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EMENDI 

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali jistieden lill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-

Intern, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin fir-

rapport tiegħu: 

Emenda  1 

Proposta għal regolament 

Premessa 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(2) Dawn id-drittijiet u l-valuri jridu 

jibqgħu jiġu promossi u infurzati, u 

kondiviżi fost iċ-ċittadini u l-popli u jridu 

jkunu fil-qalba tal-proġett tal-UE. 

Għaldaqstant, fil-baġit tal-UE għandu 

jinħoloq Fond ġdid għall-Ġustizzja, id-

Drittijiet u l-Valuri, li jinkludi l-programm 

Ġustizzja u l-programm dwar id-Drittijiet 
u l-Valuri. Fi żmien meta s-soċjetajiet 

Ewropej qed iħabbtu wiċċhom ma' 

estremiżmu, radikaliżmu u diviżjonijiet, 

huwa aktar importanti minn qatt qabel li l-

ġustizzja, id-drittijiet u l-valuri tal-UE jiġu 

promossi, imsaħħa u difiżi: id-drittijiet tal-

bniedem, ir-rispett għad-dinjità tal-

bniedem, il-libertà, id-demokrazija, l-

ugwaljanza, l-istat tad-dritt. Dan se jkollu 

implikazzjonijiet diretti u profondi għall-

ħajja politika, soċjali, kulturali u 

ekonomika fl-UE. Bħala parti mill-Fond il-

ġdid, il-Programm Ġustizzja se jkompli 

jappoġġa l-iżvilupp ulterjuri tal-ispazju tal-

ġustizzja tal-Unjoni u tal-kooperazzjoni 

transfruntiera. Il-Programm dwar id-

Drittijiet u l-Valuri se jiġbor flimkien il-

Programm ta' Drittijiet, Ugwaljanza u 

Ċittadinanza 2014-2020 stabbilit permezz 

tar-Regolament (UE) Nru 1381/2013 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill8 u l-

programm Ewropa għaċ-Ċittadini stabbilit 

permezz tar-Regolament tal-Kunsill (UE) 

Nru 390/2014 , (minn hawn 'il quddiem "il-

(2) Dawk id-drittijiet u l-valuri jridu 

jibqgħu jiġu kkultivati, protetti, promossi, 

infurzati u kondiviżi b'mod effiċjenti fost 

iċ-ċittadini u l-popli u jridu jkunu fil-qalba 

tal-proġett tal-UE, sabiex jiġu protetti 

dawk id-drittijiet u valuri fl-Istati Membri 

u biex jiġu evitati l-effetti detrimentali 

tad-deterjorament possibbli tagħhom fuq 

l-Unjoni kollha kemm hi. Għaldaqstant, 

fil-baġit tal-UE għandu jinħoloq Fond ġdid 

għall-Ġustizzja, id-Drittijiet u l-Valuri, li se 

jappoġġa soċjetajiet miftuħa, demokratiċi, 

pluralisti u inklużivi. Fi żmien meta s-

soċjetajiet Ewropej qed iħabbtu wiċċhom 

ma' estremiżmu, radikaliżmu u 

diviżjonijiet, huwa aktar importanti minn 

qatt qabel li l-ġustizzja, id-drittijiet u l-

valuri tal-UE jiġu promossi, imsaħħa u 

difiżi: id-drittijiet tal-bniedem, ir-rispett 

għad-dinjità tal-bniedem, il-libertà, id-

demokrazija, l-ugwaljanza, l-istat tad-dritt. 

Dan se jkollu implikazzjonijiet diretti u 

profondi għall-ħajja politika, soċjali, 

kulturali u ekonomika fl-UE. Bħala parti 

mill-Fond il-ġdid, il-Programm Ġustizzja 

se jkompli jappoġġa l-iżvilupp ulterjuri tal-

ispazju tal-ġustizzja tal-Unjoni u tal-

kooperazzjoni transfruntiera. Il-Programm 

dwar id-Drittijiet u l-Valuri se jiġbor 

flimkien il-Programm ta' Drittijiet, 

Ugwaljanza u Ċittadinanza 2014-2020 

stabbilit permezz tar-Regolament (UE) 

Nru 1381/2013 tal-Parlament Ewropew u 
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Programmi predeċessuri"). tal-Kunsill8 u l-programm Ewropa għaċ-

Ċittadini stabbilit permezz tar-Regolament 

tal-Kunsill (UE) Nru 390/2014 , (minn 

hawn 'il quddiem "il-Programmi 

predeċessuri"). 

_________________ _________________ 

8 Ir-Regolament (UE) Nru 1381/2013 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-

17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi 

Programm ta' Drittijiet, Ugwaljanza u 

Ċittadinanza għall-perjodu 2014 sa 2020 

(ĠU L 354, 28.12.2013, p. 62) 

8 Ir-Regolament (UE) Nru 1381/2013 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-

17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi 

Programm ta' Drittijiet, Ugwaljanza u 

Ċittadinanza għall-perjodu 2014 sa 2020 

(ĠU L 354, 28.12.2013, p. 62) 

 

Emenda  2 

Proposta għal regolament 

Premessa 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(3) Il-Fond għall-Ġustizzja, id-Drittijiet 

u l-Valuri u ż-żewġ programmi ta' 

finanzjament sottostanti tiegħu se jiffokaw 

primarjament fuq il-persuni u l-entitajiet, li 

jikkontribwixxu biex id-drittijiet, id-

diversità rikka u l-valuri komuni tagħna 

jieħdu l-ħajja u jkunu vibranti. L-objettiv 

aħħari huwa li titrawwem u tiġi sostnuta 

soċjetà bbażata fuq id-drittijiet, ugwali, 

inklużiva u demokratika. Dan jinkludi 

soċjetà ċivili vibranti, l-inkoraġġiment tal-

parteċipazzjoni demokratika, ċivika u 

soċjali tal-persuni u t-trawwim tad-

diversità rikka tas-soċjetà Ewropea, fuq il-

bażi tal-istorja u l-memorja komuni 

tagħna. L-Artikolu 11 tat-Trattat tal-Unjoni 

Ewropea jispeċifika ulterjorment li l-

istituzzjonijiet għandhom, permezz ta' 

mezzi xierqa, jagħtu liċ-ċittadini u lill-

assoċjazzjonijiet rappreżentattivi l-

opportunità li jsemmgħu l-opinjonijiet 

tagħhom u jiskambjawhom fil-pubbliku fl-

oqsma ta' azzjoni kollha tal-Unjoni. 

(3) Il-Fond għall-Ġustizzja, id-Drittijiet 

u l-Valuri u ż-żewġ programmi ta' 

finanzjament sottostanti tiegħu se jiffokaw 

primarjament fuq il-persuni u l-entitajiet, li 

jikkontribwixxu biex id-drittijiet, id-

diversità rikka u l-valuri komuni tagħna 

jieħdu l-ħajja u jkunu vibranti. L-objettiv 

aħħari huwa li titrawwem u tiġi sostnuta 

soċjetà b'valuri komuni u bbażata fuq id-

drittijiet, miftuħa, ugwali, inklużiva u 

demokratika, billi jiġu ffinanzjati 

attivitajiet li jippromwovu soċjetà ċivili 

vibranti u li jkollha setgħa. Tali attivitajiet 

jinkludu t-tħeġġiġ tal-parteċipazzjoni 

demokratika, ċivika u soċjali tal-persuni u 

t-trawwim tal-paċi u d-diversità rikka tas-

soċjetà Ewropea, fuq il-bażi tal-valuri, l-

istorja u l-memorja komuni tagħna. L-

Artikolu 11 tat-Trattat tal-Unjoni Ewropea 

jirrikjedi li l-istituzzjonijiet iżommu 

djalogu miftuħ, trasparenti u regolari 

mas-soċjetà ċivili u, permezz ta' mezzi 

xierqa, jagħtu liċ-ċittadini u lill-

assoċjazzjonijiet rappreżentattivi l-

opportunità li jsemmgħu l-opinjonijiet 

tagħhom u jiskambjawhom fil-pubbliku fl-

oqsma ta' azzjoni kollha tal-Unjoni. Il-
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Kummissjoni jenħtieġ li żżomm djalogu 

regolari mal-benefiċjarji tal-Programm, 

kif ukoll ma' partijiet ikkonċernati 

rilevanti oħra. 

 

Emenda  3 

Proposta għal regolament 

Premessa 5 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(5) Sabiex l-Unjoni Ewropea tersaq 

aktar qrib lejn iċ-ċittadini tagħha, huma 

meħtieġa diversi azzjonijiet u sforzi 

koordinati. Li ċ-ċittadini jinġabru flimkien 

fi proġetti ta' ġemellaġġ jew netwerks ta' 

bliet u li jingħata appoġġ lill-

organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fl-

oqsma koperti mill-programm se 

jikkontribwixxi biex jiżdied l-involviment 

taċ-ċittadini fis-soċjetà u fl-aħħar mill-

aħħar l-involviment tagħhom fil-ħajja 

demokratika tal-Unjoni. Fl-istess waqt l-

appoġġ mogħti lil attivitajiet li jippromovu 

l-komprensjoni reċiproka, id-diversità, id-

djalogu u r-rispett lejn l-oħrajn irawwem 

sens ta' appartenenza u identità Ewropea, 

fuq il-bażi ta' komprensjoni reċiproka tal-

valuri, il-kultura, l-istorja u l-wirt Ewropej. 

Il-promozzjoni ta' sens ta' appartenenza 

akbar fl-Unjoni u tal-valuri tal-Unjoni 

huwa partikolarment importanti fost iċ-

ċittadini tar-reġjuni ultraperiferiċi tal-UE 

minħabba l-bogħod u d-distanza mill-

Ewropa kontinentali. 

(5) Sabiex l-Unjoni Ewropea tersaq 

aktar qrib iċ-ċittadini tagħha u żżid il-

fiduċja tagħhom fiha, huma meħtieġa 

diversi azzjonijiet u sforzi koordinati. Li ċ-

ċittadini jinġabru flimkien fi proġetti ta' 

ġemellaġġ jew netwerks ta' bliet u li 

jingħata appoġġ lill-organizzazzjonijiet tas-

soċjetà ċivili fl-oqsma koperti mill-

programm se jikkontribwixxi biex jiżdied 

l-involviment taċ-ċittadini fis-soċjetà u fl-

aħħar mill-aħħar l-involviment tagħhom 

fil-ħajja demokratika tal-Unjoni. Fl-istess 

waqt l-appoġġ mogħti lil attivitajiet li 

jippromovu l-komprensjoni reċiproka, id-

diversità, id-djalogu, l-inklużjoni soċjali u 

r-rispett lejn l-oħrajn irawwem sens ta' 

appartenenza u identità Ewropea, fuq il-

bażi ta' komprensjoni reċiproka tal-valuri, 

il-kultura, l-istorja u l-wirt Ewropej. Il-

promozzjoni ta' sens ta' appartenenza akbar 

fl-Unjoni u tal-valuri tal-Unjoni huwa 

partikolarment importanti fost iċ-ċittadini 

tar-reġjuni ultraperiferiċi tal-UE minħabba 

l-bogħod u d-distanza mill-Ewropa 

kontinentali. 

 

Emenda  4 

Proposta għal regolament 

Premessa 6 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(6) L-attivitajiet ta' kommemorazzjoni 

u r-riflessjoni kritika dwar il-memorja 

(6) L-attivitajiet ta' kommemorazzjoni 

u r-riflessjoni kritika dwar il-memorja 
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storika tal-Ewropa huma meħtieġa biex iċ-

ċittadini jsiru konxji mill-istorja komuni 

bħala l-pedament għal ġejjieni u skop 

morali komuni u għal valuri komuni. Ir-

rilevanza ta' aspetti storiċi, kulturali u 

interkulturali jenħtieġ għalhekk li titqies 

ukoll, kif ukoll ir-rabtiet bejn il-

kommemorazzjoni u l-ħolqien ta' identità 

Ewropea u s-sens ta' appartenenza komuni. 

storika tal-Ewropa huma meħtieġa biex iċ-

ċittadini jsiru konxji mill-istorja komuni 

bħala l-pedament għal ġejjieni u skop 

morali komuni u għal valuri komuni. Ir-

rilevanza ta' aspetti storiċi, kulturali u 

interkulturali jenħtieġ għalhekk li titqies 

ukoll, kif ukoll ir-rabtiet bejn il-

kommemorazzjoni u l-ħolqien ta' identità 

Ewropea bbażata fuq id-diversità, is-

solidarjetà u s-sens ta' appartenenza 

komuni u l-fatt li għandna wirt kulturali 

kondiviż. 

 

Emenda  5 

Proposta għal regolament 

Premessa 7 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(7) Jenħtieġ li ċ-ċittadini jkunu aktar 

konxji mid-drittijiet tagħhom li jirriżultaw 

miċ-ċittadinanza tal-Unjoni, u jenħtieġ li 

jħossuhom komdi jgħixu, jivvjaġġaw, 

jistudjaw, jaħdmu u jagħmlu xogħol 

volontarju fi Stat Membru ieħor, u jenħtieġ 

li jħossuhom kapaċi jgawdu u jeżerċitaw 

id-drittijiet taċ-ċittadinanza kollha tagħhom 

u jkollhom fiduċja fl-aċċess ugwali, fl-

infurzabbiltà sħiħa u fil-protezzjoni sħiħa 

tad-drittijiet tagħhom mingħajr ebda 

diskriminazzjoni, irrispettivament minn 

fejn jinsabu fl-Unjoni. Is-soċjetà ċivili 

teħtieġ tkun appoġġata biex tippromovi u 

tissalvagwardja l-valuri komuni tal-UE 

skont l-Artikolu 2 TUE u toħloq 

sensibilizzazzjoni dwarhom, u biex 
tikkontribwixxi għat-tgawdija effettiva tad-

drittijiet skont id-dritt tal-Unjoni. 

(7) Jenħtieġ li ċ-ċittadini jkunu aktar 

konxji mid-drittijiet u l-benefiċċji tagħhom 

li jirriżultaw miċ-ċittadinanza tal-Unjoni, u 

jenħtieġ li jħossuhom komdi jgħixu, 

jivvjaġġaw, jistudjaw, jaħdmu u jagħmlu 

xogħol volontarju fi Stat Membru ieħor, u 

jenħtieġ li jħossuhom kapaċi jgawdu u 

jeżerċitaw id-drittijiet taċ-ċittadinanza 

kollha tagħhom u jkollhom fiduċja fl-

aċċess ugwali, fl-infurzabbiltà sħiħa u fil-

protezzjoni sħiħa tad-drittijiet tagħhom 

mingħajr ebda diskriminazzjoni, 

irrispettivament minn fejn jinsabu fl-

Unjoni. Is-soċjetà ċivili teħtieġ tkun 

imsaħħa fil-livelli kollha permezz tal-

promozzjoni, is-salvagwardja u s-

sensibilizzazzjoni tal-valuri komuni tal-UE 

skont l-Artikolu 2 tat-TUE sabiex 

tikkontribwixxi għat-tgawdija effettiva tad-

drittijiet skont id-dritt tal-Unjoni. 

 

Emenda  6 

Proposta għal regolament 

Premessa 9 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(9) Il-vjolenza bbażata fuq is-sess u l-

vjolenza kontra t-tfal u ż-żgħażagħ 

tikkostitwixxi ksur serju tad-drittijiet 

fundamentali. Il-vjolenza għadha hemm fl-

Unjoni kollha, fil-kuntesti soċjali u 

ekonomiċi kollha, u għandha 

riperkussjonijiet serji fuq is-saħħa fiżika u 

psikoloġika tal-vittmi u fuq is-soċjetà 

inġenerali. It-tfal, iż-żgħażagħ u n-nisa 

huma partikolarment vulnerabbli għall-

vjolenza, b'mod partikolari f'relazzjonijiet 

mill-qrib. Jenħtieġ li tittieħed azzjoni biex 

jiġu promossi d-drittijiet tat-tfal u biex 

tikkontribwixxi għall-protezzjoni tat-tfal 

minn danni u vjolenza, li huma perikolużi 

għas-saħħa fiżika u mentali tagħhom u 

jikkostitwixxu ksur tad-drittijiet tagħhom 

għall-iżvilupp, għall-protezzjoni u għad-

dinjità. Il-ġlieda kontra l-forom kollha ta' 

vjolenza, il-promozzjoni tal-prevenzjoni u 

l-protezzjoni u l-appoġġ għall-vittmi huma 

prijoritajiet tal-Unjoni li jgħinu biex 

jinkisbu d-drittijiet fundamentali tal-

individwi u jikkontribwixxu għall-

ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel. Dawn il-

prijoritajiet jenħtieġ li jkunu appoġġati 

mill-Programm. 

(9) Il-vjolenza bbażata fuq is-sess u l-

vjolenza kontra t-tfal u ż-żgħażagħ 

tikkostitwixxi ksur serju tad-drittijiet 

fundamentali. Il-vjolenza għadha hemm fl-

Unjoni kollha, fil-kuntesti soċjali u 

ekonomiċi kollha, u għandha 

riperkussjonijiet serji fuq is-saħħa fiżika u 

psikoloġika tal-vittmi u fuq is-soċjetà 

inġenerali. It-tfal, iż-żgħażagħ u n-nisa 

huma partikolarment vulnerabbli għall-

vjolenza, b'mod partikolari f'relazzjonijiet 

mill-qrib. Jenħtieġ li tittieħed azzjoni biex 

jiġu promossi d-drittijiet tat-tfal u biex 

tikkontribwixxi għall-protezzjoni tat-tfal u 

taż-żgħażagħ minn danni u vjolenza, li 

huma perikolużi għas-saħħa fiżika u 

mentali tagħhom u jikkostitwixxu ksur tad-

drittijiet tagħhom għall-iżvilupp, għall-

protezzjoni u għad-dinjità. Il-ġlieda kontra 

l-forom kollha ta' vjolenza, il-promozzjoni 

tal-prevenzjoni u l-protezzjoni u l-appoġġ 

għall-vittmi huma prijoritajiet tal-Unjoni li 

jgħinu biex jinkisbu d-drittijiet 

fundamentali tal-individwi u 

jikkontribwixxu għall-ugwaljanza bejn in-

nisa u l-irġiel. Dawn il-prijoritajiet jenħtieġ 

li jkunu appoġġati mill-Programm. 

 

Emenda  7 

Proposta għal regolament 

Premessa 13 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(13) Id-dritt għar-rispett tal-ħajja privata 

u tal-familja ta' dak li jkun, għad-domiċilju 

u għall-komunikazzjonijiet (dritt għall-

privatezza) huwa dritt fundamentali 

stabbilit fl-Artikolu 7 tal-Karta tad-

Drittijiet Fundamentali. Il-protezzjoni tad-

data personali hija dritt fundamentali 

stabbilit fl-Artikolu 8 tal-Karta tad-

Drittijiet Fundamentali u fl-Artikolu 16 tat-

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

Ewropea. Il-konformità mar-regoli dwar il-

(13) Id-dritt għar-rispett tal-ħajja privata 

u tal-familja ta' dak li jkun, għad-domiċilju 

u għall-komunikazzjonijiet (dritt għall-

privatezza) huwa dritt fundamentali 

stabbilit fl-Artikolu 7 tal-Karta tad-

Drittijiet Fundamentali. Il-protezzjoni tad-

data personali hija dritt fundamentali 

stabbilit fl-Artikolu 8 tal-Karta tad-

Drittijiet Fundamentali u fl-Artikolu 16 tat-

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

Ewropea. Il-konformità mar-regoli dwar il-
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protezzjoni tad-data personali hija soġġetta 

għall-kontroll minn awtoritajiet 

superviżorji indipendenti. Il-qafas legali 

tal-Unjoni, b'mod partikolari r-Regolament 

(UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u 

tal-Kunsill12 u d-Direttiva (UE) 2016/680 

tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill13 

jistipulaw dispożizzjonijiet biex ikun 

żgurat li d-dritt għall-protezzjoni tad-data 

personali jkun effettivament protett. Dawn 

l-istrumenti legali jinkarigaw lill-

awtoritajiet superviżorji nazzjonali tal-

protezzjoni tad-data bil-kompitu li 

jippromovu kuxjenza pubblika u 

komprensjoni tar-riskji, tar-regoli, tas-

salvagwardji u tad-drittijiet fir-rigward tal-

ipproċessar tad-data personali. Jenħtieġ li l-

Unjoni tkun tista' twettaq attivitajiet ta' 

sensibilizzazzjoni, twettaq studji u 

attivitajiet rilevanti oħra minħabba l-

importanza tad-dritt għall-protezzjoni tad-

data personali fi żminijiet ta' żviluppi 

teknoloġiċi rapidi. 

protezzjoni tad-data personali hija soġġetta 

għall-kontroll minn awtoritajiet 

superviżorji indipendenti. Il-qafas legali 

tal-Unjoni, b'mod partikolari r-Regolament 

(UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u 

tal-Kunsill12 u d-Direttiva (UE) 2016/680 

tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill13 

jistipulaw dispożizzjonijiet biex ikun 

żgurat li d-dritt għall-protezzjoni tad-data 

personali jkun effettivament protett. Dawn 

l-istrumenti legali jinkarigaw lill-

awtoritajiet superviżorji nazzjonali tal-

protezzjoni tad-data bil-kompitu li 

jippromovu kuxjenza pubblika u 

komprensjoni tar-riskji, tar-regoli, tas-

salvagwardji u tad-drittijiet fir-rigward tal-

ipproċessar tad-data personali. Jenħtieġ li l-

Unjoni tkun tista' twettaq attivitajiet ta' 

sensibilizzazzjoni, tappoġġja l-

organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fil-

promozzjoni tal-protezzjoni tad-data skont 

l-istandards tal-Unjoni, u twettaq studji u 

attivitajiet rilevanti oħra, minħabba l-

importanza tad-dritt għall-protezzjoni tad-

data personali fi żminijiet ta' żviluppi 

teknoloġiċi rapidi. 

_________________ _________________ 

12 ĠU L 119, 4.5.2016, p. 1-88. 12 ĠU L 119, 4.5.2016, p. 1-88. 

13 ĠU L 119, 4.5.2016, p. 89-131. 13 ĠU L 119, 4.5.2016, p. 89-131. 

 

Emenda  8 

Proposta għal regolament 

Premessa 14 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(14) L-Artikolu 24 TFUE jobbliga lill-

Parlament Ewropew u lill-Kunsill biex 

jadottaw dispożizzjonijiet għall-proċeduri u 

l-kundizzjonijiet meħtieġa għal inizjattiva 

taċ-ċittadini fis-sens tal-Artikolu 11 tat-

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Dan sar 

permezz tal-adozzjoni tar-Regolament 

(UE) Nru 211/2011 tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill14. Jenħtieġ li l-

Programm jappoġġa l-iffinanzjar tal-

(14) L-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej 

hija l-ewwel strument supranazzjonali ta' 

demokrazija parteċipattiva, li joħloq rabta 

diretta bejn iċ-ċittadini Ewropej u l-

istituzzjonijiet tal-UE. L-Artikolu 24 

TFUE jobbliga lill-Parlament Ewropew u 

lill-Kunsill biex jadottaw dispożizzjonijiet 

għall-proċeduri u l-kundizzjonijiet 

meħtieġa għal inizjattiva taċ-ċittadini fis-

sens tal-Artikolu 11 tat-Trattat dwar l-
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appoġġ tekniku u organizzattiv għall-

implimentazzjoni tar-Regolament [(UE) 

Nru 211/2011], u b'hekk jirfed l-eżerċitar 

tad-dritt taċ-ċittadini li jniedu u jappoġġaw 

inizjattivi taċ-ċittadini Ewropej. 

Unjoni Ewropea. Dan sar permezz tal-

adozzjoni tar-Regolament (UE) 

Nru 211/2011 tal-Parlament Ewropew u 

tal-Kunsill14. Jenħtieġ li l-Programm 

jappoġġa l-iffinanzjar tal-appoġġ tekniku u 

organizzattiv għall-implimentazzjoni tar-

Regolament [(UE) Nru 211/2011], u b'hekk 

jirfed l-eżerċitar tad-dritt taċ-ċittadini li 

jniedu, jappoġġaw inizjattivi taċ-ċittadini 

Ewropej u jinkoraġġixxu lill-oħrajn 

jappoġġawhom. 

_________________ _________________ 

14 Ir-Regolament (UE) Nru 211/2011 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-

16 ta' Frar 2011 dwar l-inizjattiva taċ-

ċittadini (ĠU L 65, 11.3.2011, p. 1). 

14 Ir-Regolament (UE) Nru 211/2011 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-

16 ta' Frar 2011 dwar l-inizjattiva taċ-

ċittadini (ĠU L 65, 11.3.2011, p. 1). 

 

Emenda  9 

Proposta għal regolament 

Premessa 18 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(18) Il-korpi indipendenti tad-drittijiet 

tal-bniedem u l-organizzazzjonijiet tas-

soċjetà ċivili għandhom rwol essenzjali fil-

promozzjoni, fis-salvagwardja u fis-

sensibilizzazzjoni tal-valuri komuni tal-

Unjoni skont l-Artikolu 2 TUE, u biex 

jikkontribwixxu għat-tgawdija effettiva 

tad-drittijiet skont id-dritt tal-Unjoni, 

inkluża l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali 

tal-UE. Kif rifless fir-Riżoluzzjoni tal-

Parlament Ewropew tat-18 ta' April 2018, 

appoġġ finanzjarju adegwat huwa 

essenzjali għall-iżvilupp ta' ambjent 

konduċenti u sostenibbli għall-

organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili biex 

isaħħu r-rwol tagħhom u jwettqu l-

funzjonijiet tagħhom b'mod indipendenti u 

effettiv. Filwaqt li jikkomplementaw l-

isforzi fuq il-livell nazzjonali, il-fondi tal-

UE jenħtieġ għalhekk li jikkontribwixxu 

biex jappoġġaw, jagħtu s-setgħa u jibnu l-

kapaċità tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà 

ċivili indipendenti li huma attivi fil-

(18) Il-korpi indipendenti tad-drittijiet 

tal-bniedem u l-organizzazzjonijiet tas-

soċjetà ċivili għandhom rwol essenzjali fil-

promozzjoni, fis-salvagwardja u fis-

sensibilizzazzjoni tal-valuri komuni tal-

Unjoni skont l-Artikolu 2 TUE, u biex 

jikkontribwixxu għat-tgawdija effettiva 

tad-drittijiet skont id-dritt tal-Unjoni, 

inkluża l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali 

tal-UE. Kif rifless fir-Riżoluzzjoni tal-

Parlament Ewropew tat-19 ta' April 2018, 

appoġġ finanzjarju adegwat huwa 

essenzjali għall-iżvilupp ta' ambjent 

konduċenti u sostenibbli għall-

organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili biex 

isaħħu r-rwol tagħhom u jwettqu l-

funzjonijiet tagħhom b'mod indipendenti u 

effettiv. Filwaqt li jikkomplementaw l-

isforzi fuq il-livell nazzjonali, il-fondi tal-

UE jenħtieġ għalhekk li jikkontribwixxu 

biex jappoġġaw, jagħtu s-setgħa u jibnu, 

inkluż permezz ta' finanzjament ewlieni 

xieraq u alternattivi tal-kostijiet, regoli u 
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promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u li 

l-attivitajiet tagħhom jgħinu fl-infurzar 

strateġiku tad-drittijiet skont id-dritt tal-UE 

u l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-

UE, inkluż permezz ta' attivitajiet ta' 

promozzjoni u sorveljanza, kif ukoll 

jikkontribwixxu, jissalvagwardjaw u 

jqajmu kuxjenza dwar il-valuri komuni tal-

Unjoni fil-livell nazzjonali. 

proċeduri finanzjarji ssimplifikati, il-

kapaċità tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà 

ċivili indipendenti li huma attivi fil-

promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u li 

l-attivitajiet tagħhom jgħinu fl-infurzar 

strateġiku tad-drittijiet skont id-dritt tal-UE 

u l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-

UE, inkluż permezz ta' attivitajiet ta' 

promozzjoni u sorveljanza, kif ukoll 

jikkontribwixxu, jissalvagwardjaw u 

jqajmu kuxjenza dwar il-valuri komuni tal-

Unjoni fil-livell lokali, reġjonali u 

nazzjonali. 

 

Emenda  10 

Proposta għal regolament 

Premessa 21 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(21) Sabiex tiġi żgurata allokazzjoni 

effiċjenti tal-fondi mill-baġit ġenerali tal-

Unjoni, hemm bżonn li jiġi żgurat il-valur 

miżjud Ewropew tal-azzjonijiet kollha 

mwettqa, tal-komplementarjetà tagħhom 

mal-attivitajiet tal-Istati Membri, filwaqt li 

l-konsistenza, il-komplementarjetà u s-

sinerġiji jiġu mfittxija permezz tal-

programmi ta' finanzjament li jappoġġaw 

oqsma ta' politika b'rabtiet mill-qrib ma' 

xulxin, b'mod partikolari fl-ambitu tal-

Fond għall-Ġustizzja, id-Drittijiet u l-

Valuri — kif ukoll tal-programm Ewropa 

Kreattiva, u Erasmus+ sabiex jiġi rrealizzat 

il-potenzjal ta' salib it-toroq kulturali fl-

oqsma tal-kultura, tal-midja, tal-arti, tal-

edukazzjoni u tal-kreattività. Hemm bżonn 

li jinħolqu sinerġiji ma' programmi 

Ewropej oħra ta' finanzjament, b'mod 

partikolari fl-oqsma tal-impjiegi, tas-suq 

intern, tal-intrapriża, taż-żgħażagħ, tas-

saħħa, taċ-ċittadinanza, tal-ġustizzja, tal-

migrazzjoni, tas-sigurtà, tar-riċerka, tal-

innovazzjoni, tat-teknoloġija, tal-industrija, 

tal-koeżjoni, tat-turiżmu, tar-relazzjonijiet 

esterni, tal-kummerċ u tal-iżvilupp. 

(21) Sabiex tiġi żgurata allokazzjoni 

effiċjenti tal-fondi mill-baġit ġenerali tal-

Unjoni, hemm bżonn li jiġi żgurat il-valur 

miżjud Ewropew tal-azzjonijiet kollha 

mwettqa, inkluż ta' dawk immirati għall-

promozzjoni u s-salvagwardja tal-valuri 

komuni tagħna kif imnaqqax fl-Artikolu 2 

tat-TUE, u l-komplementarjetà tagħhom 

mal-azzjonijiet tal-Istati Membri, meta 

jkun hemm azzjonijiet fil-livell tal-Istati 

Membri. Jenħtieġ li jiġu l-konsistenza, il-

komplementarjetà u sinerġijima' 

programmi ta' finanzjament li jappoġġaw 

oqsma ta' politika b'rabtiet mill-qrib ma' 

xulxin, b'mod partikolari fl-ambitu tal-

Fond għall-Ġustizzja, id-Drittijiet u l-

Valuri — kif ukoll tal-programm Ewropa 

Kreattiva, u Erasmus+ sabiex jiġi rrealizzat 

il-potenzjal ta' salib it-toroq kulturali fl-

oqsma tal-kultura, tal-midja, tal-arti, tal-

edukazzjoni u tal-kreattività. Din is-

sinerġija tissalvagwardja u tippromwovi 

wkoll midja ħielsa pluralista u 

indipendenti, tiżgura l-libertà tal-

espressjoni u tipprevjeni t-tixrid ta' 

informazzjoni ħażina. Hemm bżonn li 

jinħolqu sinerġiji ma' programmi Ewropej 
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oħra ta' finanzjament, b'mod partikolari fl-

oqsma tal-impjiegi, tas-suq intern, tal-

intrapriża, taż-żgħażagħ, tas-saħħa, taċ-

ċittadinanza, tal-ġustizzja, tal-migrazzjoni, 

tas-sigurtà, tar-riċerka, tal-innovazzjoni, 

tat-teknoloġija, tal-industrija, tal-koeżjoni, 

tat-turiżmu, tar-relazzjonijiet esterni, tal-

kummerċ, tal-iżvilupp u tal-klima jew tal-

protezzjoni tal-ambjent. 

 

Emenda  11 

Proposta għal regolament 

Premessa 23 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(23) Ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 

[ir-RF il-ġdid] (ir-"Regolament 

Finanzjarju") japplika għal dan il-

Programm. Jistabbilixxi regoli dwar l-

implimentazzjoni tal-baġit tal-Unjoni, 

inklużi r-regoli dwar għotjiet, premjijiet, 

akkwist pubbliku, implimentazzjoni 

indiretta, strumenti finanzjarji u garanziji 

baġitarji. 

(23) Ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 

[ir-RF il-ġdid] (ir-"Regolament 

Finanzjarju") japplika għal dan il-

Programm. Jistabbilixxi regoli dwar l-

implimentazzjoni tal-baġit tal-Unjoni, 

inklużi r-regoli dwar għotjiet, premjijiet, 

akkwist pubbliku, implimentazzjoni 

indiretta, strumenti finanzjarji u garanziji 

baġitarji u jitlob li jkun hemm trasparenza 

sħiħa, ġestjoni finanzjarja tajba u użu 

prudenti tar-riżorsi. B'mod partikolari, ir-

regoli dwar il-possibbiltà li l-

organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili jiġu 

ffinanzjati permezz ta' għotjiet operattivi 

pluriennali u għotjiet f'daqqa jenħtieġ li 

jitħaddmu bħala parti mill-

implimentazzjoni ta' dan il-programm. Ir-

regoli jenħtieġ li jżommu l-piż 

amministrattiv fuq il-kandidati kemm 

jista' jkun possibbli għall-minimu. Fejn 

possibbli, l-applikazzjonijiet elettroniċi 

jenħtieġ li jiġu aċċettati. Il-kandidati u l-

benefiċjarji tal-finanzjament taħt kull 

linja jenħtieġ li jkollhom aċċess għal punt 

ta' kuntatt nazzjonali, li jagħtihom 

appoġġ f'kull stadju tal-proċedura ta' 

applikazzjoni. Jenħtieġ li tingħata 

kunsiderazzjoni xierqa lil proċeduri rapidi 

u flessibbli għall-għoti ta' għotjiet, bħal 

proċedura ta' evalwazzjoni f'żewġ stadji, 

sabiex jitnaqqsu l-ispejjeż tat-tħejjija ta' 
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proposti li ma jkunux ta' suċċess u biex 

tittejjeb l-effiċjenza tal-programm. 

 

Emenda  12 

Proposta għal regolament 

Premessa 29 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(29) Skont il-paragrafi 22 u 23 tal-

Ftehim Interistituzzjonali għat-Tfassil 

Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016, 

hemm il-ħtieġa li jiġi evalwat dan il-

Programm fuq il-bażi tal-informazzjoni 

miġbura permezz ta' rekwiżiti speċifiċi ta' 

monitoraġġ, filwaqt li jiġu evitati r-

regolamentazzjoni żejda u l-piżijiet 

amministrattivi, b'mod partikolari għall-

Istati Membri. Dawn ir-rekwiżiti, meta 

xieraq, jistgħu jinkludu indikaturi li jistgħu 

jitkejlu, bħala bażi għall-evalwazzjoni tal-

effetti tal-Programm fil-post. 

(29) Skont il-paragrafi 22 u 23 tal-

Ftehim Interistituzzjonali għat-Tfassil 

Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016, 

hemm il-ħtieġa li jiġi evalwat dan il-

Programm fuq il-bażi tal-informazzjoni 

miġbura permezz ta' rekwiżiti speċifiċi ta' 

monitoraġġ, filwaqt li jiġu evitati r-

regolamentazzjoni żejda u l-piżijiet 

amministrattivi, b'mod partikolari għall-

Istati Membri. F'dan il-kuntest, eżempji 

ta' applikanti u benefiċjarji li jista' ma 

jkollhomx ir-riżorsi u l-persunal adegwati 

biex jissodisfaw ir-rekwiżiti ta' 

monitoraġġ u ta' rappurtar, jistgħu 

jinftiehmu bħala organizzazzjonijiet tas-

soċjetà ċivili, awtoritajiet pubbliċi lokali, 

sħab soċjali, eċċ. Dawn ir-rekwiżiti, meta 

xieraq, jistgħu jinkludu indikaturi li jistgħu 

jitkejlu, bħala bażi għall-evalwazzjoni tal-

effetti tal-Programm fil-post. 

 

Emenda  13 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Artikolu 2 Artikolu 2 

Għanijiet tal-programm Għanijiet tal-programm 

1. L-objettiv ġenerali tal-Programm 

huwa li jipproteġi u jippromovi d-drittijiet 

u l-valuri kif imnaqqxa fit-Trattati tal-UE, 

inkluż billi jingħata appoġġ lill-

organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili sabiex 

is-soċjetajiet miftuħa, demokratiċi u 

1. L-objettiv ġenerali tal-Programm 

huwa li jipproteġi u jippromovi d-drittijiet 

u l-valuri kif imnaqqxa fit-Trattati tal-UE, 

inkluż id-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-

drittijiet fundamentali kif minquxa fl-

Artikolu 2 tat-TUE, b'mod partikolari 
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inklużivi jiġu sostnuti. permezz tal-appoġġ u l-bini tal-kapaċità 

tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fil-

livell lokali, reġjonali, nazzjonali u 

transnazzjonali, sabiex jiġu sostnuti 

soċjetajiet miftuħa, imsejsa fuq id-

drittijiet, demokratiċi, ugwali u inklużivi. 

2. Fl-ambitu tal-objettivi ġenerali 

stabbiliti fil-paragrafu 1, il-programm 

għandu l-objettivi speċifiċi li ġejjin li 

jikkorrispondu għal-linji: 

2. Fl-ambitu tal-objettivi ġenerali 

stabbiliti fil-paragrafu 1, il-programm 

għandu l-objettivi speċifiċi li ġejjin li 

jikkorrispondu għal-linji: 

(a) għall-promozzjoni tal-ugwaljanza u 

tad-drittijiet (il-linja għall-Ugwaljanza u d-

drittijiet), 

(a) għall-promozzjoni tal-ugwaljanza u 

tad-drittijiet (il-linja għall-Ugwaljanza u d-

drittijiet), 

(b) għall-promozzjoni tal-involviment 

u tal-parteċipazzjoni taċ-ċittadini fil-ħajja 

demokratika tal-Unjoni (il-linja għall-

Involviment u l-parteċipazzjoni taċ-

ċittadini), 

(b) għall-promozzjoni tal-involviment 

u tal-parteċipazzjoni taċ-ċittadini fil-ħajja 

demokratika tal-Unjoni (il-linja Ewropa 

għaċ-Ċittadini), 

(c) għall-ġlieda tal-vjolenza (il-linja 

Daphne). 

(c) għall-ġlieda kontra l-forom kollha 

ta' vjolenza (il-linja Daphne). 

 

Emenda  14 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Artikolu 3 Artikolu 3 

Il-linja għall-Ugwaljanza u d-drittijiet  Il-linja għall-Ugwaljanza u d-drittijiet  

Fl-ambitu tal-objettivi speċifiċi stabbiliti 

fil-punt (a) tal-Artikolu 2(2), il-Programm 

għandu jiffoka fuq: 

Fl-ambitu tal-objettiv ġenerali stabbilit fl-

Artikolu 2(1) u fl-ambitu tal-objettiv 

speċifiku stabbilit fil-punt (a) tal-

Artikolu 2(2), il-Programm għandu jiffoka 

fuq: 

(a) il-prevenzjoni u l-ġlieda tal-

inugwaljanzi u d-diskriminazzjoni fuq bażi 

ta' sess, oriġini razzjali jew etnika, reliġjon 

jew twemmin, diżabbiltà, età jew 

orjentazzjoni sesswali, u li jappoġġa 

politiki komprensivi li jippromovu l-

ugwaljanza bejn is-sessi u l-ġlieda kontra 

d-diskriminazzjoni u l-integrazzjoni 

tagħhom kif ukoll politiki li jikkumbattu r-

(a) il-prevenzjoni u l-ġlieda tal-

inugwaljanzi u d-diskriminazzjoni fuq bażi 

ta' sess, oriġini razzjali, soċjali, kulturali 

jew etnika, reliġjon jew twemmin, 

diżabbiltà, età, lingwa jew orjentazzjoni 

sesswali, u li jappoġġa politiki komprensivi 

li jippromovu l-ugwaljanza bejn is-sessi u 

l-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni u l-

integrazzjoni tagħhom kif ukoll politiki li 

jikkumbattu r-razziżmu u l-forom kollha ta' 
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razziżmu u l-forom kollha ta' intolleranza; intolleranza, filwaqt li jirrispettaw id-

dispożizzjonijiet kostituzzjonali tal-Istati 

Membri; 

(b) il-protezzjoni u l-promozzjoni tad-

drittijiet tat-tfal, id-drittijiet tal-persuni 

b'diżabbiltà, id-drittijiet taċ-ċittadinanza 

tal-Unjoni u d-dritt għall-protezzjoni tad-

data personali. 

(b) il-protezzjoni u l-promozzjoni tad-

drittijiet tat-tfal, id-drittijiet tal-persuni 

b'diżabbiltà, id-drittijiet taċ-ċittadinanza 

tal-Unjoni u d-dritt għall-protezzjoni tad-

data personali. 

 

Emenda  15 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Artikolu 4 Artikolu 4 

Linja għall-Involviment u l-

parteċipazzjoni taċ-ċittadini 

Linja 'l-Ewropa għaċ-Ċittadini 

Fl-ambitu tal-objettivi speċifiċi stabbiliti 

fil-punt (b) tal-Artikolu 2(2), il-Programm 

għandu jiffoka fuq: 

Fl-ambitu tal-objettiv ġenerali stabbilit fl-

Artikolu 2(1) u fl-ambitu tal-objettiv 

speċifiku stabbilit fil-punt (b) tal-

Artikolu 2(2), il-Programm għandu jiffoka 

fuq: 

(a) il-komprensjoni taċ-ċittadini dwar 

l-Unjoni, l-istorja, il-wirt kulturali u d-

diversità tagħha; 

(a) il-komprensjoni taċ-ċittadini dwar 

l-Unjoni, l-istorja, il-wirt kulturali u d-

diversità tagħha; 

(b) il-promozzjoni tal-iskambju u l-

kooperazzjoni bejn iċ-ċittadini ta' pajjiżi 

differenti; il-promozzjoni tal-

parteċipazzjoni ċivika u demokratika taċ-

ċittadini billi jippermetti liċ-ċittadini u lill-

assoċjazzjonijiet rappreżentattivi 

jsemmgħu l-opinjonijiet tagħhom u 

jiskambjawhom fil-pubbliku fl-oqsma ta' 

azzjoni kollha tal-Unjoni; 

(b) il-promozzjoni tal-iskambju u l-

kooperazzjoni bejn iċ-ċittadini ta' pajjiżi 

differenti; il-promozzjoni tal-

parteċipazzjoni ċivika u demokratika taċ-

ċittadini billi ċ-ċittadini u l-

assoċjazzjonijiet rappreżentattivi jitħallew 

jsemmgħu l-opinjonijiet tagħhom u 

jiskambjawhom fil-pubbliku fl-oqsma ta' 

azzjoni kollha tal-Unjoni, sabiex jiżdied il-

fehim ta' demokrazija pluralistika u 

parteċipattiva, tal-istat tad-dritt u tad-

drittijiet fundamentali; 

 

Emenda  16 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Artikolu 5 Artikolu 5 

Il-linja Daphne Il-linja Daphne 

Fl-ambitu tal-objettivi speċifiċi stabbiliti 

fil-punt (c) tal-Artikolu 2(2), il-Programm 

għandu jiffoka fuq: 

Fl-ambitu tal-objettiv ġenerali stabbilit fl-

Artikolu 2(1) u fl-ambitu tal-objettiv 

speċifiku stabbilit fil-punt (c) tal-

Artikolu 2(2), il-Programm għandu jiffoka 

fuq: 

(a) il-prevenzjoni u l-ġlieda ta' kull 

forma ta' vjolenza kontra t-tfal, iż-

żgħażagħ u n-nisa, kif ukoll il-vjolenza 

kontra gruppi oħra f'riskju; 

(a) il-prevenzjoni, inkluż bl-azzjonijiet 

edukattivi, u l-ġlieda ta' kull forma ta' 

vjolenza kontra t-tfal, iż-żgħażagħ u n-nisa, 

kif ukoll il-vjolenza kontra gruppi oħra 

f'riskju; 

(b) l-appoġġ u l-protezzjoni tal-vittmi 

ta' tali vjolenza. 

(b) l-appoġġ u l-protezzjoni tal-vittmi 

ta' tali vjolenza u l-iżgurar ta' livell ekwu 

ta' protezzjoni madwar l-UE, nikluż 

permezz tal-faċilitazzjoni u l-iżgurar tal-

aċċess għall-ġustizzja, l-aċċess għal 

servizzi ta' appoġġ għall-vittmi u l-aċċess 

għal rapportar lill-pulizija għall-vittmi 

kollha ta' tali vjolenza. 

 

Emenda  17 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-Programm jista' jipprovdi 

finanzjament fi kwalunkwe waħda mill-

forom stabbiliti fir-Regolament 

Finanzjarju. 

2. Il-Programm jista' jipprovdi 

finanzjament, permezz ta' għotjiet għal 

azzjonijiet u għotjiet operattivi 

pluriennali, fi kwalunkwe waħda mill-

forom stabbiliti fir-Regolament 

Finanzjarju, inkluż l-użu ta' somom 

f'daqqa, kostijiet ta' unità, rati fissi u 

għotjiet f'kaskata. 

 

Emenda  18 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Artikolu 9 Artikolu 9 

Tipi ta' azzjonijiet Tipi ta' azzjonijiet 

L-azzjonijiet li jikkontribwixxu għall-kisba 

ta' objettiv speċifiku speċifikat fl-

Artikolu 2 jistgħu jirċievu finanzjament 

skont dan ir-Regolament. B'mod 

partikolari, l-attivitajiet elenkati fl-Anness I 

għandhom ikunu eliġibbli għal 

finanzjament. 

L-azzjonijiet li jikkontribwixxu għall-kisba 

tal-objettiv ġenerali msemmi fl-

Artikolu 2(1) jew għall-kisba ta' 

kwalunkwe wieħed mill-objettivi speċifiċi 

msemmija fl-Artikolu 2(2) jistgħu jirċievu 

finanzjament skont dan ir-Regolament. 

B'mod partikolari, l-attivitajiet elenkati fl-

Anness I għandhom ikunu eliġibbli għal 

finanzjament. 

 

Emenda  19 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 9a 

 Attivitajiet eliġibbli għall-finanzjament 

 L-objettivi ġenerali u speċifiċi tal-

Programm stabbiliti fl-Artikolu 2 se 

jitwettqu b'mod partikolari, iżda mhux 

esklużivament, permezz tal-appoġġ tal-

attivitajiet li ġejjin kif imwettqa minn 

entità eliġibbli waħda jew aktar: 

 (a) is-sensibilizzazzjoni, l-edukazzjoni 

pubblika, il-promozzjoni u t-tixrid ta' 

informazzjoni biex jittejjeb l-għarfien tal-

politiki, il-prinċipji u d-drittijiet fl-oqsma 

koperti mill-Programm; 

 (b) it-tagħlim reċiproku permezz tal-

iskambju ta' prattiki tajbin fost il-partijiet 

ikkonċernati biex jittejbu l-għarfien u l-

komprensjoni reċiproka u l-involviment 

ċiviku u demokratiku;  

 (c) attivitajiet analitiċi ta' monitoraġġ, 

rapportar u promozzjoni biex jittejjeb il-

fehim tas-sitwazzjoni fl-Istati Membri u 

fil-livell tal-Unjoni fl-oqsma koperti mill-

Programm kif ukoll biex jittejbu t-

traspożizzjoni u l-implimentazzjoni tad-
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dritt, il-politiki u l-valuri komuni tal-

Unjoni fi ħdan l-Istati Membri, tali 

attivitajiet għandhom jinkludu 

pereżempju l-ġbir ta' data u statistika; l-

iżvilupp ta' metodoloġiji komuni u, fejn 

ikun xieraq, indikaturi jew parametri 

referenzjarji; studji, riċerki, analiżi u 

stħarriġ; evalwazzjonijiet; valutazzjoni 

tal-impatt; l-elaborazzjoni u 

pubblikazzjoni ta' gwidi, rapporti u 

materjal edukattiv; 

 (d) it-taħriġ tal-partijiet ikkonċernati 

rilevanti sabiex itejbu l-għarfien tagħhom 

dwar il-politiki u d-drittijiet fl-oqsma 

koperti u t-tisħiħ tal-ħila tal-partijiet 

ikkonċernati rilevanti li jaħdmu favur il-

politiki u d-drittijiet fl-oqsma koperti; 

 (e) il-promozzjoni tal-kuxjenza u l-

komprensjoni pubbliċi tar-riskji, ir-regoli, 

is-salvagwardji u d-drittijiet fir-rigward 

tal-protezzjoni tad-data personali, il-

privatezza, u s-sigurtà diġitali, kif ukoll l-

indirizzar ta' aħbarijiet foloz u 

miżinformazzjoni mmirata permezz tas-

sensibilizzazzjoni, taħriġ, studji u 

attivitajiet ta' monitoraġġ; 

 (f) it-tlaqqigħ flimkien ta' Ewropej ta' 

nazzjonalitajiet u kulturi differenti billi 

jingħataw l-opportunità li jieħdu sehem 

f'attivitajiet u proġetti ta' ġemellaġġ tal-

bliet; 

 (g) it-tħeġġiġ u l-iffaċilitar ta' 

parteċipazzjoni attiva u inklużiva fil-bini 

ta' Unjoni aktar demokratika kif ukoll is-

sensibilizzazzjoni u l-promozzjoni u d-

difiża tad-drittijiet u tal-valuri permezz 

tal-appoġġ lill-organizzazzjonijiet tas-

soċjetà ċivili; 

 (h) l-iffinanzjar tal-appoġġ tekniku u 

organizzattiv biex ikun implimentat ir-

Regolament [(EU) Nru 211/2011], u 

b'hekk jirfed l-eżerċitar tad-dritt taċ-

ċittadini li jvaraw u jappoġġaw inizjattivi 

taċ-ċittadini Ewropej; 

 (i) l-appoġġ għall-organizzazzjonijiet tas-

soċjetà ċivili attivi fl-oqsma koperti mill-
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Programm fil-livelli kollha, kif ukoll l-

iżvilupp tal-kapaċità tan-netwerks u tal-

organizzazzjoni tas-soċjetà ċivili Ewropew 

biex jikkontribwixxu għall-iżvilupp, is-

sensibilizzazzjoni u l-monitoraġġ tal-

implimentazzjoni tad-dritt, l-għanijiet ta' 

politika, il-valuri u l-istrateġiji tal-Unjoni; 

 (j) it-tisħiħ tal-għarfien tal-programm u d-

disseminazzjoni u t-trasferibbiltà tar-

riżultati tiegħu u t-trawwim tas-

sensibilizzazzjoni taċ-ċittadini u tas-

soċjetà ċivili, fosthom billi jkunu stabbiliti 

u appoġġati punti ta' informazzjoni 

indipendenti dwar il-programm; 

 (k) it-tisħiħ tal-kapaċità u l-indipendenza 

tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u 

tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li 

jimmonitorjaw is-sitwazzjoni tal-istat tad-

dritt u l-azzjonijiet ta' appoġġ fil-livelli 

lokali, reġjonali, nazzjonali u 

transnazzjonali;  

 (l) l-appoġġ għad-difiża tal-informaturi, 

fosthom inizjattivi u miżuri biex jiġu 

stabbiliti kanali sikuri għar-rapportar fi 

ħdan organizzazzjonijiet u lill-awtoritajiet 

pubbliċi jew korpi rilevanti oħra, kif ukoll 

miżuri għall-protezzjoni tal-informaturi 

kontra t-tkeċċija, dimozzjoni jew forom 

oħra ta' ritaljazzjoni, inkluż permezz ta' 

informazzjoni u taħriġ għall-awtoritajiet 

pubbliċi u għall-partijiet ikkonċernati 

rilevanti; 

 (m) l-appoġġ ta' inizjattivi u miżuri għall-

promozzjoni u l-protezzjoni tal-libertà u l-

pluraliżmu tal-midja u għall-bini tal-

kapaċità għall-isfidi ġodda, bħal mezzi 

ġodda tal-midja u ħidma kontra d-diskors 

ta' mibegħda; 

 (n) l-appoġġ u l-bini ta' kapaċità għall-

organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili attivi 

fil-promozzjoni u l-monitoraġġ tal-

integrità u l-korruzzjoni, it-trasparenza u 

l-obbligu ta' rendikont tal-awtoritajiet 

pubbliċi; 

 (o) l-appoġġ lill-organizzazzjonijiet tas-

soċjetà ċivili attivi fil-qasam tal-



 

AD\1169826MT.docx 19/27 PE627.900v02-00 

 MT 

protezzjoni u l-promozzjoni tad-drittijiet 

fundamentali, inkluż l-appoġġ għal 

azzjonijiet ta' sensibilizzazzjoni dwar id-

drittijiet fundamentali u biex jingħata 

kontribut għall-edukazzjoni dwar id-

drittijiet tal-bniedem; 

 

Emenda  20 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-kumitat ta' evalwazzjoni jista' 

jkun magħmul minn esperti esterni. 

2. Il-kumitat ta' evalwazzjoni jista' 

jkun magħmul minn esperti esterni. Il-

kompożizzjoni tal-kumitat ta' evalwazzjoni 

għandha tiżgura l-bilanċ bejn il-ġeneri.  

 

Emenda  21 

Proposta għal regolament 

Artikolu 14 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Artikolu 14 Artikolu 14 

Monitoraġġ u rapportar Monitoraġġ u rapportar 

1. L-indikaturi għar-rapportar dwar il-

progress tal-Programm lejn il-kisba tal-

objettivi speċifiċi stipulati fl-Artikolu 2 

huma stabbiliti fl-Anness II. 

1. L-indikaturi għar-rapportar dwar il-

progress tal-Programm lejn il-kisba tal-

objettivi speċifiċi stipulati fl-Artikolu 2 

huma stabbiliti fl-Anness II. Id-data 

miġbura għall-monitoraġġ u r-rapportar, 

fejn applikabbli, jenħtieġ li tkun 

diżaggregata skont il-ġeneru, l-età, l-

isfond edukattiv u fatturi rilevanti oħra. 

2. Biex tiżgura valutazzjoni effettiva 

tal-progress tal-Programm lejn il-kisba tal-

objettivi tiegħu, il-Kummissjoni għandha 

tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati, 

f'konformità mal-Artikolu 16, biex 

tiżviluppa d-dispożizzjonijiet għal qafas ta' 

monitoraġġ u ta' evalwazzjoni, inkluż 

permezz ta' emendi għall-Anness II biex 

tirrieżamina u tikkumplimenta l-indikaturi 

2. Biex tiżgura valutazzjoni effettiva 

tal-progress tal-Programm lejn il-kisba tal-

objettivi tiegħu, il-Kummissjoni għandha 

tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati, 

f'konformità mal-Artikolu 16, biex 

tiżviluppa d-dispożizzjonijiet għal qafas ta' 

monitoraġġ u ta' evalwazzjoni, inkluż 

permezz ta' emendi għall-Anness II biex 

tirrieżamina u tikkumplimenta l-indikaturi 
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fejn meħtieġ. fejn meħtieġ. 

3. Is-sistema ta' rapportar dwar il-

prestazzjoni għandha tiżgura li d-dejta 

għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni u 

tar-riżultati tal-programm tinġabar b'mod 

effiċjenti, effettiv, u f'waqtu. Għal dan il-

għan, għandhom jiġu imposti rekwiżiti ta' 

rapportar proporzjonat fuq dawk li jirċievu 

l-fondi tal-UE u l-Istati Membri. 

3. Is-sistema ta' rapportar dwar il-

prestazzjoni għandha tiżgura li d-dejta 

għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni u 

tar-riżultati tal-programm tinġabar b'mod 

effiċjenti, effettiv, u f'waqtu. Għal dan il-

għan, għandhom jiġu imposti rekwiżiti ta' 

rapportar proporzjonat fuq dawk li jirċievu 

l-fondi tal-UE u l-Istati Membri. Il-

Kummissjoni se tagħmel disponibbli 

formati faċli għall-utenti u tipprovdi 

orjentazzjoni u appoġġ, partikolarment lil 

applikanti u benefiċjarji li jista' ma 

jkollhomx ir-riżorsi u l-persunal adegwati 

biex jissodisfaw ir-rekwiżiti ta' rapportar. 

 

Emenda  22 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15 − paragrafu 4 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Il-Kummissjoni għandha 

tikkomunika l-konklużjonijiet tal-

evalwazzjonijiet, akkumpanjati mill-

osservazzjonijiet tagħha, lill-Parlament 

Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat 

Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-

Kumitat tar-Reġjuni. 

4. Il-Kummissjoni għandha 

tikkomunika l-konklużjonijiet tal-

evalwazzjonijiet, akkumpanjati mill-

osservazzjonijiet tagħha, lill-Parlament 

Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat 

Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-

Kumitat tar-Reġjuni. Il-Kummissjoni 

għandha tagħmel l-evalwazzjoni pubblika 

u faċilment aċċessibbli billi tippubblikaha 

fuq is-sit web tagħha. 

 

Emenda  23 

Proposta għal regolament 

Artikolu 16 – paragrafu 4 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Qabel ma tadotta l-att delegat, il-

Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-

esperti maħtura minn kull Stat Membru 

b'konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-

Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil 

4. Qabel ma tadotta l-att delegat, il-

Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-

esperti maħtura minn kull Stat Membru 

b'konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-

Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil 

Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016. Il-
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Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016. Kummissjoni se tiżgura wkoll 

kooperazzjoni bikrija u skambju ta' 

fehmiet mal-Parlament Ewropew u mal-

Kunsill, b'mod partikolari billi taqsam 

ma' dawn tal-aħħar id-dokumenti kollha 

fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-

Istati Membri, inklużi l-abbozzi tal-atti 

delegati, u billi tipprovdi aċċess 

sistematiku għall-esperti tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill għal-laqgħat tal-

gruppi ta' esperti tal-Kummissjoni. Għal 

dak il-għan il-Parlament Ewropew u l-

Kunsill għandhom jirċievu l-ippjanar 

għax-xhur ta' wara u l-istediniet għal-

laqgħat kollha tal-esperti. 

 

Emenda  24 

Proposta għal regolament 

Artikolu 16 – paragrafu 5 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Hekk kif tadotta att delegat, il-

Kummissjoni għandha tinnotifikah 

simultanjament lill-Parlament Ewropew u 

lill-Kunsill. 

5. Hekk kif tadotta att delegat, il-

Kummissjoni għandha tinnotifikah 

simultanjament lill-Parlament Ewropew u 

lill-Kunsill, minkejja l-possibbiltà li ċ-

ċittadini tal-UE u partijiet ikkonċernati 

oħra jesprimu l-opinjoni tagħhom dwar l-

abbozz ta' test tal-att delegat ikkonċernat 

matul perjodu ta' erba' ġimgħat. Il-

Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 

l-Kumitat tar-Reġjuni jistgħu jiġu 

kkonsultati dwar it-test tal-abbozz. 

 

Emenda  25 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Artikolu 18 Artikolu 18 

Informazzjoni, komunikazzjoni u 

pubbliċità 

Informazzjoni, komunikazzjoni u 

pubbliċità 

1. Ir-riċevituri tal-finanzjament tal- 1. Ir-riċevituri tal-finanzjament tal-
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Unjoni għandhom jirrikonoxxu l-oriġini u 

jiżguraw il-viżibbiltà tal-finanzjament tal-

Unjoni (b'mod partikolari meta jippromovu 

l-azzjonijiet u r-riżultati tagħhom) billi 

jipprovdu informazzjoni mmirata koerenti, 

effettiva u proporzjonata lil diversi udjenzi 

inkluż lill-midja u lill-pubbliku. 

Unjoni għandhom jirrikonoxxu l-oriġini u 

jiżguraw il-viżibbiltà tal-finanzjament tal-

Unjoni (b'mod partikolari meta jippromovu 

l-azzjonijiet u r-riżultati tagħhom) billi 

jipprovdu informazzjoni mmirata koerenti, 

effettiva u proporzjonata lil diversi udjenzi 

inkluż lill-midja u lill-pubbliku. 

2. Il-Kummissjoni għandha 

timplimenta azzjonijiet ta' informazzjoni u 

ta' komunikazzjoni relatati mal-Programm, 

u l-azzjonijiet u r-riżultati tiegħu. Ir-riżorsi 

finanzjarji allokati għall-Programm 

għandhom jikkontribwixxu wkoll għall-

komunikazzjoni korporattiva dwar il-

prijoritajiet politiċi tal-Unjoni, sakemm 

dawn ikunu relatati mal-objettivi 

msemmija fl-Artikolu 2. 

2. Il-Kummissjoni għandha 

timplimenta azzjonijiet ta' informazzjoni u 

ta' komunikazzjoni fil-livell lokali, 

reġjonali, nazzjonali u Ewropew relatati 

mal-Programm, u l-azzjonijiet u r-riżultati 

tiegħu. Ir-riżorsi finanzjarji allokati għall-

Programm għandhom jikkontribwixxu 

wkoll għall-komunikazzjoni korporattiva 

dwar il-prijoritajiet politiċi tal-Unjoni, 

sakemm dawn ikunu relatati mal-objettivi 

msemmija fl-Artikolu 2. 

 2a. Kull Stat Membru għandu 

jistabbilixxi Punt ta' Kuntatt Nazzjonali 

indipendenti, biex jipprovdi lill-partijiet 

ikkonċernati u lill-benefiċjarji tal-

Programm gwida, informazzjoni prattika 

u assistenza rigward l-aspetti kollha tal-

Programm u l-proċedura ta' applikazzjoni 

tiegħu. 

 

Emenda  26 

Proposta għal regolament 

Anness I 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Anness I Anness I 

L-attivitajiet tal-Programm L-attivitajiet tal-Programm 

Il-kisba tal-objettivi speċifiċi tal-Programm 

imsemmija fl-Artikolu 2(2) se ssir b'mod 

partikolari permezz tal-appoġġ għall-

attivitajiet li ġejjin: 

Il-kisba tal-objettiv ġenerali msemmi fl-

Artikolu 2(2) u tal-objettivi speċifiċi tal-

Programm imsemmija fl-Artikolu 2(2) se 

ssir b'mod partikolari permezz tal-appoġġ 

għall-attivitajiet ġenerali li ġejjin: 

(a) is-sensibilizzazzjoni, it-tixrid ta' 

informazzjoni biex jittejjeb l-għarfien tal-

politiki u tad-drittijiet fl-oqsma koperti 

mill-Programm; 

(a) is-sensibilizzazzjoni, l-edukazzjoni 

pubblika u t-tixrid ta' informazzjoni biex 

jittejjeb l-għarfien tal-politiki u tad-

drittijiet fl-oqsma koperti mill-Programm; 
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(b) it-tagħlim reċiproku permezz tal-

iskambju ta' prattiki tajba fost il-partijiet 

ikkonċernati biex jittejjeb l-għarfien u l-

komprensjoni reċiproka u l-involviment 

ċiviku u demokratiku; 

(b) it-tagħlim reċiproku permezz tal-

iskambju ta' prattiki tajba fost il-partijiet 

ikkonċernati biex jittejjeb l-għarfien u l-

komprensjoni reċiproka u l-involviment 

ċiviku u demokratiku; 

(c) attivitajiet analitiċi u ta' 

monitoraġġ1 biex is-sitwazzjoni fl-Istati 

Membri u fil-livell tal-UE tinftiehem aħjar 

fl-oqsma koperti mill-Programm kif ukoll 

biex tittejjeb l-implimentazzjoni tad-dritt u 

tal-politiki tal-UE; 

(c) attivitajiet analitiċi, ta' monitoraġġ, 

ta' rapportar u ta' appoġġ1 biex is-

sitwazzjoni fl-Istati Membri u fil-livell tal-

UE tinftiehem aħjar fl-oqsma koperti mill-

Programm kif ukoll biex tittejjeb l-

implimentazzjoni tad-dritt u tal-politiki tal-

UE; 

(d) it-taħriġ tal-partijiet ikkonċernati 

rilevanti biex jittejjeb l-għarfien tagħhom 

tal-politiki u d-drittijiet fl-oqsma koperti; 

(d) it-taħriġ tal-partijiet ikkonċernati 

rilevanti biex jittejjeb l-għarfien tagħhom 

tal-politiki u d-drittijiet fl-oqsma koperti, 

kif ukoll it-tisħiħ tal-kapaċità tagħhom li 

jappoġġaw lil dawk il-politiki u drittijiet; 

(e) l-iżvilupp u l-manutenzjoni tal-

għodod tat-Teknoloġiji tal-Informazzjoni u 

l-Komunikazzjoni (ICT); 

(e) l-iżvilupp u l-manutenzjoni tal-

għodod tat-Teknoloġiji tal-Informazzjoni u 

l-Komunikazzjoni (ICT); 

 (ea) il-promozzjoni tal-kuxjenza u l-

fehim pubbliċi tar-riskji, tar-regoli, tas-

salvagwardji u tad-drittijiet fir-rigward 

tal-protezzjoni tad-data personali, il-

privatezza, u s-sigurtà diġitali, kif ukoll l-

indirizzar ta' aħbarijiet foloz u 

miżinformazzjoni mmirata permezz tas-

sensibilizzazzjoni, it-taħriġ, l-istudji u l-

attivitajiet ta' monitoraġġ; 

(f) it-tisħiħ tal-għarfien taċ-ċittadini 

dwar il-kultura, l-istorja u l-

kommemorazzjoni Ewropea kif ukoll is-

sens ta' appartenenza tagħhom fl-Unjoni; 

(f) it-tisħiħ tal-għarfien taċ-ċittadini 

dwar il-kultura, l-istorja u l-

kommemorazzjoni Ewropea kif ukoll is-

sens ta' appartenenza tagħhom fl-Unjoni; 

(g) il-ġabra flimkien ta' Ewropej ta' 

nazzjonalitajiet u kulturi differenti billi 

jingħataw l-opportunità li jieħdu sehem 

f'attivitajiet ta' ġemellaġġ; 

(g) il-ġabra flimkien ta' Ewropej ta' 

nazzjonalitajiet u kulturi differenti billi 

jingħataw l-opportunità li jieħdu sehem 

f'attivitajiet ta' ġemellaġġ; 

(h) it-tħeġġiġ u l-iffaċilitar ta' 

parteċipazzjoni attiva fil-bini ta' Unjoni 

aktar demokratika kif ukoll għarfien tad-

drittijiet u tal-valuri permezz tal-appoġġ 

għall-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili 

(h) it-tħeġġiġ u l-iffaċilitar ta' 

parteċipazzjoni attiva u inklużiva fil-bini 

ta' Unjoni aktar demokratika kif ukoll 

għarfien tad-drittijiet u tal-valuri permezz 

tal-appoġġ għall-organizzazzjonijiet tas-

soċjetà ċivili, inklużi dawk fil-livelli lokali, 

reġjonali, nazzjonali u transnazzjonali li 

jimmonitorjaw is-sitwazzjoni tal-istat tad-

dritt u r-rispett tad-drittijiet fundamentali 
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fi Stat Membru; 

 (ha) it-tisħiħ imġedded tas-

sensibilizzazzjoni taċ-ċittadini għad-

drittijiet u ld-dmirijiet tagħhom li ġejjin 

miċ-ċittadinanza Ewropea, bħad-dritt li 

wieħed jivvjaġġa, jaħdem, jistudja u jgħix 

fi Stat Membru ieħor, permezz tal-

kampanji ta' informazzjoni; 

 (hb) taħriġ ġdid speċjalizzat għall-

persuni li jaħdmu fis-settur pubbliku ta' 

Stat Membru wieħed fir-rigward tad-

drittijiet u l-obbligi taċ-ċittadini ta' Stati 

Membri oħra li jgħixu, jaħdmu, jistudjaw 

jew jivvjaġġaw fl-Istat Membru msemmi 

preċedentement, kif ukoll taħriġ fir-

rigward tal-miżuri li jiggarantixxu r-

rispett għal dawn id-drittijiet; 

(i) l-iffinanzjar tal-appoġġ tekniku u 

organizzattiv għall-implimentazzjoni tar-

Regolament [(UE) Nru 211/2011], u b'hekk 

jintrifed l-eżerċitar tad-dritt taċ-ċittadini li 

jvaraw u jappoġġjaw inizjattivi taċ-

ċittadini Ewropej; 

(i) l-iffinanzjar tal-appoġġ tekniku u 

organizzattiv għall-implimentazzjoni tar-

Regolament [(UE) Nru 211/2011], u b'hekk 

jintrifed l-eżerċitar tad-dritt taċ-ċittadini li 

jvaraw u jappoġġjaw inizjattivi taċ-

ċittadini Ewropej; 

(j) l-iżvilupp tal-kapaċità tan-netwerks 

Ewropej biex jippromovu u jiżviluppaw 

ulterjorment id-dritt tal-Unjoni, l-istrateġiji 

u l-għanijiet ta' politika kif ukoll l-għoti ta' 

appoġġ lill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà 

ċivili attivi fl-oqsma koperti mill-

Programm. 

(j) l-iżvilupp tal-kapaċità tan-netwerks 

Ewropej li jippromovu u jiżviluppaw 

ulterjorment id-dritt tal-Unjoni, l-istrateġiji 

u l-għanijiet ta' politika tagħha. 

(k) it-tisħiħ tal-għarfien tal-programm 

u t-tixrid u t-trasferibbiltà tar-riżultati 

tiegħu u t-trawwim tas-sensibilizzazzjoni 

taċ-ċittadini, inkluż billi jkunu stabbiliti u 

appoġġati punti ta' informazzjoni dwar il-

programm u netwerk nazzjonali ta' kuntatt. 

(k) it-tisħiħ tal-għarfien tal-programm 

u t-tixrid u t-trasferibbiltà tar-riżultati 

tiegħu u t-trawwim tas-sensibilizzazzjoni 

taċ-ċittadini, inkluż billi jkunu stabbiliti u 

appoġġati punti ta' informazzjoni dwar il-

programm u netwerk nazzjonali ta' kuntatt. 

 (ka) it-tisħiħ tal-kapaċità u l-

indipendenza tal-organizzazzjonijiet tas-

soċjetà ċivili u d-difensuri tad-drittijiet tal-

bniedem fil-livell lokali, reġjonali, 

nazzjonali u transnazzjonali li 

jimmonitorjaw is-sitwazzjoni tal-istat tad-

dritt u r-rispett tad-drittijiet fundamentali 

fi Stat Membru; 

 (kb) twaqqif ġdid ta' protezzjoni tal-

informaturi, inklużi miżuri biex jiġu 
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stabbiliti mezzi sikuri ta' rapportar fi ħdan 

organizzazzjonijiet u lil awtoritajiet 

pubbliċi jew korpi oħra rilevanti; 

 (kc) promozzjoni u appoġġ ġodda tal-

libertà u l-pluraliżmu tal-midja u bini tal-

kapaċità għal sfidi ġodda, bħal midja 

ġodda u ħidma kontra d-diskors ta' 

mibegħda; 

 (kd) bini tal-kapaċità għall-awtoritajiet 

pubbliċi biex itejbu t-trasparenza u r-

responsabbiltà tagħhom filwaqt li jsaħħu 

l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili attivi 

fil-promozzjoni u l-monitoraġġ tat-

trasparenza u r-responsabbiltà ta' dawk l-

awtoritajiet pubbliċi; 

_________________ _________________ 

1 Dawn l-attivitajiet jinkludu, pereżempju, 

il-ġbir tad-data u tal-istatistika; l-iżvilupp 

ta' metodoloġiji komuni u, fejn xieraq, 

indikaturi jew parametri ta' riferiment; 

studji, riċerki, analiżi u stħarriġ; 

evalwazzjonijiet; valutazzjoni tal-impatt; l-

elaborazzjoni u pubblikazzjoni ta' gwidi, 

rapporti u materjal edukattiv. 

1 Dawn l-attivitajiet jinkludu, pereżempju, 

il-ġbir tad-data u tal-istatistika; l-iżvilupp 

ta' metodoloġiji komuni u, fejn xieraq, 

indikaturi jew parametri ta' riferiment; 

studji, riċerki, analiżi u stħarriġ; 

evalwazzjonijiet; valutazzjoni tal-impatt; l-

elaborazzjoni u pubblikazzjoni ta' gwidi, 

rapporti u materjal edukattiv. 
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