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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

L-Ewropa mhijiex biss kontinent. Hija wkoll ċiviltà li l-għeruq tagħha jmorru lura għal żmien 
il-Griegi u r-Rumani u li l-karatteristiċi u l-valuri tagħhom kienu profondament influwenzati 
mill-Kristjaneżmu. Huwa għalhekk għala l-Unjoni Ewropea m'għandhiex tkun sempliċement 
mudell ekonomiku: l-Ewropa għandha qabel kollox turi apprezzament tal-kulturi tal-Istati 
Membri tagħha sabiex tiddefendi u tippromwovi r-rikkezza u d-diversità ta' din iċ-ċiviltà. 
Barra minn hekk, dan l-objettiv ingħatalha kemm mill-Artikolu 3 tat-TUE, li jistipula li hija 
responsabbli "għas-salvagwardja u l-iżvilupp tal-wirt kulturali tal-Ewropa", kif ukoll mill-
Artikolu 167 tat-TFUE, li jistipula li hija responsabbli sabiex tikkontribwixxi għall-iżvilupp 
tal-kulturi tal-Istati Membri filwaqt li fl-istess waqt tagħti prominenza lill-wirt kulturali 
komuni tagħhom.

Minn dan il-lat ma nistgħux ma naqblux mal-ambizzjoni kulturali tal-abbozz ta' Regolament li 
jistabbilixxi l-Programm "Ewropa Kreattiva" għall-perjodu 2021-2027. Il-proġett għandu l-
mertu li jġedded, filwaqt li jtejjeb, it-tliet taqsimiet tal-programm "Ewropa Kreattiva" stabbilit 
fl-2014: it-taqsima "Kultura", it-taqsima "Midja" u t-taqsima "Transsettorjali".

Il-Kumitat JURI jixtieq jikkontribwixxi għar-rinnovazzjoni ta' dan il-proġett sabiħ billi 
jissottolinja l-ħtieġa li dan ikun relatat b'mod aktar ċar mal-protezzjoni tal-proprjetà 
intellettwali. Huwa jissuġġerixxi wkoll li jiġu ċċarati ċerti kunċetti li jqishom ambigwi; 
pereżempju bħall-każ tal-kunċett "litteriżmu medjatiku" li huwa jipproponi li jinbidel għal 
"żvilupp ta' fehim kritiku", li huwa aktar faċli li jinftiehem, jew bħall-kunċett ta' "inklużjoni", 
perikoluż għall-koeżjoni soċjali, li huwa jipproponi li jinbidel għal "assimilazzjoni", kunċett li 
huwa aktar eżiġenti. Fl-aħħar nett, huwa jixtieq jieħu l-opportunità biex permezz ta' dan il-
proġett iwaqqaf l-estensjoni, li mhijiex raġonevoli, tal-atti delegati tal-Kummissjoni u li hija 
partikolarment dubjuża fl-isfera kulturali. Huwa b'din il-perspettiva li qegħdin jiġu proposti 
dawn l-emendi li ġejjin.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali jistieden lill-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni, bħala l-
kumitat responsabbli, biex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-kultura, il-patrimonju kulturali u 
d-diversità kulturali huma ta' valur kbir 
għas-soċjetà Ewropea mil-lat kulturali, 
ambjentali, soċjali u ekonomiku, u jenħtieġ 
li jiġu promossi u appoġġati. Id-
dikjarazzjoni ta' Ruma tal-

(1) Il-kultura, il-patrimonju kulturali u 
d-diversità kulturali huma ta' valur kbir 
għall-Ewropa mil-lat kulturali, ambjentali, 
soċjali u ekonomiku, u jenħtieġ li jiġu 
promossi u appoġġati. Id-dikjarazzjoni ta' 
Ruma tal-25 ta' Marzu 2017 u l-Kunsill 
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25 ta' Marzu 2017 u l-Kunsill Ewropew 
f'Diċembru 2017 iddikjaraw li l-
edukazzjoni u l-kultura huma kruċjali biex 
jinbnew soċjetajiet li jiffavorixxu l-
inklużività u l-koeżjoni ta' kulħadd, u biex 
tiġi appoġġata l-kompetittività Ewropea.

Ewropew f'Diċembru 2017 iddikjaraw li l-
edukazzjoni u l-kultura huma kruċjali biex 
jinbnew soċjetajiet paċifiċi, u biex tiġi 
appoġġata l-kompetittività Ewropea.

Or. fr

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Skont l-Artikolu 2 tat-Trattat dwar 
l-Unjoni Ewropea (TUE), "l-Unjoni hija 
bbażata fuq il-valuri tar-rispett għad-dinjità 
tal-bniedem, il-libertà, id-demokrazija, l-
ugwaljanza, l-istat tad-dritt u r-rispett 
għad-drittijiet tal-bniedem, inklużi d-
drittijiet ta' persuni li jagħmlu parti minn 
minoranzi". Dawn il-valuri huma komuni 
għall-Istati Membri f'soċjetà fejn jipprevalu 
l-pluraliżmu, in-nondiskriminazzjoni, it-
tolleranza, il-ġustizzja, is-solidarjetà u l-
ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel. Dawn il-
valuri huma affermati mill-ġdid u huma 
stabbiliti b'mod ċar fid-drittijiet, il-
libertajiet u l-prinċipji mnaqqxa fil-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea, li għandha l-istess valur legali 
bħat-Trattati, kif imsemmi fl-Artikolu 6 
tat-TUE.

(2) Skont l-Artikolu 2 tat-Trattat dwar 
l-Unjoni Ewropea (TUE), "l-Unjoni hija 
bbażata fuq il-valuri tar-rispett għad-dinjità 
tal-bniedem, il-libertà, id-demokrazija, l-
ugwaljanza, l-istat tad-dritt u r-rispett 
għad-drittijiet tal-bniedem, inklużi d-
drittijiet ta' persuni li jagħmlu parti minn 
minoranzi". Dawn il-valuri huma komuni 
għall-Istati Membri f'soċjetà fejn jipprevalu 
l-pluraliżmu, in-nondiskriminazzjoni, it-
tolleranza, il-ġustizzja, is-solidarjetà u l-
ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel.

Or. fr

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-promozzjoni tad-diversità 
kulturali Ewropea tiddependi mill-
eżistenza ta' setturi kulturali u kreattivi ta' 
suċċess li jkunu reżiljenti, u li jkunu 
kapaċi joħolqu, jipproduċu u jqassmu x-
xogħlijiet tagħhom lil udjenza Ewropea 
kbira u diversifikata. Dan ikabbar il-
potenzjal kummerċjali tagħhom u 
jikkontribwixxi lejn tkabbir sostenibbli u 
lejn il-ħolqien tal-impjiegi. Barra minn 
hekk, il-promozzjoni tal-kreattività tagħti 
spinta lill-kompetittività u lill-innovazzjoni 
fil-ktajjen tal-valur industrijali. Minkejja l-
progress li sar dan l-aħħar, is-suq 
kulturali u kreattiv Ewropew għadu 
frammentat fil-livell nazzjonali u 
lingwistiku. Dan ixekkel lis-setturi 
kulturali u kreattivi minħabba li ma 
jippermettilhomx jibbenefikaw bis-sħiħ 
mis-suq uniku Ewropew u, b'mod 
partikolari, mis-suq uniku diġitali.

(5) Il-promozzjoni tad-diversità 
kulturali Ewropea tiddependi mill-
eżistenza ta' setturi kulturali u kreattivi ta' 
suċċess li jkunu kapaċi joħolqu, jipproduċu 
u jqassmu x-xogħlijiet tagħhom lil udjenza 
Ewropea kbira u diversifikata. Dan ikabbar 
il-potenzjal kummerċjali tagħhom u 
jikkontribwixxi lejn tkabbir sostenibbli u 
lejn il-ħolqien tal-impjiegi. Barra minn 
hekk, il-promozzjoni tal-kreattività tagħti 
spinta lill-kompetittività u lill-innovazzjoni 
fil-ktajjen tal-valur industrijali.

Or. fr

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Il-Programm jenħtieġ li jqis in-
natura doppja tas-setturi kulturali u 
kreattivi filwaqt li jirrikonoxxi, minn naħa 
waħda, il-valur intrinsiku u artistiku tal-
kultura u, min-naħa l-oħra, il-valur 
ekonomiku ta' dawk is-setturi, inkluż il-
kontribut aktar wiesa' tagħhom għat-
tkabbir u l-kompetittività, u għall-
kreattività u l-innovazzjoni. Dan jeħtieġ 
setturi kulturali u kreattivi Ewropej 
qawwija, b'mod partikolari industrija 
awdjoviżiva Ewropea vivaċi, li l-kapaċità 
tagħha li tilħaq udjenzi kbar u l-importanza

(6) Il-Programm jenħtieġ li jqis in-
natura doppja tas-setturi kulturali u 
kreattivi filwaqt li jirrikonoxxi, minn naħa 
waħda, il-valur intrinsiku u artistiku tal-
kultura u, min-naħa l-oħra, il-valur 
ekonomiku ta' dawk is-setturi, inkluż il-
kontribut aktar wiesa' tagħhom għat-
tkabbir u l-kompetittività, u għall-
kreattività u l-innovazzjoni. Dan jeħtieġ 
setturi kulturali u kreattivi Ewropej 
qawwija, b'mod partikolari industrija 
awdjoviżiva Ewropea vivaċi, li l-kapaċità 
tagħha li tilħaq udjenzi kbar u l-importanza 
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ekonomika tagħha, inkluż għal setturi 
kreattivi oħra u għat-turiżmu kulturali, 
ikunu ġew ikkunsidrati. Madankollu, il-
kompetizzjoni globali tas-swieq 
awdjoviżivi ġiet intensifikata iktar bħala 
riżultat tat-tfixkil diġitali li qed ikopli 
jikber maż-żmien, eż. bidliet fil-
produzzjoni u l-konsum tal-midja, u l-
pożizzjoni ta' importanza dejjem akbar tal-
pjattaformi globali fid-distribuzzjoni tal-
kontenut. Għalhekk, għandu jingħata aktar 
appoġġ lill-industrija Ewropea.

ekonomika tagħha, inkluż għal setturi
kreattivi oħra u għat-turiżmu kulturali, 
ikunu ġew ikkunsidrati. Madankollu, il-
kompetizzjoni globali tas-swieq 
awdjoviżivi ġiet intensifikata iktar bħala 
riżultat tat-tfixkil diġitali li qed ikopli 
jikber maż-żmien, eż. bidliet fil-
produzzjoni u l-konsum tal-midja, u l-
pożizzjoni ta' importanza dejjem akbar tal-
pjattaformi globali fid-distribuzzjoni tal-
kontenut. Huwa b'dan il-mod li Amazon u 
Netflix bdew jipproduċu l-films tagħhom 
stess. Għalhekk, għandu jingħata aktar 
appoġġ lill-industrija Ewropea.

Or. fr

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Hemm bżonn ta' intervent mill-
Unjoni fis-settur awdjoviżiv, maħsub biex 
jakkumpanja l-politiki tal-Unjoni dwar is-
Suq Uniku Diġitali. Dan jikkonċerna 
b'mod partikolari l-modernizzazzjoni tal-
qafas tad-drittijiet tal-awtur u r-
Regolament propost dwar trażmissjonijiet 
online tal-organizzazzjonijiet tax-xandir16, 
kif ukoll il-proposta biex tiġi emendata d-
Direttiva 2010/13/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill17, għandhom l-għan 
li jsaħħu l-kapaċità tal-atturi tas-settur 
awdjoviżiv Ewropew biex jiffinanzjaw, 
jippproduċu u jiddisseminaw xogħlijiet li 
jistgħu jkunu viżibbli b'mod suffiċjenti fuq 
it-tipi differenti ta' midja ta' 
komunikazzjoni disponibbli (eż. it-TV, iċ-
ċinema jew il-Video On Demand) u li l-
udjenzi jsibuhom attraenti f'suq akbar u 
aktar kompetittiv kemm fl-Ewropa kif 
ukoll lil hinn minnha. L-appoġġ jenħtieġ li 
jiġi miżjud sabiex jindirizza l-iżviluppi li 
seħħew dan l-aħħar fis-suq u, b'mod 

(9) Hemm bżonn ta' intervent mill-
Unjoni fis-settur awdjoviżiv, maħsub biex 
jakkumpanja l-politiki tal-Unjoni dwar is-
Suq Uniku Diġitali. Dan jinkludi b'mod
partikolari l-iżgurar ta' protezzjoni aktar 
effettiva tal-proprjetà intellettwali f'dan il-
qasam. Id-difiża tas-settur awdjoviżiv 
Ewropew ma tinkludix biss appoġġ 
finanzjarju għall-ħolqien u d-
distribuzzjoni tax-xogħlijiet, iżda wkoll 
protezzjoni legali adegwata għalihom u l-
awturi tagħhom. Huwa f'dan ir-rigward li
l-modernizzazzjoni tal-qafas tad-drittijiet 
tal-awtur u r-Regolament propost dwar 
trażmissjonijiet online tal-
organizzazzjonijiet tax-xandir16, kif ukoll 
il-proposta biex tiġi emendata d-
Direttiva 2010/13/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill17, għandhom l-għan 
li jsaħħu l-kapaċità tal-atturi tas-settur 
awdjoviżiv Ewropew biex jiffinanzjaw, 
jipproduċu u jiddisseminaw xogħlijiet li 
jistgħu jkunu viżibbli b'mod suffiċjenti fuq 
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partikolari, il-pożizzjoni iktar b'saħħitha 
tal-pjattaformi globali ta' distribuzzjoni 
meta mqabbla ma' xandara nazzjonali li 
tradizzjonalment jinvestu fil-produzzjoni 
ta' xogħlijiet Ewropej.

it-tipi differenti ta' midja ta' 
komunikazzjoni disponibbli (eż. it-TV, iċ-
ċinema jew il-Video On Demand) u li l-
udjenzi jsibuhom attraenti f'suq akbar u 
aktar kompetittiv kemm fl-Ewropa kif 
ukoll lil hinn minnha. L-appoġġ jenħtieġ li 
jiġi miżjud sabiex jindirizza l-iżviluppi li 
seħħew dan l-aħħar fis-suq u, b'mod 
partikolari, il-pożizzjoni iktar b'saħħitha 
tal-pjattaformi globali ta' distribuzzjoni 
meta mqabbla ma' xandara nazzjonali li 
tradizzjonalment jinvestu fil-produzzjoni 
ta' xogħlijiet Ewropej.

__________________ __________________

16 COM(2016)594 final 16 COM(2016)594 final

17 COM(2016)0287 final 17 COM(2016)0287 final

Or. fr

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-kultura hija essenzjali għat-tisħiħ 
ta' komunitajiet inklużivi u koeżivi. Fil-
kuntest tal-pressjoni migratorja, il-kultura 
għandha rwol importanti fl-integrazzjoni
tal-migranti billi tgħinhom iħossuhom 
parti mis-soċjetajiet li jospitawhom, 
filwaqt li tgħin ukoll fl-iżvilupp ta' 
relazzjonijiet tajba bejn il-migranti u 
komunitajiet ġodda.

(11) Il-kultura hija essenzjali għall-paċi 
fis-soċjetajiet Ewropej billi din 
tippromwovi l-assimilazzjoni tal-migranti 
legali.

Or. fr

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 14
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) B'konformità mal-Komunikazzjoni 
Konġunta "Lejn strateġija tal-UE għal 
relazzjonijiet kulturali internazzjonali", li 
ġiet approvata bir-riżoluzzjoni tal-
Parlament Ewropew tal-5 ta' Lulju 201718, 
l-istrumenti ta' finanzjament Ewropej u, 
b'mod partikolari, dan il-programm, 
jenħtieġ li jagħrfu r-rilevanza tal-kultura 
fir-relazzjonijiet internazzjonali u r-rwol 
tagħha fil-promozzjoni tal-valuri Ewropej
permezz ta' azzjonijiet immirati mfasslin 
b'tali mod li jkollhom impatt ċar tal-UE
fuq ix-xena globali.

(14) B'konformità mal-Komunikazzjoni 
Konġunta "Lejn strateġija tal-UE għal 
relazzjonijiet kulturali internazzjonali", li 
ġiet approvata bir-riżoluzzjoni tal-
Parlament Ewropew tal-5 ta' Lulju 201718, 
l-istrumenti ta' finanzjament Ewropej u, 
b'mod partikolari, dan il-programm, 
jenħtieġ li jagħrfu r-rilevanza tal-kultura 
fir-relazzjonijiet internazzjonali u r-rwol 
tagħha fil-promozzjoni tal-valuri taċ-ċiviltà 
Ewropea permezz ta' azzjonijiet immirati 
mfasslin b'tali mod li jkollhom impatt ċar 
tal-Ewropa fuq ix-xena globali.

__________________ __________________

18 JOIN/2016/029 18 JOIN/2016/029

Or. fr

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Pajjiżi terzi li huma membri taż-
Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE) jistgħu 
jipparteċipaw fil-programmi tal-Unjoni fil-
qafas tal-kooperazzjoni stabbilita skont il-
ftehim ŻEE, li jipprevedi l-
implimentazzjoni tal-programmi permezz 
ta' deċiżjoni skont dak il-ftehim. Pajjiżi 
terzi jistgħu wkoll jipparteċipaw fuq il-bażi 
ta' strumenti legali oħra. F'dan ir-
Regolament jenħtieġ li tiġi introdotta 
dispożizzjoni speċifika biex jingħataw id-
drittijiet meħtieġa għall-aċċess, kif ukoll l-
aċċess, lill-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni 
responsabbli, lill-Uffiċċju Ewropew 
Kontra l-Frodi (OLAF) u lill-Qorti 
Ewropea tal-Awdituri sabiex jeżerċitaw il-
kompetenzi rispettivi tagħhom b'mod 
komprensiv.

18. Pajjiżi terzi li huma membri taż-
Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE) jistgħu 
jipparteċipaw fil-programmi tal-Unjoni fil-
qafas tal-kooperazzjoni stabbilita skont il-
ftehim ŻEE, li jipprevedi l-
implimentazzjoni tal-programmi permezz 
ta' deċiżjoni skont dak il-ftehim. Pajjiżi 
terzi jistgħu wkoll jipparteċipaw fuq il-bażi 
ta' strumenti legali oħra. F'dan ir-
Regolament jenħtieġ li tiġi introdotta 
dispożizzjoni speċifika biex jingħataw id-
drittijiet meħtieġa għall-aċċess, kif ukoll l-
aċċess, lill-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni 
responsabbli u lill-Qorti Ewropea tal-
Awdituri sabiex jeżerċitaw il-kompetenzi 
rispettivi tagħhom b'mod komprensiv.
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Or. fr

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

21. Ir-regoli finanzjarji orizzontali 
adottati mill-Parlament Ewropew u mill-
Kunsill abbażi tal-Artikolu 322 tat-TFUE 
japplikaw għal dan ir-Regolament. Dawn 
ir-regoli huma stipulati fir-Regolament 
Finanzjarju u b'mod partikolari 
jiddeterminaw il-proċedura għall-iffissar u 
l-implimentazzjoni tal-baġit permezz ta' 
għotjiet, akkwist, premjijiet u 
implimentazzjoni indiretta, filwaqt li 
jipprevedu t-twettiq ta' verifiki rigward ir-
responsabbiltà tal-atturi finanzjarji. Ir-
regoli adottati fuq il-bażi tal-Artikolu 322
tat-TFUE jikkonċernaw ukoll il-
protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni f'każ ta' 
nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-
istat tad-dritt fl-Istati Membri, peress li r-
rispett għall-istat tad-dritt huwa 
prekundizzjoni essenzjali għal ġestjoni 
finanzjarja tajba u għal finanzjament tal-
Unjoni effettiv.

(21) Ir-regoli finanzjarji orizzontali 
adottati mill-Parlament Ewropew u mill-
Kunsill abbażi tal-Artikolu 322 tat-TFUE 
japplikaw għal dan ir-Regolament. Dawn 
ir-regoli huma stipulati fir-Regolament 
Finanzjarju u b'mod partikolari 
jiddeterminaw il-proċedura għall-iffissar u 
l-implimentazzjoni tal-baġit permezz ta' 
għotjiet, akkwist, premjijiet u 
implimentazzjoni indiretta, filwaqt li 
jipprevedu t-twettiq ta' verifiki rigward ir-
responsabbiltà tal-atturi finanzjarji.

Or. fr

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Organizzazzjonijiet mis-setturi 
kulturali u kreattivi b'kopertura ġeografika 
Ewropea kbira li l-attivitajiet tagħhom 
jinvolvu l-għoti ta' servizzi kulturali 
direttament liċ-ċittadini tal-Unjoni u li 
għalhekk għandhom il-potenzjal li 

(24) Organizzazzjonijiet mis-setturi 
kulturali u kreattivi b'kopertura ġeografika 
Ewropea kbira li l-attivitajiet tagħhom 
jinvolvu l-għoti ta' servizzi kulturali 
direttament liċ-ċittadini tal-Istati Membri
tal-Unjoni u li għalhekk għandhom il-
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jkollhom impatt dirett fuq l-identità 
Ewropea jenħtieġ li jkunu eliġibbli għall-
appoġġ mill-Unjoni.

potenzjal li jkollhom impatt dirett fuq l-
identità Ewropea jenħtieġ li jkunu eliġibbli 
għall-appoġġ mill-Unjoni.

Or. fr

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) Skont ir-Regolament Finanzjarju, 
ir-Regolament (UE, Euratom) 
Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill23, ir-Regolament tal-Kunsill 
(Euratom, KE) Nru 2988/9524 u r-
Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) 
Nru 2185/9625 u r-Regolament tal-Kunsill 
(UE) 2017/193926, l-interessi finanzjarji 
tal-Unjoni jenħtieġ li jiġu protetti permezz 
ta' miżuri proporzjonati, inkluż il-
prevenzjoni, id-detezzjoni, 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, skont 
ir-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 fuq il-post, bil-
ħsieb li jistabbilixxi jekk kienx hemm 
frodi, korruzzjoni jew kwalunkwe attività 
illegali oħra li taffettwa l-interessi 
finanzjarji tal-Unjoni. Skont ir-
Regolament (UE) 2017/1939, l-Uffiċċju 
tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew 
(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-Kunsill27. Skont ir-Regolament 

(33) Skont ir-Regolament Finanzjarju, 
ir-Regolament (UE, Euratom) 
Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill23, ir-Regolament tal-Kunsill 
(Euratom, KE) Nru 2988/9524 u r-
Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) 
Nru 2185/9625 u r-Regolament tal-Kunsill 
(UE) 2017/193926, l-interessi finanzjarji 
tal-Unjoni jenħtieġ li jiġu protetti permezz 
ta' miżuri proporzjonati, inkluż il-
prevenzjoni, id-detezzjoni, 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. Skont ir-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-Qorti Ewropea tal-
Awdituri (QEA) u tiżgura li kwalunkwe 
parti terza involuta fl-implimentazzjoni tal-
fondi tal-Unjoni tagħti drittijiet 
ekwivalenti.
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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.

__________________ __________________

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

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

24 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE, 
EURATOM) Nru 2988/95 tat-
18 Diċembru 1995 dwar il-protezzjoni tal-
interessi finanzjarji tal-Komunità Ewropea 
(ĠU L 312, 23.12.1995, p. 1).

24 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE, 
EURATOM) Nru 2988/95 tat-
18 Diċembru 1995 dwar il-protezzjoni tal-
interessi finanzjarji tal-Komunità Ewropea 
(ĠU L 312, 23.12.1995, p. 1).

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

25 Ir-Regolament tal-Kunsill (EURATOM, 
KE) Nru 2185/96 tal-
11 ta' Novembru 1996 dwar il-verifiki u l-
ispezzjonijiet fuq il-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).

26 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).

26 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).

27 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).
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Or. fr

Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35) Sabiex jiġu emendati l-elementi 
mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, is-
setgħa ta' adozzjoni ta'atti skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
jenħtieġ li tiġi delegata lill-Kummissjoni 
fir-rigward ta' indikaturi stabbiliti fl-
Artikolu 15 u fl-Anness II. Il-
Kummissjoni jenħtieġ li twettaq 
konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol 
ta' tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-
esperti. Dawk il-konsultazzjonijiet 
jenħtieġ li jitwettqu skont il-prinċipji 
stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali 
dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-
13 ta' April 2016. B'mod partikolari, biex 
tkun żgurata l-parteċipazzjoni ndaqs waqt 
it-tħejjija tal-atti delegati, il-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill jenħtieġ li jirċievu d-
dokumenti kollha fl-istess ħin li 
jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-
esperti tagħhom jenħtieġ li jkollhom 
aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi 
ta' esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-
tħejjija tal-atti delegati.

imħassar

Or. fr

Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

39. Dan ir-Regolament jirrispetta d-
drittijiet fundamentali u josserva l-prinċipji 

(39) Dan ir-Regolament jirrispetta d-
drittijiet fundamentali u josserva l-prinċipji 
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rikonoxxuti, b'mod partikolari fil-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea. B'mod partikolari, wieħed mill-
għanijiet ta' dan ir-Regolament hu li jiżgura 
r-rispett sħiħ tad-dritt għal ugwaljanza bejn 
in-nisa u l-irġiel u tad-dritt ta' 
nondiskriminazzjoni fuq il-bażi ta' sess, ta' 
oriġini razzjali jew etnika, ta' reliġjon jew 
twemmin, ta' diżabbiltà, ta' età jew ta' 
orjentazzjoni sesswali, u li jippromwovi l-
applikazzjoni tal-Artikoli 21 u 23 tal-
Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea. Huwa wkoll konformi 
mal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti 
dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabbiltà.

rikonoxxuti, b'mod partikolari fil-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea. B'mod partikolari, wieħed mill-
għanijiet ta' dan ir-Regolament hu li jiżgura 
r-rispett sħiħ tad-dritt għal ugwaljanza bejn 
in-nisa u l-irġiel u tad-dritt ta' 
nondiskriminazzjoni fuq il-bażi ta' sess, ta' 
oriġini razzjali jew etnika, ta' reliġjon jew 
twemmin, ta' diżabbiltà, ta' età jew ta' 
orjentazzjoni sesswali. Huwa wkoll 
konformi mal-Konvenzjoni tan-
Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet ta' 
Persuni b'Diżabbiltà.

Or. fr

Emenda 14

Proposta għal regolament
Premessa 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40) Peress li l-għanijiet ta' dan ir-
Regolament ma jistgħux jinkisbu b'mod 
suffiċjenti mill-Istati Membri iżda, 
minħabba l-karattru transnazzjonali
tagħhom, il-volum għoli u l-ambitu 
ġeografiku wiesa' tal-attivitajiet ta' 
mobbiltà u ta' kooperazzjoni ffinanzjati, l-
effetti tagħhom fuq l-aċċess għall-mobbiltà 
għat-tagħlim u, b'mod aktar ġenerali, fuq l-
integrazzjoni tal-Unjoni, kif ukoll id-
dimensjoni internazzjonali msaħħa 
tagħhom, jistgħu jintlaħqu aħjar fil-livell 
tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri, 
b'konformità mal-prinċipju tas-
sussidjarjetà, kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Skont il-
prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit 
fl-istess Artikolu, dan ir-Regolament ma 
jmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ biex 
jintlaħaq dak l-għan.

(40) Peress li l-għanijiet ta' dan ir-
Regolament ma jistgħux jinkisbu b'mod 
suffiċjenti mill-Istati Membri iżda, 
minħabba l-karattru transfruntier
tagħhom, il-volum għoli u l-ambitu 
ġeografiku wiesa' tal-attivitajiet ta' 
mobbiltà u ta' kooperazzjoni ffinanzjati, l-
effetti tagħhom fuq l-aċċess għall-mobbiltà 
għat-tagħlim u, b'mod aktar ġenerali, fuq l-
integrazzjoni tal-Unjoni, kif ukoll id-
dimensjoni internazzjonali msaħħa 
tagħhom, jistgħu jintlaħqu aħjar fil-livell 
tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri, 
b'konformità mal-prinċipju tas-
sussidjarjetà, kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Skont il-
prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit 
fl-istess Artikolu, dan ir-Regolament ma 
jmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ biex 
jintlaħaq dak l-għan.

Or. fr
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Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-promozzjoni ta' kooperazzjoni 
politika u ta' azzjonijiet innovattivi li 
jappoġġaw il-fergħat kollha tal-programm, 
inkluż il-promozzjoni kemm ta' ambjent 
medjatiku diversifikat u pluralistiku, kif 
ukoll tal-litteriżmu medjatiku u tal-
inklużjoni soċjali.

(c) il-promozzjoni ta' kooperazzjoni 
politika u ta' azzjonijiet innovattivi li 
jappoġġaw il-fergħat kollha tal-programm, 
inkluż il-promozzjoni kemm ta' ambjent 
medjatiku diversifikat u pluralistiku, kif 
ukoll l-iżvilupp ta' fehim kritiku taċ-
ċittadini u l-assimilazzjoni tal-migranti 
legali.

Or. fr

Emenda 16

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) it-tfakkir dwar il-ħtieġa li tiġi 
protetta l-proprjetà intellettwali tax-
xogħlijiet Ewropej u l-awturi tagħhom.

Or. fr

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) it-tisħiħ tad-dimensjoni 
transfruntiera u taċ-ċirkolazzjoni ta' 
operaturi u xogħlijiet kulturali u kreattivi 
Ewropej;

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)
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Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-promozzjoni tar-reżiljenza u l-
inklużjoni soċjali permezz tal-kultura u tal-
wirt kulturali;

(c) il-promozzjoni tal-viżibilità tas-
soċjetajiet u l-assimilazzjoni permezz tal-
kultura u tal-wirt kulturali;

Or. fr

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) it-tisħiħ tal-identità u tal-valuri 
Ewropej permezz tal-kuxjenza kulturali, l-
edukazzjoni artistika u l-kreattività bbażata 
fuq il-kultura fl-edukazzjoni;

(e) it-tisħiħ tal-identità u tal-valuri taċ-
ċiviltà Ewropea permezz tal-kuxjenza 
kulturali, l-edukazzjoni artistika u l-
kreattività bbażata fuq il-kultura fl-
edukazzjoni;

Or. fr

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) it-tisħiħ tad-distribuzzjoni fiċ-
ċinemas u online u l-provvista ta' aċċess 
usa' bejn il-fruntieri għal xogħlijiet 
awdjoviżivi Ewropej, inkluż permezz ta' 
mudelli ta' negozju innovattivi u permezz 
tal-użu ta' teknoloġiji ġodda;

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)
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Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) it-twaqqif u l-għoti ta' appoġġ lil 
Desks tal-Programm għal għanijiet ta' 
promozzjoni tal-Programm fil-pajjiż 
tagħhom, u biex iħeġġu l-kooperazzjoni 
transfruntiera fis-setturi kulturali u 
kreattivi.

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Or. fr

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta pajjiż terz jipparteċipa fil-programm 
permezz ta' deċiżjoni taħt ftehim 
internazzjonali jew permezz ta' kwalunkwe 
strument legali ieħor, il-pajjiż terz għandu 
jagħti d-drittijiet u l-aċċess meħtieġa mill-
uffiċjal ta' awtorizzazzjoni responsabbli, 
mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi 
(OLAF) u mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri 
biex jeżerċitaw il-kompetenzi rispettivi 
tagħhom b'mod komprensiv. Fil-każ tal-
OLAF, drittijiet bħal dawn għandhom 
jinkludu d-dritt li jwettaq 
investigazzjonijiet, inkluż verifiki u 
spezzjonijiet fuq il-post, b'konformità 
mar-Regolament (UE, Euratom) 
Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill dwar investigazzjonijiet 
immexxija mill-Uffiċċju Ewropew ta' 
Kontra l-Frodi (OLAF).

Meta pajjiż terz jipparteċipa fil-programm 
permezz ta' deċiżjoni taħt ftehim 
internazzjonali jew permezz ta' kwalunkwe 
strument legali ieħor, il-pajjiż terz għandu 
jagħti d-drittijiet u l-aċċess meħtieġa mill-
uffiċjal ta' awtorizzazzjoni responsabbli u 
mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri biex 
jeżerċitaw il-kompetenzi rispettivi tagħhom 
b'mod komprensiv.
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Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni, f'kooperazzjoni mal-Istati 
Membri, għandha tiżgura l-konsistenza u l-
kumplimentarjetà globali tal-Programm 
mal-politiki u l-programmi rilevanti, b'mod 
partikolari dawk li jirrigwardaw il-bilanċ 
bejn is-sessi, l-edukazzjoni, iż-żgħażagħ u 
s-solidarjetà, l-impjiegi u l-inklużjoni 
soċjali, ir-riċerka u l-innovazzjoni, l-
industrija u l-intrapriżi, l-agrikoltura u l-
iżvilupp rurali, l-ambjent u l-azzjoni 
klimatika, il-koeżjoni, il-politika reġjonali 
u urbana, l-għajnuna mill-Istat u l-
kooperazzjoni u l-iżvilupp internazzjonali.

Il-Kummissjoni, f'kooperazzjoni mal-Istati 
Membri, għandha tiżgura l-konsistenza u l-
kumplimentarjetà globali tal-Programm 
mal-politiki u l-programmi rilevanti, b'mod 
partikolari dawk li jirrigwardaw il-bilanċ 
bejn is-sessi, l-edukazzjoni, iż-żgħażagħ u 
s-solidarjetà, l-impjiegi u l-assimilazzjoni,
ir-riċerka u l-innovazzjoni, l-industrija u l-
intrapriżi, l-agrikoltura u l-iżvilupp rurali, 
l-ambjent u l-azzjoni klimatika, il-koeżjoni, 
il-politika reġjonali u urbana, l-għajnuna 
mill-Istat u l-kooperazzjoni u l-iżvilupp 
internazzjonali.

Or. fr

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Biex tiġi żgurata valutazzjoni 
effettiva tal-progress tal-programm lejn il-
kisba tal-għanijiet tiegħu, il-Kummissjoni 
għandha s-setgħa li tadotta atti delegati 
b'konformità mal-Artikolu 19 sabiex 
tiżviluppa d-dispożizzjonijiet għal qafas ta' 
monitoraġġ u evalwazzjoni, inklużi 
emendi għall-Anness II bl-għan li l-
indikaturi jiġi rieżaminati jew 
supplimentati fejn meħtieġ għall-
monitoraġġ u l-evalwazzjoni.

imħassar

Or. fr
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Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 19 imħassar

Eżerċizzju tad-delega

1. Il-Kummissjoni għandha tingħata 
s-setgħa li tadotta atti delegati soġġett 
għall-kundizzjonijiet stipulati f'dan l-
Artikolu.

2. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti 
delegati msemmija fl-Artikolu 17 
għandha tingħata lill-Kummissjoni sal-
31 ta' Diċembru 2028.

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 17 tista' tiġi revokata fi 
kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew 
jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta' revoka 
għandha ttemm id-delega tas-setgħat 
speċifikata f'dik id-Deċiżjoni. Din għandu 
jibda jkollha effett fil-jum wara dak tal-
pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data 
aktar tard speċifikata fiha. Ma għandhiex 
taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att 
delegat li diġà jkun fis-seħħ.

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.

5. Hekk kif tadotta att delegat, il-
Kummissjoni għandha tinnotifikah 
simultanjament lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill.

6. Att delegat adottat skont l-
Artikolu 17 għandu jidħol fis-seħħ biss 
jekk la l-Parlament Ewropew u lanqas il-
Kunsill ma jkunu oġġezzjonaw għalih fi 
żmien xahrejn minn meta jkunu ġew 
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mgħarrfin bih jew jekk, qabel ma jiskadi 
dak il-perjodu, kemm il-Parlament 
Ewropew u kif ukoll il-Kunsill ikunu 
għarrfu lill-Kummissjoni li mhumiex se 
joġġezzjonaw għalih. Dak il-perjodu 
għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq inizjattiva 
tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Or. fr

Emenda 26

Proposta għal regolament
Anness I – punt 2 – paragrafu 1 – punt n

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(n) L-iskambju transnazzjonali tal-
esperjenzi u tal-għarfien, attivitajiet ta' 
tagħlim bejn il-pari u netwerking fost is-
settur awdjoviżiv u dawk li jfasslu l-
politika.

(n) L-iskambju transfruntier tal-
esperjenzi u tal-għarfien, attivitajiet ta' 
tagħlim bejn il-pari u netwerking fost is-
settur awdjoviżiv u dawk li jfasslu l-
politika.

Or. fr

Emenda 27

Proposta għal regolament
Anness I – punt 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) L-iżvilupp tal-politika, l-iskambju 
transnazzjonali tal-esperjenzi u tal-
għarfien, l-attivitajiet ta' tagħlim bejn il-
pari u n-netwerking fost l-
organizzazzjonijiet kulturali u kreattivi u 
dawk li jfasslu l-politika, ta' natura 
transsettorjali;

(a) L-iżvilupp tal-politika, l-iskambju 
transfruntier tal-esperjenzi u tal-għarfien, 
l-attivitajiet ta' tagħlim bejn il-pari u n-
netwerking fost l-organizzazzjonijiet 
kulturali u kreattivi u dawk li jfasslu l-
politika, ta' natura transsettorjali;

Or. fr
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Emenda 28

Proposta għal regolament
Anness I – punt 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Appoġġ għall-azzjonijiet li 
għandhom l-għan li jrawmu l-
kooperazzjoni fil-politika transfruntiera u l-
iżvilupp tal-politika b'rabta mar-rwol tal-
inklużjoni soċjali permezz tal-kultura;

(c) Appoġġ għall-azzjonijiet li 
għandhom l-għan li jrawmu l-
kooperazzjoni fil-politika transfruntiera u l-
iżvilupp tal-politika b'rabta mar-rwol tal-
assimilazzjoni permezz tal-kultura;

Or. fr

Emenda 29

Proposta għal regolament
Anness I – punt 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) It-tħeġġiġ tal-kooperazzjoni 
transfruntiera bejn il-professjonisti, l-
istituzzjonijiet, il-pjattaformi u n-netwerks 
fl-oqsma ta' politika u fis-setturi koperti 
mill-programm u bejniethom;

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Or. fr

Emenda 30

Proposta għal regolament
Anness I – punt 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) L-indirizzar tal-bidliet strutturali li 
qed jiffaċċja s-settur tal-media, permezz 
tal-promozzjoni u l-monitoraġġ ta' ambjent 
medjatiku diversifikat u pluralistiku;

(a) L-indirizzar tal-bidliet strutturali li 
qed jiffaċċja s-settur tal-media, permezz 
tal-promozzjoni ta' ambjent medjatiku 
diversifikat u pluralistiku;

Or. fr
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Emenda 31

Proposta għal regolament
Anness I – punt 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) L-appoġġ għal standards għoljin 
tal-produzzjoni tal-media billi jitrawmu l-
kooperazzjoni, il-ġurnaliżmu ta' 
kollaborazzjoni transfruntiera, u l-kontenut 
ta' kwalità;

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Or. fr

Emenda 32

Proposta għal regolament
Anness I – punt 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 4 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Il-promozzjoni tal-litteriżmu 
medjatiku sabiex iċ-ċittadini jkunu jistgħu 
jiżviluppaw fehim kritiku tal-media.

(c) Il-promozzjoni ta' fehim kritiku tal-
media.

Or. fr
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