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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, biex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin:

Emenda 1

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-
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.

(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 tat-
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-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.

__________________ __________________

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).

Or. en

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 18
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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-
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.

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

Or. en

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 18a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18 a) Jissottolinja l-ħtieġa li tittieħed 
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azzjoni għas-salvagwardja u l-
promozzjoni ta' midja pluralista, 
indipendenti u ħielsa sabiex tiġi żgurata l-
libertà ta' espressjoni, jiġi evitat it-tixrid 
ta' informazzjoni ħażina u jiġi żgurat l-
eżerċitar kontinwu tad-drittijiet 
demokratiċi taċ-ċittadini. Għalhekk 
jenħtieġ li jinħolqu sinerġiji mal-
programm Ewropa Kreattiva.

Or. en

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(24) It-tipi ta' finanzjament u l-metodi ta' 
implimentazzjoni skont dan ir-Regolament, 
jenħtieġ li jintgħażlu skont il-ħila tagħhom 
li jiksbu l-objettivi speċifiċi tal-azzjonijiet 
u li jagħtu r-riżultati, filwaqt li b'mod 
partikolari jitqiesu l-kostijiet tal-kontrolli, 
il-piż amministrattiv u r-riskju mistenni 
tan-nuqqas ta' konformità. Dan jenħtieġ li 
jinkludi kunsiderazzjoni tal-użu ta' somom 
f'daqqa, rati fissi u kostijiet ta' unità, kif 
ukoll finanzjament mhux marbut ma' 
kostijiet kif imsemmija fl-Artikolu 125(1) 
tar-Regolament Finanzjarju. Il-miżuri 
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 għall-finanzjament 
f'kull linja jenħtieġ li jkollhom aċċess 
għal punt ta' kuntatt, li se jagħtihom 
appoġġ, iwieġeb il-mistoqsijiet tagħhom 
dwar il-proċedura ta' applikazzjoni u 
jivverifika li l-fajl tagħhom ikun komplut 
qabel ma jiġi ppreżentat. Fejn ikun 
xieraq, jenħtieġ li tingħata 
kunsiderazzjoni xierqa lil proċedura ta' 
evalwazzjoni f'żewġ stadji, kif użata 
f'diversi sub-programmi ta' 
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f'konformità mar-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 883/2013 u r-Regolament 
(Euratom, KE) Nru 2185/96, l-Uffiċċju 
Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) jista' 
jwettaq investigazzjonijiet amministrattivi, 
inklużi kontrolli u spezzjonijiet fil-post, 
bil-ħsieb li jistabbilixxi jekk kienx hemm 
frodi, korruzzjoni jew kull attività illegali 
oħra li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-
Unjoni. F'konformità mar-Regolament 
(UE) 2017/1939, l-Uffiċċju tal-Prosekutur 
Pubbliku Ewropew (l-UPPE) jista' 
jinvestiga u jressaq każijiet ta' frodi u reati 
kriminali oħrajn li jaffettwaw l-interessi 
finanzjarji tal-Unjoni, kif previst fid-
Direttiva (UE) 2017/1371 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill24 . F'konformità 
mar-Regolament Finanzjarju, kwalunkwe 
persuna jew entità li tirċievi fondi tal-
Unjoni trid tikkoopera bis-sħiħ fil-
protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-
Unjoni, tagħti d-drittijiet u l-aċċess 
meħtieġa lill-Kummissjoni, lill-OLAF, lill-
UPPE u lill-Qorti Ewropea tal-Awdituri 
(QEA) u tiżgura li kwalunkwe parti terza 
involuta fl-implimentazzjoni tal-fondi tal-
Unjoni tagħti drittijiet ekwivalenti.

Orizzont 2020, sabiex jitnaqqsu l-ispejjeż 
tat-tħejjija ta' proposti li ma jirnexxux.
F'konformità mar-Regolament Finanzjarju, 
ir-Regolament (UE, Euratom) 
Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill20, ir-Regolament tal-Kunsill 
(Euratom, KE) Nru 2988/9521, ir-
Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) 
Nru 2185/9622 u r-Regolament tal-Kunsill 
(UE) 2017/193923, l-interessi finanzjarji 
tal-Unjoni jridu jiġu protetti permezz ta' 
miżuri proporzjonati, inklużi l-prevenzjoni, 
il-korrezzjoni u l-investigazzjoni ta' 
irregolaritajiet u ta' frodi, l-irkupru ta' fondi 
mitlufa, imħallsa bi żball jew użati b'mod 
mhux korrett u fejn xieraq, l-impożizzjoni 
ta' sanzjonijiet amministrattivi. B'mod 
partikolari, f'konformità mar-Regolament 
(UE, Euratom) Nru 883/2013 u r-
Regolament (Euratom, KE) Nru 2185/96, l-
Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) 
jista' jwettaq investigazzjonijiet 
amministrattivi, inklużi kontrolli u 
spezzjonijiet fil-post, bil-ħsieb li 
jistabbilixxi jekk kienx hemm frodi, 
korruzzjoni jew kull attività illegali oħra li 
taffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni. 
F'konformità mar-Regolament 
(UE) 2017/1939, l-Uffiċċju tal-Prosekutur 
Pubbliku Ewropew (l-UPPE) jista' 
jinvestiga u jressaq każijiet ta' frodi u reati 
kriminali oħrajn li jaffettwaw l-interessi 
finanzjarji tal-Unjoni, kif previst fid-
Direttiva (UE) 2017/1371 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill24 . F'konformità 
mar-Regolament Finanzjarju, kwalunkwe 
persuna jew entità li tirċievi fondi tal-
Unjoni trid tikkoopera bis-sħiħ fil-
protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-
Unjoni, tagħti d-drittijiet u l-aċċess 
meħtieġa lill-Kummissjoni, lill-OLAF, lill-
UPPE u lill-Qorti Ewropea tal-Awdituri 
(QEA) u tiżgura li kwalunkwe parti terza 
involuta fl-implimentazzjoni tal-fondi tal-
Unjoni tagħti drittijiet ekwivalenti.

__________________ __________________

20 Ir-Regolament (UE, Euratom) 
Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-objettiv ġenerali tal-Programm 
huwa li jipproteġi u jippromovi d-drittijiet 

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

u l-valuri kif imnaqqxa fit-Trattati tal-UE, 
inkluż billi jingħata appoġġ lill-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fil-
livell lokali, reġjonali, nazzjnali u 
transnazzjonali, sabiex is-soċjetajiet 
miftuħa, demokratiċi u inklużivi jiġu 
sostnuti.

Or. en

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) għall-promozzjoni tal-involviment 
u tal-parteċipazzjoni taċ-ċittadini fil-ħajja 
demokratika tal-Unjoni (il-linja "Ewropa 
għaċ-Ċittadini"),

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tapplika għat-test kollu.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) il-promozzjoni tal-iskambju u l-
kooperazzjoni bejn iċ-ċittadini 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, sabiex jiżdied il-
fehim ta' demokrazija pluralistika u 
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parteċipattiva, tal-istat tad-dritt u tad-
drittijiet fundamentali;

Or. en

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Il-Kummissjoni għandha 
timplimenta azzjonijiet ta' informazzjoni u 
ta' komunikazzjoni 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.
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