonijiet ta' 
fraġilità u r-riskji uniċi li jiffaċċjaw in-
nisa, il-bniet u l-persuni LGBTI.

Emenda 84

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Mingħajr preġudizzju għal-
limitazzjonijiet inerenti fin-natura u fl-
għanijiet tal-azzjoni, il-parteċipazzjoni fi 
proċeduri ta' akkwist, għotja u għoti ta' 
premjijiet għal azzjonijiet iffinanzjati bil-
programmi tad-Drittijiet tal-Bniedem u 
tad-Demokrazija u tal-Istabbiltà u tal-Paċi 
kif ukoll azzjonijiet ta' rispons rapidu, 
għandha tkun miftuħa mingħajr 
limitazzjonijiet.

2. Mingħajr preġudizzju għal-
limitazzjonijiet inerenti fin-natura u fl-
għanijiet tal-azzjoni, il-parteċipazzjoni fi 
proċeduri ta' akkwist, għotja u għoti ta' 
premjijiet għal azzjonijiet iffinanzjati 
permezz tal-programmi tad-Drittijiet tal-
Bniedem u tad-Demokrazija, tal-
Ugwaljanza bejn is-Sessi u t-Tisħiħ tal-
Pożizzjoni tan-Nisa u tal-Bniet, tal-
Organizzazzjonijiet tas-Soċjetà Ċivili, tal-
Bini tal-Paċi, u tal-Istabbiltà u tal-Paċi kif 
ukoll azzjonijiet ta' rispons rapidu, għandha 
tkun miftuħa mingħajr limitazzjonijiet.

Emenda 85

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 12
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

12. Skont il-programm tad-Drittijiet 
tal-Bniedem u d-Demokrazija, kwalunkwe 
entità li ma tkunx koperta mid-definizzjoni 
ta' entità ġuridika fl-Artikolu 2(6) għandha 
tkun eliġibbli meta dan ikun neċessarju 
biex issir ħidma fl-oqsma ta' intervent ta' 
dan il-programm.

12. Skont il-programmi tad-Drittijiet 
tal-Bniedem u d-Demokrazija u tal-
Ugwaljanza bejn is-Sessi u t-Tisħiħ tal-
Pożizzjoni tan-Nisa u l-Bniet, kwalunkwe 
entità li ma tkunx koperta mid-definizzjoni 
ta' entità ġuridika fl-Artikolu 2(6) għandha 
tkun eliġibbli meta dan ikun neċessarju 
biex issir ħidma fl-oqsma ta' intervent ta' 
dan il-programm.

Emenda 86

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan tal-EFSD+ bħala pakkett 
finanzjarju integrat, li jipprovdi kapaċità 
finanzjarja li tuża l-metodi ta' 
implimentazzjoni stabbiliti fl-
Artikolu 23(1)(a), (e), (f) u (g), għandu 
jkun li jappoġġa l-investimenti u jżid l-
aċċess għall-finanzjament, bil-għan li 
jrawwem żvilupp ekonomiku u soċjali 
sostenibbli u inklużiv u jippromwovi r-
reżiljenza soċjoekonomika fil-pajjiżi sħab
b'enfasi partikolari fuq il-qerda tal-faqar, 
it-tkabbir sostenibbli u inklużiv, il-ħolqien 
ta' impjiegi diċenti, l-opportunitajiet 
ekonomiċi, il-ħiliet u l-intraprenditorija, is-
setturi soċjoekonomiċi, l-intrapriżi mikro, 
żgħar u medji, kif ukoll jindirizza l-kawżi 
fundamentali soċjoekonomiċi speċifiċi tal-
migrazzjoni irregolari, skont id-dokumenti 
ta' programmazzjoni indikattiva rilevanti. 
Għandha tingħata attenzjoni speċjali lill-
pajjiżi identifikati bħala li għaddejjin minn 
fraġilità jew kunflitt, lill-Pajjiżi l-Anqas 
Żviluppati u lill-pajjiżi fqar b'ħafna dejn.

L-għan tal-EFSD+ bħala pakkett 
finanzjarju integrat, li jipprovdi kapaċità 
finanzjarja li tuża l-metodi ta' 
implimentazzjoni stabbiliti fl-
Artikolu 23(1)(a), (e), (f) u (g), għandu 
jkun li jappoġġa l-investimenti u jżid l-
aċċess għall-finanzjament, bil-għan li 
jrawwem żvilupp ekonomiku u soċjali 
sostenibbli u inklużiv u jippromwovi r-
reżiljenza soċjoekonomika fil-pajjiżi sħab. 
Biex jilħaq dan l-għan, għandha ssir 
enfasi partikolari fuq il-qerda tal-faqar, it-
tisħiħ tal-pożizzjoni ekonomika tan-nisa, 
il-progress sostenibbli u inklużiv, il-
ħolqien ta' impjiegi diċenti, l-
opportunitajiet ekonomiċi, b'mod 
partikolari għan-nisa u l-bniet, il-ħiliet u 
l-intraprenditorija, is-setturi 
soċjoekonomiċi, b'enfasi fuq l-intrapriżi u 
l-kooperattivi soċjali fid-dawl tal-potenzjal 
tagħhom li jnaqqsu l-faqar u l-
inugwaljanzi, billi jappoġġa l-intrapriżi 
mikro, żgħar u ta' daqs medju kif ukoll 
jindirizza l-kawżi fundamentali 
soċjoekonomiċi speċifiċi tal-migrazzjoni u 
tal-ispostament, skont id-dokumenti ta' 
programmazzjoni indikattiva rilevanti. 
Għandha tingħata attenzjoni speċjali lill-
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pajjiżi identifikati bħala li għaddejjin minn 
fraġilità jew kunflitt, lill-Pajjiżi l-Anqas 
Żviluppati u lill-pajjiżi fqar b'ħafna dejn. 
Il-Garanzija tal-EFSD+ għandha tintuża 
flimkien mal-investiment tal-gvern fis-
servizzi pubbliċi essenzjali, li jibqa' 
responsabbiltà tal-gvern.

Emenda 87

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) jagħtu attenzjoni speċjali lill-
intrapriżi mikro, żgħar u ta' daqs medju 
mmexxija min-nisa u lill-bilanċ bejn is-
sessi fl-impjiegi bħala vetturi ewlenin biex 
titnaqqas id-diskrepanza bejn is-sessi u 
jiġi promoss l-iżvilupp ekonomiku 
inklużiv;

Emenda 88

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 2 – punt cb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) jippromwovu l-protezzjoni soċjali 
fil-pajjiż benefiċjarju permezz ta' 
konformità mad-drittijiet tax-xogħol u 
standards ta' xogħol diċenti, b'mod 
partikolari għall-gruppi l-aktar 
vulnerabbli, bħan-nisa u l-persuni 
LGBTI;

Emenda 89

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 2 – punt cc (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cc) jgħaddu minn valutazzjoni tal-
impatt ambjentali u tad-drittijiet tal-
bniedem ex ante parteċipatorja li tkun 
disponibbli pubblikament, li tidentifika u 
tindirizza r-riskji f'dawk l-oqsma u tqis kif 
dovut il-prinċipju ta' kunsens b'xejn u 
infurmat minn qabel (FPIC) ta' 
komunitajiet affettwati f'investimenti 
relatati mal-art.

Emenda 90

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandu jiġi konkluż ftehim ta' Garanzija 
għall-Azzjoni Esterna wieħed jew aktar 
għal kull tieqa ta' investiment bejn il-
Kummissjoni u l-kontroparti jew il-
kontropartijiet eliġibbli magħżula. Barra 
minn hekk, biex jiġu indirizzati ħtiġijiet 
speċifiċi, il-Garanzija għall-Azzjoni 
Esterna tista' tingħata għal operazzjonijiet 
ta' finanzjament jew ta' investiment 
individwali.

Għandu jiġi konkluż ftehim ta' Garanzija 
għall-Azzjoni Esterna wieħed jew aktar 
għal kull tieqa ta' investiment bejn il-
Kummissjoni u l-kontroparti jew il-
kontropartijiet eliġibbli magħżula. Barra 
minn hekk, biex jiġu indirizzati ħtiġijiet 
speċifiċi, il-Garanzija għall-Azzjoni 
Esterna tista' tingħata għal operazzjonijiet 
ta' finanzjament jew ta' investiment 
individwali. Il-ftehimiet kollha ta' 
Garanzija għall-Azzjoni Esterna 
għandhom ikunu disponibbli għall-
Parlament Ewropew u għall-Kunsill.

Emenda 91

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) referenza għall-għanijiet u l-fini ta' 
dan ir-Regolament, valutazzjoni tal-
ħtiġijiet u indikazzjoni tar-riżultati 
mistennija, b'kont meħud tal-promozzjoni 
tar-responsabbiltà soċjali korporattiva u l-

(c) referenza għall-għanijiet u l-fini ta' 
dan ir-Regolament, valutazzjoni tal-
ħtiġijiet, valutazzjoni tal-impatt fir-
rigward tas-sessi u indikazzjoni tar-
riżultati mistennija, b'kont meħud tal-
ħtieġa li tiġi żgurata mġiba responsabbli 
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imġiba responsabbli fin-negozju; fin-negozju;

Emenda 92

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 3 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) l-obbligi ta' monitoraġġ, rapportar u 
evalwazzjoni;

(g) l-obbligi trasparenti ta' monitoraġġ, 
inklużi indikaturi diżaggregati skont is-
sessi, ta' rapportar u ta' evalwazzjoni;

Emenda 93

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Meta jintalbu, il-kontropartijiet
eliġibbli għandhom, jipprovdu lill-
Kummissjoni bi kwalunkwe informazzjoni 
meħtieġa sabiex jissodisfaw l-obbligi tal-
Kummissjoni b'rabta ma' dan ir-
Regolament.

7. Il-kontropartijiet eliġibbli 
għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni bi 
kwalunkwe informazzjoni addizzjonali
sabiex jissodisfaw l-obbligi tal-
Kummissjoni b'rabta ma' dan ir-
Regolament, b'mod partikolari fir-rigward 
tal-implimentazzjoni ta' 
rakkomandazzjonijiet mill-valutazzjoni 
tal-impatt tad-drittijiet tal-bniedem u tal-
ambjent ex-ante u kriterji tal-għażla 
oħrajn elenkati fl-Artikolu 27.2 u 3.

Emenda 94

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Il-Kummissjoni għandha tirrapporta 
dwar l-istrumenti finanzjarji, il-garanziji 
baġitarji, l-assistenza finanzjarja 
f'konformità mal-Artikolu 241 u 250 tar-
Regolament Finanzjarju. Għal dik il-fini,
il-kontropartijiet eliġibbli għandhom 
jipprovdu kull sena l-informazzjoni 

8. Il-Kummissjoni għandha tirrapporta 
kull sena dwar l-istrumenti finanzjarji, il-
garanziji baġitarji, l-assistenza finanzjarja 
f'konformità mal-Artikolu 241 u 250 tar-
Regolament Finanzjarju. Dan ir-rapport 
għandu jinkludi evalwazzjoni tar-riżultati 
tal-azzjonijiet implimentati, b'mod 
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meħtieġa biex il-Kummissjoni tkun tista' 
tikkonforma mal-obbligi tar-rapportar.

partikolari fir-rigward tal-ugwaljanza 
bejn is-sessi, abbażi ta' data diżaggregata 
skont is-sessi. Għal dik il-fini, il-
kontropartijiet eliġibbli għandhom 
jipprovdu kull sena l-informazzjoni 
meħtieġa biex il-Kummissjoni tkun tista' 
tikkonforma mal-obbligi tar-rapportar:

(a) valutazzjoni tar-riżultati li 
jikkontribwixxu għall-iskop u l-għanijiet 
tal-EFSD kif stipulati fl-Artikolu 26(1);

(b) valutazzjoni tal-addizzjonalità u l-
valur miżjud, il-mobilizzazzjoni tar-riżorsi 
tas-settur privat, l-outputs stmati u reali u 
l-eżiti u l-impatt tal-operazzjonijiet ta' 
finanzjament u investiment koperti mill-
Garanzija tal-EFSD fuq bażi aggregata, 
inkluż l-impatt fuq il-ħolqien ta' impjiegi 
diċenti, il-qerda tal-faqar u t-tnaqqis fl-
inugwaljanzi, jiġu indirizzati; dik il-
valutazzjoni għandha tinkludi analiżi fir-
rigward tas-sessi tal-operazzjonijiet 
koperti abbażi ta' evidenza u data 
mqassma skont is-sessi;

(c) l-ammont finanzjarju ttrasferit lill-
benefiċjarji u valutazzjoni tal-
operazzjonijiet ta' finanzjament u 
investiment minn kull kontroparti 
eliġibbli fuq bażi aggregata, inklużi s-sessi 
u l-età;

(d) valutazzjoni tas-sinerġiji u l-
komplementarjetà bejn l-operazzjonijiet 
koperti mill-Garanzija tal-EFSD u t-tieni 
u t-tielet pilastri tal-PIE bbażati fuq 
rapporti eżistenti relevanti, b'kont meħud, 
b'mod partikolari, tal-progress li jkun sar 
fil-qasam tal-governanza tajba, inklużi l-
ġlieda kontra l-korruzzjoni u l-flussi 
finanzjarji illeċiti, ir-rispett għad-drittijiet 
tal-bniedem, l-istat tad-dritt u l-politiki 
reattivi fir-rigward tas-sessi, kif ukoll l-
għoti ta' spinta lill-intraprenditorija 
lokali, il-kooperattivi u s-swieq finanzjarji 
lokali;
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Emenda 95

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha timmonitorja l-
azzjonijiet tagħha regolarment u 
tirrieżamina l-progress li jkun sar lejn il-
kisba ta' riżultati mistennija u tkopri l-
outputs u l-eżiti.

Il-Kummissjoni għandha timmonitorja l-
azzjonijiet tagħha regolarment u 
tirrieżamina l-progress li jkun sar lejn il-
kisba ta' riżultati u miri mistennija
stabbiliti fl-Artikolu 3.3 dwar l-iżvilupp 
tal-bniedem u l-inklużjoni soċjali, it-tibdil 
fil-klima u l-ambjent u l-ugwaljanza bejn 
is-sessi u d-drittijiet u t-tisħiħ tal-
pożizzjoni tan-nisa u tal-bniet, u tkopri l-
outputs u l-eżiti.

Emenda 96

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-progress fir-rigward tar-riżultati 
mistennija għandu jiġi mmonitorjat fuq il-
bażi ta' indikaturi ċari, trasparenti u, fejn 
ikun xieraq, miżurabbli. L-għadd ta' 
indikaturi għandu jkun limitat biex 
jiffaċilita r-rapportar f'waqtu.

Il-progress fir-rigward tar-riżultati 
mistennija għandu jiġi mmonitorjat fuq il-
bażi ta' indikaturi ċari, trasparenti u 
miżurabbli. L-għadd ta' indikaturi għandu 
jkun limitat biex jiffaċilita r-rapportar 
f'waqtu.

Emenda 97

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Ir-rapport annwali għandu jkollu 
informazzjoni relatata mas-sena ta' qabel 
dwar il-miżuri finanzjati, ir-riżultati tal-
eżerċizzji tal-monitoraġġ u tal-
evalwazzjoni, l-involviment tas-sħab 
rilevanti, u l-implimentazzjoni tal-obbligi 
baġitarji u tal-approprjazzjonijiet ta' 
pagamenti, diżaggregati skont il-pajjiż, ir-

5. Ir-rapport annwali għandu jkollu 
informazzjoni relatata mas-sena ta' qabel 
dwar il-miżuri finanzjati, ir-riżultati ta' 
eżerċizzji tal-monitoraġġ u tal-
evalwazzjoni reattivi fir-rigward tas-sessi, 
inkluż kapitolu dwar l-ugwaljanza bejn is-
sessi, l-involviment tas-sħab rilevanti, u l-
implimentazzjoni tal-obbligi baġitarji u tal-
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reġjun u s-settur ta' kooperazzjoni. Ir-
rapport għandu jivvaluta r-riżultati tal-
finanzjament tal-Unjoni billi juża, sa fejn 
ikun possibbli, indikaturi speċifiċi u 
miżurabbli tar-rwol tiegħu biex jintlaħqu l-
għanijiet ta' dan ir-Regolament. Fil-każ tal-
kooperazzjoni għall-iżvilupp, ir-rapport 
għandu jivvaluta wkoll, fejn possibbli u 
rilevanti, l-aderenza għal prinċipji tal-
effettività tal-iżvilupp, inkluż għal 
strumenti finanzjarji innovattivi.

approprjazzjonijiet ta' pagamenti, 
diżaggregati skont il-pajjiż, ir-reġjun u s-
settur ta' kooperazzjoni u li jispeċifika l-
impenji baġitarji u l-approprjazzjonijiet 
ta' pagament allokati lill-azzjonijiet għall-
ugwaljanza bejn is-sessi. Ir-rapport għandu 
jivvaluta r-riżultati tal-finanzjament tal-
Unjoni billi juża, sa fejn ikun possibbli, 
indikaturi speċifiċi u miżurabbli tar-rwol 
tiegħu biex jintlaħqu l-għanijiet ta' dan ir-
Regolament. Fil-każ tal-kooperazzjoni 
għall-iżvilupp, ir-rapport għandu jivvaluta 
wkoll, fejn possibbli u rilevanti, l-aderenza 
għal prinċipji tal-effettività tal-iżvilupp, 
inkluż għal strumenti finanzjarji 
innovattivi. Ir-rapport se jinkludi 
informazzjoni dwar il-prestazzjoni biex 
jiġu rispettati l-miri stabbiliti fl-
Artikolu 3.3 inkluża stima annwali tal-
infiq kumplessiv għal dawn l-oqsma bl-
użu ta' markaturi u indikaturi rilevanti.

Emenda 98

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Ir-rapport annwali mħejji fl-2021 
għandu jinkludi informazzjoni konsolidata 
mir-rapporti annwali li jirrigwardaw il-
perjodu mill-2014 sal-2020 dwar il-
finanzjament kollu mir-Regolament 
imsemmija fl-Artikolu 40(2), inklużi dħul 
assenjat estern u l-kontribuzzjonijiet għall-
fondi fiduċjarji, u joffri diżaggregazzjoni 
tal-infiq skont il-pajjiż, l-użu tal-istrumenti 
finanzjarji, l-impenji u l-pagamenti. Ir-
rapport għandu jirrifletti t-tagħlimiet 
ewlenin u s-segwitu għar-
rakkomandazzjonijiet tal-eżerċizzji esterni 
ta' evalwazzjoni li jkunu saru fis-snin 
preċedenti.

6. Ir-rapport annwali mħejji fl-2021 
għandu jinkludi informazzjoni konsolidata 
mir-rapporti annwali li jirrigwardaw il-
perjodu mill-2014 sal-2020 dwar il-
finanzjament kollu mir-Regolament 
imsemmija fl-Artikolu 39(2), inklużi dħul 
assenjat estern u l-kontribuzzjonijiet għall-
fondi fiduċjarji, u joffri diżaggregazzjoni 
tal-infiq skont il-pajjiż, l-użu tal-istrumenti 
finanzjarji, l-impenji u l-pagamenti. Ir-
rapport għandu jirrifletti t-tagħlimiet 
ewlenin li ttieħdu, inkluż dwar l-impatt 
tal-miżuri fuq l-ugwaljanza bejn is-sessi, u 
s-segwitu għar-rakkomandazzjonijiet tal-
eżerċizzji esterni ta' evalwazzjoni li jkunu 
saru fis-snin preċedenti.
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Emenda 99

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Għandha ssir stima annwali tal-
infiq kumplessiv relatat mal-azzjoni 
klimatika u l-bijodiversità fuq il-bażi tad-
dokumenti ta' programmazzjoni indikattiva 
adottati. Il-finanzjament allokat taħt dan ir-
Regolament għandu jkun soġġett għal 
sistema ta' traċċabbiltà annwali bbażata fuq 
il-metodoloġija tal-Organizzazzjoni għall-
Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi, 
("indikaturi ta' Rio"), mingħajr ma jkun 
eskluż l-użu ta' metodoloġiji aktar preċiżi 
meta dawn ikunu disponibbli, integrati fil-
metodoloġija eżistenti għal ġestjoni tal-
prestazzjoni ta' programmi tal-Unjoni, biex 
tkun kwantifikata n-nefqa relatata mal-
azzjoni klimatika u mal-bijodiversità fil-
livell tal-pjanijiet ta' azzjoni u l-miżuri 
msemmija fl-Artikolu 19 u rreġistrata fl-
evalwazzjonijiet u r-rapporti annwali.

7. Għandha ssir stima annwali tal-
infiq kumplessiv relatat mal-azzjoni 
klimatika u l-bijodiversità, il-prevenzjoni 
tal-kunflitti u l-bini tal-paċi, u l-
ugwaljanza bejn is-sessi fuq il-bażi tad-
dokumenti ta' programmazzjoni indikattiva 
adottati. Il-finanzjament allokat taħt dan ir-
Regolament għandu jkun soġġett għal 
sistema ta' traċċabbiltà annwali bbażata fuq 
il-metodoloġija tal-Organizzazzjoni għall-
Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi, 
("indikaturi ta' Rio"), mingħajr ma jkun 
eskluż l-użu ta' metodoloġiji aktar preċiżi 
meta dawn ikunu disponibbli, integrati fil-
metodoloġija eżistenti għal ġestjoni tal-
prestazzjoni ta' programmi tal-Unjoni, biex 
tkun kwantifikata n-nefqa relatata mal-
azzjoni klimatika u mal-bijodiversità, il-
prevenzjoni tal-kunflitti u l-bini tal-paċi, u 
l-ugwaljanza bejn is-sessi, fil-livell tal-
pjanijiet ta' azzjoni u l-miżuri msemmija fl-
Artikolu 19 u rreġistrata fl-evalwazzjonijiet 
u r-rapporti annwali.

Emenda 100

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn xieraq, l-evalwazzjonijiet għandhom 
jużaw il-prinċipji ta' prattika tajba tal-
Kumitat ta' Għajnuna għall-Iżvilupp tal-
Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-
Iżvilupp Ekonomiċi, li jfittxu li jaċċertaw 
jekk ikunux intlaħqu l-għanijiet u li 
jifformulaw rakkomandazzjonijiet bil-ħsieb 
li jittejbu l-azzjonijiet futuri.

L-evalwazzjonijiet għandhom jużaw il-
prinċipji ta' prattika tajba tal-Kumitat ta' 
Għajnuna għall-Iżvilupp tal-
Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-
Iżvilupp Ekonomiċi, li jfittxu li jaċċertaw 
jekk ikunux intlaħqu l-għanijiet u li 
jifformulaw rakkomandazzjonijiet bil-ħsieb 
li jittejbu l-azzjonijiet futuri. L-
evalwazzjoni interim għandha tevalwa kif 
rendiet l-UE fir-rigward tal-miri stabbiliti 
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fl-Artikolu 3.3 dwar l-iżvilupp tal-bniedem 
u l-inklużjoni soċjali, it-tibdil fil-klima u l-
ambjent u l-ugwaljanza bejn is-sessi u d-
drittijiet u t-tisħiħ tal-pożizzjoni tan-nisa u 
tal-bniet.

Emenda 101

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rapport tal-evalwazzjoni finali għandu 
jindirizza wkoll l-effiċjenza, il-valur 
miżjud, il-lok għal simplifikazzjoni, il-
koerenza interna u esterna, u r-rilevanza 
kontinwa tal-għanijiet ta' dan ir-
Regolament.

Ir-rapport tal-evalwazzjoni finali għandu 
jindirizza wkoll il-valur miżjud, il-lok għal 
simplifikazzjoni, il-koerenza interna u 
esterna, u r-rilevanza kontinwa tal-għanijiet 
ta' dan ir-Regolament. Ir-rapport ta' 
evalwazzjoni finali għandu jkun fih 
kapitolu dwar il-valutazzjoni tal-impatt 
fir-rigward tas-sessi inkluż analiżi dwar l-
infiq iddedikat għall-promozzjoni tal-
ugwaljanza bejn is-sessi.

Emenda 102

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kwistjonijiet ta' sigurtà jew sensittivitajiet 
politiċi lokali jistgħu jagħmluha preferibbli 
jew neċessarja li l-attivitajiet ta' 
komunikazzjoni u viżibbiltà jiġu limitati 
f'ċerti pajjiżi jew żoni jew matul ċerti 
perjodi. F'każijiet bħal dawn, l-udjenza 
mmirata u l-għodod, il-prodotti u l-kanali 
ta' viżibbiltà li għandhom jintużaw għall-
promozzjoni ta' azzjoni partikolari 
għandhom jiġu determinati fuq bażi ta' każ 
b'każ, b'konsultazzjoni u qbil mal-Unjoni. 
Meta jkun meħtieġ intervent rapidu 
b'reazzjoni għal kriżi għal għarrieda, 
mhuwiex neċessarju li jiġi prodott pjan 
sħiħ ta' komunikazzjoni u viżibbiltà 
immedjatament. F'każijiet bħal dawn, 

Kwistjonijiet ta' sigurtà u sikurezza jew 
sensittivitajiet politiċi lokali jistgħu 
jagħmluha preferibbli jew neċessarja li l-
attivitajiet ta' komunikazzjoni u viżibbiltà 
jiġu limitati f'ċerti pajjiżi jew żoni jew 
matul ċerti perjodi. F'każijiet bħal dawn, l-
udjenza mmirata u l-għodod, il-prodotti u l-
kanali ta' viżibbiltà li għandhom jintużaw 
għall-promozzjoni ta' azzjoni partikolari 
għandhom jiġu determinati fuq bażi ta' każ 
b'każ, b'konsultazzjoni u qbil mal-Unjoni. 
Meta jkun meħtieġ intervent rapidu
b'reazzjoni għal kriżi għal għarrieda, 
mhuwiex neċessarju li jiġi prodott pjan 
sħiħ ta' komunikazzjoni u viżibbiltà 
immedjatament. F'każijiet bħal dawn, 
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madankollu, l-appoġġ tal-UE xorta waħda 
għandu jiġi indikat b'mod xieraq mill-bidu.

madankollu, l-appoġġ tal-UE xorta waħda 
għandu jiġi indikat b'mod xieraq mill-bidu.

Emenda 103

Proposta għal regolament
Anness II – parti A – punt 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Governanza tajba, demokrazija, stat 
tad-dritt u drittijiet tal-bniedem

1. Governanza tajba, demokrazija, stat 
tad-dritt u drittijiet tal-bniedem u 
ugwaljanza bejn is-sessi

Emenda 104

Proposta għal regolament
Anness II – parti A – punt 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Tisħiħ tad-demokrazija u tal-
proċessi demokratiċi, tal-governanza u tas-
sorveljanza, inklużi proċessi elettorali 
trasparenti u kredibbli;

(a) Tisħiħ tad-demokrazija u tal-
proċessi demokratiċi, tal-governanza u tas-
sorveljanza, inklużi proċessi elettorali 
trasparenti, paċifiċi u kredibbli;

Emenda 105

Proposta għal regolament
Anness II – parti A – punt 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Tisħiħ tal-protezzjoni tad-drittijiet 
tal-bniedem u tal-libertajiet fundamentali;

(b) Tisħiħ tal-protezzjoni u tal-
promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u tal-
libertajiet fundamentali; il-paċi, id-
demokrazija u l-istat tad-dritt, u l-
istrumenti internazzjonali relatati;

Emenda 106

Proposta għal regolament
Anness II – parti A – punt 1 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Promozzjoni tal-ġlieda kontra d-
diskriminazzjoni fil-forom kollha tagħha, 
kif ukoll tal-prinċipju tal-ugwaljanza, 
b'mod partikolari l-ugwaljanza bejn is-sessi 
u d-drittijiet tal-persuni li jappartjenu għal 
minoranzi;

(c) Promozzjoni tal-ġlieda kontra d-
diskriminazzjoni fil-forom kollha tagħha, 
kif ukoll tal-prinċipju tal-ugwaljanza, 
b'mod partikolari l-ugwaljanza bejn is-sessi 
u d-drittijiet u t-tisħiħ tal-pożizzjoni tan-
nisa u tal-bniet, u d-drittijiet tat-tfal, taż-
żgħażagħ, u tal-persuni li jappartjenu għal 
minoranzi, tal-persuni LGBTI u tal-popli 
indiġeni;

Emenda 107

Proposta għal regolament
Anness II – parti A – punt 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Għoti ta' appoġġ lil soċjetà ċivili li 
qed tikseb riżultati u lir-rwol tagħha fi 
proċessi ta' riforma u fi trasformazzjonijiet 
demokratiċi, kif ukoll il-promozzjoni ta' 
spazju li jippermetti li s-soċjetà ċivili u ċ-
ċittadini jkunu involuti fit-teħid ta' 
deċiżjonijiet politiċi;

(d) Għoti ta' appoġġ lill-ugwaljanza 
bejn is-sessi, u lil soċjetà ċivili li qed 
tikseb riżultati, tisħiħ tar-rwol tagħha
f'tranżazzjonijiet politiċi, fi proċessi ta' 
riforma u fi trasformazzjonijiet 
demokratiċi, kif ukoll promozzjoni ta' 
spazju li jippermetti li s-soċjetà ċivili u ċ-
ċittadini jkunu involuti, b'parteċipazzjoni u 
rappreżentanza ugwali fir-rigward tas-
sessi, fil-ħajja politika u fit-teħid ta' 
deċiżjonijiet politiċi;

Emenda 108

Proposta għal regolament
Anness II – parti A – punt 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Promozzjoni tal-protezzjoni u l-
issodisfar tad-drittijiet tan-nisa u tal-bniet, 
inklużi drittijiet ekonomiċi, drittijiet tax-
xogħol u drittijiet soċjali, is-saħħa u d-
drittijiet sesswali u riproduttivi, kif ukoll il-
prevenzjoni ta' vjolenza sesswali u sessista
fil-forom kollha tagħha;

(c) Promozzjoni tal-protezzjoni u l-
issodisfar tad-drittijiet u t-tisħiħ tal-
pożizzjoni tan-nisa u tal-bniet, inklużi 
drittijiet ekonomiċi, drittijiet tax-xogħol u 
drittijiet soċjali, is-saħħa u d-drittijiet 
sesswali u riproduttivi, kif ukoll il-
prevenzjoni u l-protezzjoni tagħhom minn
vjolenza sesswali u dik ibbażata fuq is-
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sessi fil-forom kollha tagħha; dan jinkludi 
l-promozzjoni tal-aċċess għal kulħadd 
għal informazzjoni dwar is-saħħa sesswali 
u riproduttiva komprensiva u għal 
edukazzjoni dwar is-sesswalità 
komprensiva; il-promozzjoni ta' 
kooperazzjoni fir-riċerka u l-innovazzjoni 
għal għodod ġodda u mtejba għall-kura 
tas-saħħa sesswali u riproduttiva, inkluż l-
ippjanar tal-familja, partikolarment 
f'ambjenti b'riżorsi baxxi;

Ġustifikazzjoni

Biex l-approċċ tal-ugwaljanza bejn is-sessi jkun preżenti, jeħtieġ li jkun aktar speċifiku.

Emenda 109

Proposta għal regolament
Anness II – parti A – punt 2 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) Għoti ta' appoġġ lil aċċess 
universali għal biżżejjed ikel affordabbli, 
sikur u sustanzjuż, b'mod partikolari għal 
dawk fl-aktar sitwazzjonijiet vulnerabbli, 
kif ukoll it-tisħiħ tas-sigurtà alimentari u n-
nutrizzjoni, b'mod partikolari f'pajjiżi li qed 
jiffaċċjaw kriżijiet fit-tul jew rikorrenti

(g) Għoti ta' appoġġ lil aċċess 
universali għal biżżejjed ikel affordabbli, 
sikur u sustanzjuż, b'mod partikolari għal 
dawk fl-aktar sitwazzjonijiet vulnerabbli, 
fost l-oħrajn tfal taħt il-ħames snin, 
adolexxenti, bniet u nisa, b'mod 
partikolari matul it-tqala u t-treddigħ, it-
tisħiħ tas-sigurtà alimentari u n-nutrizzjoni, 
b'mod partikolari f'pajjiżi li qed jiffaċċjaw 
kriżijiet fit-tul jew rikorrenti u t-trawwim 
ta' approċċi multisettorjali sensittivi fir-
rigward tan-nutrizzjoni għall-agrikultura, 
id-drittijiet u t-tisħiħ tal-pożizzjoni tan-
nisa u tal-bniet, is-saħħa, il-protezzjoni 
soċjali u l-edukazzjoni;

Ġustifikazzjoni

Biex l-approċċ tal-ugwaljanza bejn is-sessi jkun preżenti, jeħtieġ li jkun aktar speċifiku.
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Emenda 110

Proposta għal regolament
Anness II – parti A – punt 5 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Għoti ta' appoġġ lil aċċess 
universali għal servizzi soċjali bażiċi, 
inklużi s-saħħa, b'mod partikolari s-
servizzi tas-saħħa sesswali u riproduttiva, 
l-informazzjoni u l-provvisti, permezz ta' 
servizzi ddedikati favur iż-żgħażagħ u 
edukazzjoni komprensiva dwar is-
sesswalità, in-nutrizzjoni, l-edukazzjoni u 
l-protezzjoni soċjali;

Ġustifikazzjoni

Biex l-approċċ tal-ugwaljanza bejn is-sessi jkun preżenti, jeħtieġ li jkun aktar speċifiku.

Emenda 111

Proposta għal regolament
Anness II – parti A – punt 6 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Sigurtà, stabbiltà u paċi 6. Paċi, sigurtà u sikurezza u 
stabbiltà

Emenda 112

Proposta għal regolament
Anness II – parti A – punt 6 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Għoti ta' appoġġ lir-riforma tas-
settur tas-sigurtà li gradwalment tipprovdi 
lill-individwi u lill-istat aktar sigurtà
effettiva u akkontabbli għall-iżvilupp 
sostenibbli;

(c) Għoti ta' appoġġ lir-riforma tas-
settur tas-sigurtà u s-sikurezza li 
gradwalment tipprovdi lill-individwi u lill-
istat aktar sikurezza effettiva u akkontabbli 
għall-iżvilupp sostenibbli;
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Emenda 113

Proposta għal regolament
Anness II – parti A – punt 6 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Għoti ta' appoġġ lill-bini tal-
kapaċitajiet ta' atturi militari b'sostenn 
għas-sigurtà u l-iżvilupp (CBSD);

(d) Għoti ta' appoġġ lill-bini tal-
kapaċitajiet ta' atturi tal-paċi b'sostenn 
għas-sigurtà u s-sikurezza u l-iżvilupp 
(CBSD);

Emenda 114

Proposta għal regolament
Anness II – parti A – punt 6 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) Għoti ta' appoġġ lill-inizjattivi 
reġjonali u internazzjonali li 
jikkontribwixxu għas-sigurtà, l-istabbiltà u 
l-paċi;

(e) Għoti ta' appoġġ lill-inizjattivi 
lokali, reġjonali u internazzjonali li 
jikkontribwixxu għas-sigurtà u s-sikurezza, 
l-istabbiltà u l-paċi;

Emenda 115

Proposta għal regolament
Anness II – parti A – punt 6 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) Prevenzjoni u ġlieda kontra r-
radikalizzazzjoni li twassal għall-
estremiżmu vjolenti u għat-terroriżmu;

(f) Programmi u azzjonijiet speċifiċi 
għall-kuntest li jimmiraw lejn il-
prevenzjoni u l-ġlieda kontra r-
radikalizzazzjoni li twassal għall-
estremiżmu vjolenti u għat-terroriżmu. 
Dawn il-programmi għandhom ikunu 
sensittivi fir-rigward tal-ġeneru u 
ċċentrati madwar in-nies, jantiċipaw u 
jirrispondu għall-ilmenti lokali eżistenti u 
ġodda li jwasslu għar-radikalizzazzjoni, u 
jevitaw jew jirreaġixxu għal kwalunkwe 
impatt negattiv;
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Emenda 116

Proposta għal regolament
Anness II – parti A – punt 6 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) Glieda kontra kull forma ta' 
vjolenza, korruzzjoni, kriminalità 
organizzata u ħasil tal-flus;

(g) Indirizzar tal-ħtiġijiet, inklużi 
dawk ta' diversi nisa li jinsabu 
f'sitwazzjonijiet affettwati minn kunflitti 
jew sitwazzjonijiet ta' wara kunflitt, 
relatati mar-riabilitazzjoni u l-
integrazzjoni mill-ġdid ta' vittmi ta' 
kunflitti armati;

Emenda 117

Proposta għal regolament
Anness II – parti A – punt 6 – punt ia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ia) Indirizzar tal-ħtiġijiet relatati mal-
impatt soċjoekonomiku fuq il-
popolazzjoni ċivili ta' mini kontra l-
persunal, munizzjon li għadu ma splodiex 
jew fdalijiet splussivi tal-gwerra, inklużi l-
ħtiġijiet ta' nisa f'sitwazzjonijiet affettwati 
minn kunflitti jew sitwazzjonijiet ta' wara 
kunflitt;

Emenda 118

Proposta għal regolament
Anness II – parti A – punt 6 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) It-tisħiħ tas-sigurtà marittima
sabiex ikunu possibbli oċeani bla periklu, 
sikuri, nodfa u ġestiti b'mod sostenibbli;

(j) It-tisħiħ tas-sigurtà u s-sikurezza 
marittimi sabiex ikunu possibbli oċeani bla 
periklu, sikuri, nodfa u ġestiti b'mod 
sostenibbli;

Emenda 119

Proposta għal regolament
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Anness II – parti A – punt 6 – punt ka (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ka) Promozzjoni ta' kultura ta' 
nonvjolenza, inkluż billi tiġi appoġġata l-
edukazzjoni dwar il-paċi formali u 
informali;

Emenda 120

Proposta għal regolament
Anness III – punt 1 – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

— Rispett għad-drittijiet tal-bniedem u 
l-libertajiet fundamentali għal kulħadd, li 
jikkontribwixxi għall-bini ta' soċjetajiet li 
fihom ikunu prevalenti l-parteċipazzjoni, 
in-nondiskriminazzjoni, it-tolleranza, il-
ġustizzja u l-akkontabbilta, is-solidarjetà u 
l-ugwaljanza. Ir-rispett u l-osservazzjoni 
tad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet 
fundamentali għal kulħadd għandhom jiġu 
mmonitorjati, promossi u msaħħa 
f'konformità mal-prinċipji tal-universalità, 
l-indiviżibbiltà u l-interdipendenza tad-
drittijiet tal-bniedem. L-ambitu tal-
programm jinkludi d-drittijiet ċivili, 
politiċi, ekonomiċi, soċjali u kulturali. L-
isfidi għad-drittijiet tal-bniedem 
għandhom jiġu indirizzati filwaqt li 
tissaħħaħ is-soċjetà ċivili u jiġu protetti u 
jingħataw is-setgħa d-difensuri tad-
drittijiet tal-bniedem, anke fir-rigward tal-
ambitu dejjem iżgħar għall-azzjonijiet 
tagħhom.

— Rispett għad-drittijiet tal-bniedem u 
l-libertajiet fundamentali għal kulħadd, li 
jikkontribwixxi għall-bini ta' soċjetajiet li 
fihom ikunu prevalenti l-parteċipazzjoni, 
in-nondiskriminazzjoni, it-tolleranza, il-
ġustizzja u l-akkontabbiltà, is-solidarjetà u 
l-ugwaljanza. Ir-rispett u l-osservazzjoni 
tad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet 
fundamentali għal kulħadd għandhom jiġu 
mmonitorjati, promossi u msaħħa 
f'konformità mal-prinċipji tal-universalità, 
l-indiviżibbiltà u l-interdipendenza tad-
drittijiet tal-bniedem. L-ambitu tal-
programm jinkludi d-drittijiet ċivili, 
politiċi, ekonomiċi, soċjali u kulturali u 
għandu jindirizza, fost l-oħrajn: il-ġlieda 
kontra r-razziżmu u l-ksenofobija u d-
diskriminazzjoni; id-drittijiet tal-persuni 
leżbjani, gay, bisesswali, trans u intersess 
(LGBTI), inklużi miżuri għad-
dekriminalizzazzjoni tal-omosesswalità; 
id-drittijiet tan-nisa kif imniżżel fil-
Konvenzjoni tan-NU dwar l-Eliminazzjoni 
ta' Kull Forma ta' Diskriminazzjoni 
kontra n-Nisa u l-Protokoll Fakultattiv 
tagħha, inklużi miżuri biex jiġġieldu kull 
forma ta' vjolenza kontra n-nisa u l-bniet, 
b'mod partikolari l-mutilazzjoni tal-
ġenitali femminili, iż-żwiġijiet sfurzati u 
rranġati, id-delitti tal-"unur", il-vjolenza 
domestika u sesswali, u t-traffikar tan-
nisa u l-bniet; id-drittijiet tat-tfal, kif 
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stabbiliti fil-Konvenzjoni tan-NU dwar id-
Drittijiet tat-Tfal u l-Protokolli 
Fakultattivi.

Ġustifikazzjoni

Biex l-approċċ tal-ugwaljanza bejn is-sessi jkun preżenti, jeħtieġ li jkun aktar speċifiku.

Emenda 121

Proposta għal regolament
Anness III – punt 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Appoġġ għall-ugwaljanza bejn is-
sessi, u l-indirizzar tal-kawżi ewlenin tal-
inugwaljanzi bejn is-sessi, it-tisħiħ tal-
parteċipazzjoni u r-rappreżentanza ta' 
diversi nisa u rġiel, inkluż ir-rwol taż-
żgħażagħ fil-ħajja politika, ekonomika u 
soċjali.

Emenda 122

Proposta għal regolament
Anness III – punt 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. OQSMA TA' INTERVENT 
GĦALL-ISTABBILTÀ U L-PAĊI

3. OQSMA TA' INTERVENT 
GĦALL-BINI TAL-PAĊI, GĦALL-
PREVENZJONI TAL-KUNFLITTI U
GĦALL-ISTABBILTÀ

Emenda 123

Proposta għal regolament
Anness III – punt 3 – punt 1 – subparagrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) azzjonijiet li jippromwovu l-
ugwaljanza bejn is-sessi u t-tisħiħ tal-
pożizzjoni tan-nisa u r-rwol tan-nisa, iż-
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żgħażagħ u l-minoranzi fil-ħajja 
ekonomika u politika, b'mod partikolari 
fil-bini tal-paċi u l-isforzi għall-
prevenzjoni tal-kunflitti. Dan jinkludi l-
indirizzar tal-kawżi ewlenin tal-
inugwaljanza bejn is-sessi u tal-kunflitti, 
l-appoġġ għall-implimentazzjoni tal-
UNSCR 1325 u 2250 kif ukoll il-
parteċipazzjoni u r-rappreżentanza tan-
nisa u ż-żgħażagħ fi proċessi tal-paċi 
formali u informali.

Emenda 124

Proposta għal regolament
Anness III – punt 3 – punt 1 – subparagrafu 1 – punt eb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(eb) azzjonijiet li jippromwovu kultura 
ta' nonvjolenza, inkluża l-edukazzjoni 
formali u informali dwar il-paċi.

Emenda 125

Proposta għal regolament
Anness III – punt 3 – punt 2 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) theddid għal-liġi u l-ordni, u għas-
sigurtà u s-sikurezza tal-individwi, inkluż 
it-terroriżmu, l-estremiżmu vjolenti, il-
kriminalità organizzata, iċ-ċiberkriminalità, 
it-theddid ibridu u t-traffikar, il-kummerċ u 
t-tranżitu illeċiti;

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Emenda 126

Proposta għal regolament
Anness III – punt 3 – punt 2 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) theddid għall-ispazji pubbliċi, l-
infrastruttura kritika, is-sigurtà ċibernetika, 

(b) theddid għall-ispazji pubbliċi, l-
infrastruttura kritika, is-sigurtà ċibernetika, 
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is-saħħa pubblika jew għall-istabbiltà 
ambjentali, theddidt għas-sigurtà 
marittima, theddid ġej minn impatti tat-
tibdil fil-klima;

is-saħħa pubblika jew għall-istabbiltà 
ambjentali, theddid għas-sigurtà u s-
sikurezza marittimi, theddid li ġej minn 
impatti tat-tibdil fil-klima;

Emenda 127

Proposta għal regolament
Anness III – punt 4 – parti A – punt 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Promozzjoni, forniment u 
estensjoni tas-servizzi essenzjali ta' 
appoġġ psikoloġiku għall-vittmi tal-
vjolenza, b'mod partikolari n-nisa u t-tfal;

Emenda 128

Proposta għal regolament
Anness III – punt 4 – parti A – punt 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Promozzjoni tal-isforzi globali 
konġunti għal edukazzjoni u taħriġ ta' 
kwalità tajba li jkunu inklużivi u ekwi fil-
livelli kollha, inkluż f'sitwazzjonijiet ta' 
emerġenza u ta' kriżi;

(a) Promozzjoni tal-isforzi globali 
konġunti għal edukazzjoni u taħriġ ta' 
kwalità tajba li jkunu inklużivi u ekwi fil-
livelli kollha, inkluż l-iżvilupp tat-tfulija 
bikrija, inkluż permezz ta' aċċess 
universali għal edukazzjoni komprensiva 
dwar is-sesswalità, b'enfasi fuq 
sitwazzjonijiet ta' emerġenza u ta' kriżi bi 
prijorità partikolari fuq it-tisħiħ tas-
sistemi edukattivi pubbliċi;

Ġustifikazzjoni

Biex l-approċċ tal-ugwaljanza bejn is-sessi jkun preżenti, jeħtieġ li jkun aktar speċifiku.

Emenda 129

Proposta għal regolament
Anness III – punt 4 – parti A – punt 2 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Għoti ta' appoġġ lill-azzjoni globali 
għat-tnaqqis tal-inugwaljanza fid-
dimensjonijiet kollha tagħha, bħad-
diskrepanzi bejn il-bniet/in-nisa u s-
subien/l-irġiel, biex jiġi żgurat li kulħadd 
ikollu opportunità ugwali biex jipparteċipa 
fil-ħajja ekonomika u soċjali.

(c) Għoti ta' appoġġ lill-azzjoni globali 
għat-tnaqqis tad-diskriminazzjoni u d-
dimensjonijiet kollha tal-inugwaljanzi, 
bħad-diskrepanzi bejn il-bniet/in-nisa u s-
subien/l-irġiel, biex jiġi żgurat li kulħadd 
ikollu opportunità ugwali biex jipparteċipa 
fil-ħajja ekonomika, politika u soċjali.

Emenda 130

Proposta għal regolament
Anness III – punt 4 – parti A – punt 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Tmexxija u għoti ta' appoġġ lill-
isforzi globali, lis-sħubiji u l-alleanzi biex 
jiġu eliminati l-forom kollha ta' vjolenza 
fil-konfront tan-nisa u l-bniet; dan jinkludi 
vjolenza fiżika, psikoloġika, sesswali, 
ekonomika u tipi oħra ta' vjolenza u 
diskriminazzjoni, inkluża l-esklużjoni li n-
nisa jiffaċċjaw fl-oqsma differenti tal-ħajja 
privata u pubblika tagħhom;

(a) Appoġġ għal inizjattivi lokali, 
nazzjonali, reġjonali u sforzi globali 
ewlenin, sħubijiet u alleanzi għad-drittijiet 
tan-nisa kif stipulat fil-Konvenzjoni tan-
NU dwar l-Eliminazzjoni ta' Kull Forma
ta' Diskriminazzjoni kontra n-Nisa u l-
Protokoll Fakultattiv tagħha, kif ukoll 
miżuri biex jiġġieldu u jeliminaw il-forom
kollha ta' vjolenza u diskriminazzjoni 
kontra n-nisa u l-bniet; dan jinkludi 
vjolenza fiżika, psikoloġika, sesswali, 
ekonomika, politika u tipi oħra ta' vjolenza 
u diskriminazzjoni, inkluża l-esklużjoni li 
n-nisa jiffaċċjaw fl-oqsma differenti tal-
ħajja privata u pubblika tagħhom; 
indirizzar tal-kawżi fundamentali tal-
inugwaljanzi bejn is-sessi bħala mod kif 
jikkontribwixxu għall-prevenzjoni tal-
kunflitti u l-bini tal-paċi; promozzjoni tat-
tisħiħ tal-pożizzjoni tan-nisa, inkluż fir-
rwoli tagħhom bħala atturi għall-iżvilupp 
u bennejja tal-paċi;

Emenda 131

Proposta għal regolament
Anness III – punt 4 – parti A – punt 3 – punt aa (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Promozzjoni tal-protezzjoni u l-
issodisfar tad-drittijiet tan-nisa u tal-bniet, 
inklużi d-drittijiet ekonomiċi, tax-xogħol, 
soċjali u politiċi, flimkien mas-saħħa 
sesswali u riproduttiva, inkluż ukoll id-
drittijiet sesswali u riproduttivi relatati 
mas-saħħa, l-edukazzjoni u l-provvista 
tal-beni.

Emenda 132

Proposta għal regolament
Anness III – punt 4 – parti A – punt 3 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) Promozzjoni ta' inizjattivi li jagħtu 
setgħa liż-żgħażagħ u lit-tfal, u 
jappoġġjaw politiki u azzjonijiet li 
jiggarantixxu l-inklużjoni tagħhom, il-
parteċipazzjoni ċivili u politika sinifikanti 
u r-rikonoxximent soċjali, filwaqt li 
jirrikonoxxu l-potenzjal reali tagħhom 
bħala aġenti pożittivi tal-bidla f'oqsma 
bħall-paċi, is-sigurtà, l-iżvilupp 
sostenibbli, it-tibdil fil-klima, il-ħarsien 
tal-ambjent u l-qerda tal-faqar.

Emenda 133

Proposta għal regolament
Anness IV – punt 1 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) appoġġ, fejn rilevanti f'assistenza 
teknika u loġistika, għall-isforzi mwettqa 
minn organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili 
lokali u internazzjonali, kif ukoll stati u 
organizzazzjonijiet internazzjonali fil-bini 
tal-paċi, inkluż il-bini tal-fiduċja, il-
medjazzjoni, id-djalogu u r-
rikonċiljazzjoni, il-ġustizzja tranżitorja, it-
tisħiħ tal-pożizzjoni tan-nisa u t-tisħiħ tal-
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pożizzjoni taż-żgħażagħ; b'mod partikolari 
fir-rigward tat-tensjonijiet fil-komunità u 
l-kunflitti fit-tul.

Emenda 134

Proposta għal regolament
Anness IV – punt 1 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) appoġġ għar-riabilitazzjoni u r-
riintegrazzjoni tal-vittmi ta' kunflitti 
armati, inklużi miżuri li jindirizzaw il-
ħtiġijiet speċifiċi tan-nisa, tal-bniet, tal-
persuni LGBTIQ u ta' dawk li jfittxu l-
asil;

Emenda 135

Proposta għal regolament
Anness IV – punt 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-azzjonijiet ta' rispons rapidu biex 
jingħata appoġġ lill-għanijiet stipulati fil-
punt c) tal-Artikolu 4(4) għandhom 
jappoġġaw il-politika estera tal-Unjoni fi 
kwistjonijiet relatati mal-politika, mal-
ekonomija u mas-sigurtà. Huma 
għandhom jippermettu li l-Unjoni taġixxi 
fejn ikun hemm interess urġenti jew 
imperattiv għall-politika estera, jew inkella 
opportunità temporanja biex tikseb l-
għanijiet tagħha li tkun teħtieġ reazzjoni 
rapida u li ma tkunx tista' tiġi indirizzata 
faċilment b'mezzi oħra.

L-azzjonijiet ta' rispons rapidu biex 
jingħata appoġġ lill-għanijiet stipulati fil-
punt c) tal-Artikolu 4(4) għandhom 
jappoġġaw il-politika estera tal-Unjoni fi 
kwistjonijiet relatati mal-politika, mal-
ekonomija, mas-sigurtà u mas-sikurezza. 
Huma għandhom jippermettu li l-Unjoni 
taġixxi fejn ikun hemm interess urġenti jew 
imperattiv għall-politika estera, jew inkella 
opportunità temporanja biex tikseb l-
għanijiet tagħha li tkun teħtieġ reazzjoni 
rapida u li ma tkunx tista' tiġi indirizzata 
faċilment b'mezzi oħra.

Emenda 136

Proposta għal regolament
Anness IV – punt 3 – paragrafu 2 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) appoġġ għall-istrateġiji bilaterali, 
reġjonali u interreġjonali ta' kooperazzjoni 
tal-Unjoni, promozzjoni tad-djalogu ta' 
politika u żvilupp ta' approċċi u 
reazzjonijiet kollettivi għal sfidi ta' tħassib 
globali, inklużi kwistjonijiet relatati mal-
migrazzjoni u mas-sigurtà, kif ukoll 
sfruttament ta' opportunitajiet temporanji 
f'dan ir-rigward;

(a) appoġġ għall-istrateġiji bilaterali, 
reġjonali u interreġjonali ta' kooperazzjoni 
tal-Unjoni, promozzjoni tad-djalogu ta' 
politika u żvilupp ta' approċċi u 
reazzjonijiet kollettivi għal sfidi ta' tħassib 
globali, inklużi kwistjonijiet relatati mal-
migrazzjoni, mas-sigurtà u mas-sikurezza, 
kif ukoll sfruttament ta' opportunitajiet 
temporanji f'dan ir-rigward;
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