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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Proposta tal-Kummissjoni

Il-Kummissjoni kienet ipproponiet programm “L-Ewropa għaċ-Ċittadini” għall-perijodu 
2014-2020.  Il-proposta tqis l-esperjenzi u l-valutazzjonijiet tal-programm “L-Ewropa għaċ-
Ċittadini” 2007-2013, li għaddej bħalisas, kif ukoll il-konsultazzjonijiet mal-istakeholders. 
Saret valutazzjoni sħiħa tal-impatt.

L-għan ġenerali ta’ programm fil-futur kif propost mill-Kummissjoni hu li “jsaħħaħ il-
kommemorazzjoni tal-istorja tal-Unjoni u jtejjeb il-kapaċità għall-parteċipazzjoni ċivika fil-
livell tal-Unjoni”. L-objettivi speċifiċi huma li “l-stimolu ta’ dibattiti, riflessjoni u 
kooperazzjoni dwar il-kommemorazzjoni tal-istorja tal-Unjoni u dwar l-integrazzjoni tagħha” 
u li “jinkoraġġixxi l-parteċipazzjoni demokratika u ċivika taċ-ċittadini fil-livell tal-Unjoni, 
billi jiżviluppa l-fehim taċ-ċittadini dwar il-proċess tat-tfassil tal-politika tal-Unjoni u l-
promozzjoni ta' opportunitajiet għall-involviment tas-soċjetà u l-volontarjat fil-livell tal-
Unjoni". Il-Kummissjoni ddefeniet ukoll ġamma ta’ objettivi operazzjonali li temmen se jżidu 
l-kapaċità li jsiru indikaturi isħaħ għal valutazzjoni aħjar tal-progress u l-impatt. Dawn l-
objettivi operazzjonali huma l-“organizzazzjoni ta’ sostenn biex jippromwovu dibattiti u 
attivitajiet fuq il-kommemorazzjoni tal-istorja Ewropea u l-valuri Ewropej”, 
“Organizzazzjonijiet ta’ sostenn ta’ interess ġenerali Ewropew, sħubiji u netwerks 
transnazzjonali għall-promozzjoni tal-interazzjonijiet taċ-ċittadini dwar kwistjonijiet tal-UE” 
u dimensjoni orizzontali “Analiżi, disseminazzjoni u valorizzazzjoni tar-riżultati tal-proġett 
permezz ta’ attivitajiet interni u esterni”.   Fuq dik il-bażi l-Kummissjoni tipproponi tliet 
kanali għall-programm: “Il-kommemorazzjoni Ewropea u ċ-ċittadinanza Ewropea”, “L-
involviment demokratiku u l-parteċipazzjoni ċivika” u “Il-Valorizzazzjoni”. 

Il-proposta jeħtieġ li wieħed jaraha fil-kuntest tal-prinċipji demokratiċi tal-Artikoli 10 u 11 
TUE1 mingħajr ma jiġu rimpjazzati d-djalogi maċ-ċittadini, stakeholders u gruppi ta’ interess. 
Il-Kummissjoni tixtieq ukoll tgħaqqad l-attivitajiet magħmula bħala parti minn din il-
programm aqtar mill-qrib mal-għemil konkret tal-politiki. Il-programm jikkontempla jopera l-
għotjiet u l-għotjiet għall-azzjoni bbażati fuq sejħiet miftuħin għall-proposti, kif ukoll – fejn 
ikun applikabbli – kontratti ta’ servizzi bbażati fuq is-sejħiet għall-offerti. Huwa kkontemplat 
li jkun hemm kontinwazzjoni tal-użu ta’ aġenzija eżekuttiva għall-implementazzjoni ta' ċerti 
kompiti ta' ġestjoni tal-programm. L-envelopp finanzjarju propost huwa ta’ EUR 229 miljun 
fi prezzijiet kurrenti2.

                                               
1 L-aktar il-jedd ta’ kull ċittadin li jipparteċipa fil-ħajja demokratika tal-Unjoni u d-dmirijiet 
tal-istituzzjonijiet li jieħdu deċiżjonijiet kemm jista’ jkun bil-miftuħ u qrib taċ-ċittadin ħalli ċ-
ċittadini u l-assoċjazzjonijiet rappreżentattivi jkollhom l-opportunità li jagħmlu magħruf il-
veduti tagħhom, u jiskambjawhom pubblikament, fl-oqsma kollha tal-azzjoni tal-Unjoni u li 
jżommu djalogu miftuħ, trasparenti u regolari mal-assoċjazzjonijiet rappreżentattivi u s-
soċjetà ċivili.

2 Id-deċiżjoni 1904/2006 li tistabilixxi l-programm L-Ewropa għaċ-Ċittadini għall-perijodu 2007-2013 fiha 
envelopp finanzjarju ta' EUR 215 miljun (L 378/36 tas-27.12.2006).
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Valutazzjoni u emendi proposti

Il-kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni talab lill-kumitat għall-Affarijiet Legali għall-
opinjoni tiegħu dwar jekk il-bażi ġuridika magħżula mill-Kummissjoni għall-programm 
(Artikolu 352 TFUE) hijiex xierqa. Il-kumitat għall-Affarijiet Legali ddeċieda fil-laqgħa 
tiegħu tas-27 ta' Marzu 2012 li jirrakkomanda li l-bażi ġuridika għandha tkun l-Artikoli 167 u 
352 tat-TFUE. B’konsegwenza ta’ hekk dan l-abbozz ta' opinjoni jipproponi emendi skont il-
proċedura leġiżlattiva ordinarja.

L-emendi proposti għandhom il-mira ewlenija li jikkomplementaw il-proposta tal-
Kummissjoni b’elementi li jistgħu jkunu jeħtieġu enfasi speċjali, bħalma hija l-importanza tal-
proġetti konġunti b’multi-stakeholders, proġetti fuq skala żgħir, netwerking, il-prinċipju tad-
diversità ġeografika u l-ħtieġa li jintlaħqu gruppi li diffiċilment jintlaħqu.

Emendi oħrajn jindirizzaw l-aspetti finanzjarji u amministrattivi b’rabta mal-
implementazzjoni tal-programm, u jespliċitaw li l-programm ma jirrimpjazzax id-djalogi 
orizzontali speċifiċi li jistgħu jintużaw għalihom il-baġits amministrattivi tal-Kummissjoni u 
jiġu mħassrin l-azzjonijiet ta’ komunikazzjoni corporate fuq il-prijoritajiet politiċi tal-Unjoni 
Ewropea mill-kamp ta' applikazzjoni ta' dan il-programm billi l-fondi limitati għandhom 
kemm jista' jkun jintużaw għal inzjattivi minn isfel ’il fuq.  

F’dan l-istess spirtu, inlina mal-kritika li saret dwar “avvniment tal-ogħla livell tal-Unjoni” 
fil-valutazzjonijiet tal-programmi kurrenti,  it-testi li jirreferixxu għal attivitajiet fuq "livell ta' 
Unjoni" ġew rimpjazzati b’azzjonijiet "implimentati fuq livell transnazzjonali jew li 
għandhom dimensjoni Ewropea”.  L-idea ta’ tfassil bħal dan hi li żżomm l-opzjonijiet kollha 
miftuħin, inklużi l-azzjonijiet nazzjonali u lokali, kif ukoll ċerti avvenimenti f'livell ta’ 
Unjoni, fejn dan ikun xieraq.

Emendi oħrajn iwessgħu l-kamp ta’ applikazzjoni tal-azzjonijiet u l-benefiċjarji eliġibbli, jew, 
fil-każ tal-kanal dwar il-kommemorazzjoni, jagħtu fini aktar speċifiku lill-azzjonijiet. Kwantu 
għar-rabta mal-aġenda tal-politiki Ewropej huwa propost li dawn l-azzjonijiet jingħataw 
attenzjoni partikolari imma mhux it-trattament preferenzjali li l-Kummissjoni qed tipproponi.

L-indikaturi tal-progress tneħħew mill-kamp ta’ applikazzjoni tal-artikoli li jiddefinixxu l-
objettivi tal-programm.  Donnu hu aktar xieraq li dawn l-indikaturi jiġu ttrattati fl-anness 
għall-proposta.  Inoltre, huwa diffiċli li jkun speċifikati fi stadju meta ma huwiex ċar kemm 
finanzjament se jkun disponibbli. Il-kumitat irid ukoll iqis li jżid perċentwali indikattivi tal-
baġit totali għall-kanali differenti tal-programm, fl-Anness.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali jistieden lill-Kumitat għall-Kultura u l-
Edukazzjoni, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport 
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tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Bl-Istrateġija Ewropa 2020, l-Unjoni u 
l-Istati Membri għandhom l-għan li 
jipprovdu tkabbir, impjiegi, produttività u 
koeżjoni soċjali għall-għaxar snin li 
ġejjin.

imħassar

Or. en

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Filwaqt li oġġettivament hemm valur 
miżjud ċar li wieħed ikun ċittadin tal-
Unjoni bi drittijiet stabbiliti, l-Unjoni 
mhux dejjem tenfasizza b’mod effettiv ir-
rabta bejn is-soluzzjoni ta’ firxa wiesgħa 
ta’ problemi ekonomiċi u soċjali u l-
politiki tal-Unjoni. Għalhekk, il-kisbiet 
impressjonanti fejn jidħlu l-paċi u l-
istabbiltà fl-Ewropa, it-tkabbir sostenibbli 
fit-tul, il-prezzijiet stabbli, il-protezzjoni
effiċjenti tal-konsumaturi u tal-ambjent u 
l-promozzjoni tad-drittijiet fundamentali, 
mhux dejjem wasslu għal sensazzjoni 
qawwija ta’ appartenenza min-naħa taċ-
ċittadini fl-Unjoni.

imħassar

Or. en
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Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Sabiex l-Ewropa tinġieb eqreb taċ-
ċittadini tagħha u sabiex dawn ikunu 
jistgħu jipparteċipaw b’mod sħiħ fil-bini 
ta’ Unjoni dejjem aktar magħquda, hija 
meħtieġa varjetà ta’ azzjonijiet u sforzi 
kkoordinati permezz ta’ attivitajiet fil-
transnazzjonali u tal-Unjoni. L-Inizjattiva 
taċ-Ċittadini Ewropej tipprovdi opportunità 
unika biex tippermetti liċ-ċittadini 
jipparteċipaw direttament fit-tfassil tal-
iżvilupp tal-leġiżlazzjoni tal-UE.

(4) Inlinja mal-Artikolu 10(3) tat-Trattat 
dwar l-Unjoni Ewropea, kull ċittadin 
għandu jkollu l-jedd jipparteċipa fil-ħajja 
demokratika tal-Unjoni Ewropea. Sabiex 
l-Ewropa tinġieb eqreb taċ-ċittadini tagħha 
u sabiex dawn ikunu jistgħu jipparteċipaw 
b’mod sħiħ fil-bini ta’ Unjoni dejjem aktar 
magħquda, varjetà ta’ azzjonijiet u sforzi 
kkoordinati parteċipattivi huma meħtieġa 
permezz ta’ attivitajiet li jkunu 
implementati fil-livell transnazzjonali jew 
b’dimensjoni Ewropea ċara. L-Inizjattiva 
taċ-Ċittadini Ewropej tipprovdi opportunità 
ġdida unika biex tippermetti liċ-ċittadini 
jipparteċipaw direttament fit-tfassil tal-
iżvilupp tal-leġiżlazzjoni tal-UE.

Or. en

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Ir-rapport ta’ evalwazzjoni interim, il-
konsultazzjoni pubblika onlajn u ż-żewġ 
laqgħat konsekuttivi ta’ konsultazzjoni 
mal-partijiet interessati kkonfermaw li 
Programm ġdid huwa meqjus rilevanti 
kemm mill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili u mill-individwi parteċipanti u 
għandu jkun stabbilit sabiex ikun hemm 
impatt fuq livell organizzattiv f’termini tal-
bini ta’ kapaċitajiet u fuq livell personali 
f’termini ta’ interess akbar fi kwistjonijiet 
tal-Unjoni.

(6) Ir-rapport ta’ evalwazzjoni interim, il-
konsultazzjoni pubblika onlajn u ż-żewġ 
laqgħat konsekuttivi ta’ konsultazzjoni 
mal-partijiet interessati kkonfermaw li
Programm ġdid huwa meqjus rilevanti 
kemm mill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili u mill-individwi parteċipanti u 
għandu jkun stabbilit sabiex ikun hemm 
impatt fuq livell organizzattiv f’termini tal-
bini ta’ kapaċitajiet u fuq livell personali 
f’termini ta’ interess akbar u involviment 
attiv fi kwistjonijiet tal-Unjoni.
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Or. en

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Sinerġiji bħal dawn jistgħu wkoll 
jinkisbu wkoll bl-użu ta’ baġits 
amministrattivi xierqa mid-Direttorati-
Ġenerali differenti tal-Kummissjoni għall-
parteċipazzjoni pubblika, id-djalogu u l-
isħubijiet għall-implementazzjoni tal-
Artikoli 10 u 11 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea.

Or. en

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Il-programm il-ġdid għandu jkopri firxa 
wiesgħa ta’ azzjonijiet differenti u jinkludi, 
fost oħrajn, laqgħat maċ-ċittadini, kuntatti 
u dibattiti dwar kwistjonijiet ta’ 
ċittadinanza, avvenimenti fil-livell tal-
Unjoni, inizjattivi għal riflessjoni fuq 
mumenti importanti fl-istorja Ewropea, 
inizjattivi biex titqajjem kuxjenza dwar l-
istituzzjonijiet tal-Unjoni u l-funzjonament 
tagħhom, u dibattiti dwar kwistjonijiet tal-
politika Ewropea, bl-għan li jitrawmu l-
aspetti kollha tal-ħajja pubblika.

(8) "Il-programm il-ġdid għandu jkopri 
firxa wiesgħa ta’ azzjonijiet differenti u 
jinkludi, fost oħrajn, laqgħat maċ-ċittadini, 
kuntatti u dibattiti dwar kwistjonijiet ta’ 
ċittadinanza, avvenimenti fil-livell tal-
Unjoni, inizjattivi għal riflessjoni fuq 
mumenti importanti fl-istorja Ewropea, 
inizjattivi biex titqajjem kuxjenza dwar l-
istituzzjonijiet tal-Unjoni u l-funzjonament 
tagħhom, u dibattiti dwar kwistjonijiet tal-
politika Ewropea, bl-għan li jitrawmu l-
aspetti kollha tal-ħajja pubblika", 
netwerking u proġetti konġunti b'bosta 
stakeholders.

Or. en
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Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Dimensjoni orizzontali tal-Programm 
għandha tiżgura l-valorizzazzjoni u t-
trasferibbiltà tar-riżultati għal impatt 
imtejjeb u sostenibilità fit-tul. Għal dan il-
għan, l-attivitajiet mibdija għandu 
jkollhom rabta ċara mal-aġenda politika 
Ewropea, u jiġu kkomunikati b’mod 
xieraq.

(9) Dimensjoni orizzontali tal-Programm 
għandha tiżgura l-valorizzazzjoni u t-
trasferibbiltà tar-riżultati għal impatt 
imtejjeb u sostenibilità fit-tul, fost l-oħrajn 
permezz tan-netwerking, il-pjattaformi 
għall-iskambju tal-informazzjoni u l-
kondiviżjoni tal-għarfien u l-aqwa 
prattiki, inklużi metodi speċifiċi bħalma hi 
l-estensjoni tal-użu tat-teknoloġiji tal-
informazzjoni, id-dejtabejżis u l-media 
soċjali.

Or. en

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) L-impatt tal-programm jista’ jittejjeb 
bl-appoġġ għal attivitajiet li għandhom 
rabta ċara mal-aġenda politika Ewropea, 
itejbu l-parteċipazzjoni taċ-ċittadini fit-
teħid tad-deċiżjonijiet tal-Unjoni u l-
promozzjoni ta’ kultura għall-
parteċipazzjoni ċivika.

Or. en
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Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Għandha tingħata attenzjoni speċjali 
lill-integrazzjoni bbilanċjata taċ-ċittadini u 
l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili mill-
Istati Membri kollha fi proġetti u 
attivitajiet transnazzjonali, 
b’kunsiderazzjoni tal-karattru 
multilingwali tal-UE.

(10) Għandha tingħata attenzjoni speċjali 
lill-integrazzjoni u l-parteċipazzjoni
bbilanċjata taċ-ċittadini u l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili mill-
Istati Membri kollha fi proġetti u 
attivitajiet, b’kunsiderazzjoni tad-diversità 
lingwistika u ġeografika tal-Unjoni u l-
ħtieġa li jkunu inklużi gruppi li 
diffiċilment jintlaħqu.

Or. en

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Se tingħata preferenza lil għotjiet 
għal proġetti b’impatt kbir, b’mod 
partikolari dawk li huma direttament 
marbuta mal-politiki tal-UE bil-għan li 
jipparteċipaw fit-tfassil tal-aġenda politika 
tal-UE. Barra minn hekk, skont il-prinċipju 
tal-ġestjoni finanzjarja soda, l-
implimentazzjoni tal-programm għandha 
tiġi ssimplifikata aktar permezz tal-użu ta’ 
somom f’daqqa, ta' finanzjament b’rata 
fissa u l-applikazzjoni ta’ rati ta' prezz tal-
unità.

(16) Se tingħata attenzjoni partikolari lil
għotjiet għal proġetti b’impatt kbir, b’mod 
partikolari dawk li huma direttament 
marbuta ma’ politiki tal-Unjoni u li 
għandhom effett parteċipattiv  fit-tfassil 
tal-aġenda politika tal-Unjoni. Barra minn 
hekk, skont il-prinċipju tal-ġestjoni 
finanzjarja soda, l-implimentazzjoni tal-
programm għandha tiġi ssimplifikata aktar 
b’mod li wkoll jippermetti l-inklużjoni ta’ 
proġetti fuq skala żgħir u gruppi li jkunu 
diffiċilment raġġunġibbli, fost l-oħrajn 
permezz tal-użu ta’ somom f’daqqa, ta' 
finanzjament b’rata fissa u l-applikazzjoni 
ta’ rati ta' prezz tal-unità. Fil-limiti tal-
Regolament Finanzjarju, l-inklużjoni ta’ 
ħidma volontarja bħala kofinanzjament, 
prefinanzjament tal-proġetti, u t-tnaqqis 
tal-livelli massimi u l-volumi għall-
kofinanzjament, għandhom jiġu 
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kkunsidrati l-applikazzjonijiet għal 
proġetti f’żewġ fażijiet u b’gamma usa’ 
għall-iskadenzi, fejn dan ikun xieraq.

Or. en

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. iqajjem kuxjenza dwar il-
kommemorazzjoni tal-istorja tal-Unjoni, l-
identità u l-għan tal-Unjoni billi jistimula 
dibattitu, riflessjoni u netwerking;

1. Iqanqal kuxjenza dwar il-
kommemorazzjoni u dwar l-istorja tal-
Unjoni u dik Ewropea reċenti bl-iskop li 
jkun promossi t-tolleranza, il-
komprensjoni reċiproka, u l-identità 
komuni, il-valuri u l-iskopijiet  billi 
jistimula dibattitu, riflessjoni u netwerking;

Il-progress se jitkejjel permezz tan-numru 
ta’ benefiċjarji li jintlaħqu direttament u 
indirettament, il-kwalità tal-proġetti, u l-
perċentwali ta’ applikanti tal-ewwel 
darba.

Or. en

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. jinkoraġġixxi l-parteċipazzjoni 
demokratika u ċivika taċ-ċittadini fil-livell 
tal-Unjoni, billi jiżviluppa l-fehim taċ-
ċittadini dwar il-proċess tat-tfassil tal-
politika tal-Unjoni u l-promozzjoni ta’ 
opportunitajiet għall-involviment tas-
soċjetà u l-volontarjat fil-livell tal-Unjoni.

2. Itejjeb u jinkoraġġixxi l-parteċipazzjoni  
taċ-ċittadini fit-teħid tad-deċiżjonijiet tal-
Unjoni u jippromwovi kultura ta’ 
parteċipazzjoni ċiviku, inkluż l-iżvilupp ta’ 
proċeduri u strumenti demokratiċi.

Il-progress se jitkejjel permezz tan-numru 
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ta’ benefiċjarji li jintlaħqu direttament u 
indirettament, il-perċezzjoni tal-UE u tal-
istituzzjonijiet tagħha mill-benefiċjarji, il-
kwalità tal-proġetti, u l-perċentwali ta’ 
applikanti tal-ewwel darba.

Or. en

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Laqgħat taċ-ċittadini, ġemellaġġi tal-ibliet Laqgħat u panels taċ-ċittadini, ġemellaġġi 
tal-ibliet, u proġetti konġunti mill-
awtoritajiet lokali, is-soċjetà ċivili u atturi 
lokali oħrajn

Or. en

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-ħolqien u l-operazzjonijiet ta’ sħubiji u 
netwerks transnazzjonali

Il-ħolqien u l-operazzjonijiet ta’ sħubiji u 
netwerks transnazzjonali, il-kooperazzjoni 
bejn tipi differenti ta' organizzazzjonijiet u 
djalogu bejn is-soċjetà ċivili u l-
istituzzjonijiet tal-Unjoni

Or. en
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Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – inċiż 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-bini tal-Komunità u dibattiti dwar 
kwistjonijiet taċ-ċittadinanza bbażata fuq l-
użu tal-ICT u/jew midja soċjali

Il-bini tal-Komunità u dibattiti dwar 
kwistjonijiet taċ-ċittadinanza bbażata inter 
alia fuq l-użu tal-ICT u/jew midja soċjali

Or. en

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – inċiż 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Avvenimenti fil-livell tal-Unjoni imħassar

Or. en

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – inċiż 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dibattiti/studji u interventi dwar mumenti 
importanti fl-istorja Ewropea, b’mod 
partikolari biex jinżammu ħajjin il-
memorji tar-reati mwettqa taħt in-
Nazziżmu u l-Istaliniżmu

Dibattiti/studji u interventi dwar mumenti 
importanti fl-istorja Ewropea u l-
integrazzjoni Ewropea, inter alia biex 
jinżammu ħajjin il-memorji tar-reati 
mwettqa taħt in-Nazziżmu u l-Istaliniżmu 
u biex ikunu promossi t-tolleranza u l-
kompresjoni reċiproki

Or. en
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Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – inċiż 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Riflessjoni/dibattiti fuq valuri komuni Riflessjoni/dibattiti fuq valuri u identità
komuni

Or. en

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – inċiż 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Id-dibattiti/studji dwar il-futur tal-
Unjoni

Or. en

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – inċiż 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Id-dibattiti, l-istudji u l-istħarriġiet tal-
opinjoni dwar kwestjonijiet li għandhom 
impatt dirett fuq ħajjet iċ-ċittadini

Or. en
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Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – inċiż 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Inizjattivi biex titqajjem kuxjenza dwar l-
istituzzjonijiet tal-UE u l-funzjonament 
tagħhom

– Inizjattivi biex titqajjem kuxjenza dwar l-
istituzzjonijiet tal-UE u l-funzjonament 
tagħhom u l-promozzjoni tal-
opportunitajiet għal impenji u volontarjat 
soċjetali f'livell tal-Unjoni

Or. en

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – inċiż 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Azzjonijiet li jisfruttaw u jkomplu 
jivvalorizzaw ir-riżultati tal-inizjattivi 
appoġġjati

– Attivitajiet ta’ tqajjim ta’ kuxjenza u 
tixrid għalbiex jisfruttaw u jkomplu 
jivvalorizzaw ir-riżultati tal-inizjattivi 
appoġġjati, inter alia permezz tan-
netwerking u l-pjattaformi għall-iskambju 
ta’ informazzjoni jew il-kondiviżjoni tal-
għarfien u l-aqwa prattiki

Or. en

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – inċiż 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Studji dwar kwistjonijiet relatati maċ-
ċittadinanza u l-parteċipazzjoni ċivika

– Id-dibattitu u l-istudji dwar kwistjonijiet 
relatati maċ-ċittadinanza u l-
parteċipazzjoni ċivika
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Or. en

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-programm għandu jkun miftuħ għall-
partijiet interessati kollha li jippromwovu l-
integrazzjoni Ewropea, b’mod partikolari 
awtoritajiet u organizzazzjonijiet lokali 
partikolari, organizzazzjonijiet ta’ riċerka 
tal-politika pubblika Ewropea (gruppi ta’ 
riflessjoni), gruppi ta-ċittadini u
organizzazzjonijiet oħra tas-soċjetà ċivili 
(bħall-assoċjazzjonijiet tas-superstiti), u l-
istituzzjonijiet edukattivi u tar-riċerka.

Il-programm għandu jkun miftuħ għall-
partijiet interessati kollha li jippromwovu l-
integrazzjoni Ewropea, b’mod partikolari 
awtoritajiet, atturi mhux statali u 
organizzazzjonijiet lokali partikolari, 
organizzazzjonijiet ta’ riċerka tal-politika 
pubblika Ewropea (gruppi ta’ riflessjoni) u 
istituzzjonijiet, gruppi ta-ċittadini,
organizzazzjonijiet oħra tas-soċjetà ċivili 
(bħall-assoċjazzjonijiet tas-superstiti), u l-
istituzzjonijiet/entitajiet edukattivi.

Or. en

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-riżorsi allokati għall-azzjonijiet ta’ 
komunikazzjoni taħt dan ir-Regolament 
għandhom jikkontribwixxu wkoll biex 
ikopru l-komunikazzjoni korporattiva tal-
prijoritajiet politiċi tal-Unjoni Ewropea 
sakemm dawn ikunu relatati mal-objettivi 
ġenerali ta’ dan ir-Regolament.

imħassar

Or. en
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Emenda 26

Proposta għal regolament
Anness – parti 1 – titolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandha tappoġġja attivitajiet li jistiednu 
riflessjoni fuq valuri komuni fl-aktar sens 
wiesa’, filwaqt li tiġi kkunsidrata d-
diversità. Jistgħu jkunu disponibbli fondi 
għal inizjattivi li jirriflettu fuq il-kawżi tar-
reġimi totalitarji fl-istorja moderna tal-
Ewropa (speċjalment iżda mhux 
esklużivament in-Nazziżmu u l-Istaliniżmu) 
u sabiex jiġu mfakkra l-vittmi tagħhom. Il-
linja għandha tinkludi wkoll attivitajiet 
dwar punti ta’ referenza oħra fl-istorja 
Ewropea riċenti. B’mod partikolari, din se 
tagħti preferenza lill-azzjonijiet li 
jinkoraġġixxu t-tolleranza u r-
rikonċiljazzjoni bl-iskop li tintlaħaq il-
ġenerazzjoni żagħżugħa.

Għandha tappoġġja attivitajiet li jistiednu 
riflessjoni fuq valuri komuni fl-aktar sens 
wiesa’, filwaqt li tiġi kkunsidrata d-
diversità. Jistgħu jkunu disponibbli fondi 
għal inizjattivi li jirriflettu fuq il-kawżi tar-
reġimi totalitarji fl-istorja moderna tal-
Ewropa (speċjalment iżda mhux 
esklużivament in-Nazziżmu u l-Istaliniżmu) 
u sabiex jiġu mfakkra l-vittmi tagħhom. Il-
linja għandha tinkludi wkoll attivitajiet 
dwar punti ta’ referenza oħra u mumenti 
oħrajn ta’ definizzjoni  fl-istorja Ewropea 
riċenti kif ukoll ġebel miljari importanti 
fl-integrazzjoni Ewropea. B’mod 
partikolari, din se tagħti preferenza lill-
azzjonijiet li jinkoraġġixxu t-tolleranza, il-
komprensjoni reċiproka  u r-
rikonċiljazzjoni.

Or. en

Emenda 27

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bħala indikazzjoni, bejn wieħed u ieħor 
20 % tal-baġit sħiħ allokat għal dan il-
programm ser imur għal din l-azzjoni.

Or. en
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Emenda 28

Proposta għal regolament
Anness – parti 1 – titolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-linja hija definita minn proġetti u 
inizjattivi possibbli li jistgħu jiġu mnedija 
taħt l-intestatura tagħha, mhux mit-tip ta’ 
organizzazzjonijiet ċiviċi jew atturi li 
jistgħu japplikaw. Il-linja se tinkludi 
attivitajiet li jkopru l-parteċipazzjoni ċivika 
fl-aktar sens wiesa’, b’enfasi partikolari 
fuq il-metodi ta’ strutturar għal 
sostenibbiltà fit-tul. Se tagħti preferenza
lill-inizjattivi u l-proġetti b’rabta ċara mal-
aġenda politika Ewropea.

Il-linja hija definita minn proġetti u 
inizjattivi possibbli li jistgħu jiġu mnedija 
taħt l-intestatura tagħha, mhux mit-tip ta’ 
organizzazzjonijiet ċiviċi jew atturi li 
jistgħu japplikaw. Il-linja se tinkludi 
attivitajiet li jkopru l-parteċipazzjoni ċivika 
fl-aktar sens wiesa’, b’enfasi partikolari 
fuq il-metodi ta’ strutturar għal 
sostenibbiltà fit-tul. Se tagħti attenzjoni
lill-inizjattivi u l-proġetti b’rabta ċara mal-
aġenda politika Ewropea u lil dawk li 
jinvolvu kooperazzjoni u netwerking bejn 
it-tipi differenti ta’ organizzazzjonijiet, 
djalogu bejn is-soċjetà ċivili u l-
istituzzjonijiet tal-Unjoni u metodi ffokati 
fuq iċ-ċittadin. Se tkun qed timmira wkoll 
li tinkludi gruppi li huma diffiċilment 
raġġunġibbli.

Or. en

Emenda 29

Proposta għal regolament
Anness – parti 1 – titolu 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Tista’ tkopri wkoll proġetti u inizjattivi li 
jiżviluppaw opportunitajiet ta’ solidarjetà, 
impenn soċjali u volontarjat fil-livell tal-
Unjoni.

Tista’ tkopri wkoll proġetti u inizjattivi li 
jiżviluppaw opportunitajiet ta’ solidarjetà u 
tippromwovi d-demokrazija parteċipattiva, 
impenn soċjali, netwerking u volontarjat .

Or. en
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Emenda 30

Proposta għal regolament
Anness – Parti 1 – punt 2 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bħala indikazzjoni, bejn wieħed u ieħor 
70 % tal-baġit sħiħ allokat għal dan il-
programm ser imur għal din l-azzjoni.

Or. en

Emenda 31

Proposta għal regolament
Anness – parti 1 – titolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din se tinkludi l-“bini tal-kapaċitajiet” - l-
iżvilupp ta’ miżuri ta’ appoġġ għall-
iskambju tal-aħjar prattika, il-ġabra 
flimkien ta’ esperjenzi bejn il-partijiet 
interessati fil-livelli lokali u reġjonali 
inklużi l-awtoritajiet pubbliċi, u l-iżvilupp 
ta’ ħiliet ġodda, pereżempju permezz tat-
taħriġ. Dan tal-aħħar jista’ jinkludi 
skambju interattiv, taħriġ għat-trejners, kif 
ukoll pereżempju l-iżvilupp ta’ database 
dwar l-organizzazzjonijiet/il-proġetti 
ffinanzjati mill-programm.

Din se tinkludi l-“bini tal-kapaċitajiet” - l-
iżvilupp ta’ miżuri ta’ appoġġ għall-
iskambju tal-aħjar prattika, il-ġabra 
flimkien ta’ esperjenzi u għarfien bejn il-
partijiet interessati fil-livelli lokali u 
reġjonali inklużi l-awtoritajiet pubbliċi, u l-
iżvilupp ta’ ħiliet ġodda, pereżempju 
permezz tat-taħriġ. Dan tal-aħħar jista’ 
jinkludi skambju interattiv u taħriġ għat-
trejners.

Or. en

Emenda 32

Proposta għal regolament
Anness – Parti 1 – punt 3 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bħala indikazzjoni, bejn wieħed u ieħor 
10 % tal-baġit sħiħ allokat għal dan il-
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programm ser imur għal din l-azzjoni.

Or. en

Emenda 33

Proposta għal regolament
Anness – parti 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B’mod ġenerali, tingħata preferenza lil 
għotjiet għal proġetti b’impatt kbir, b’mod 
partikolari dawk li huma direttament 
marbuta ma’ politiki tal-Unjoni bil-għan li 
jkun hemm parteċipazzjoni fit-tfassil tal-
aġenda politika tal-Unjoni.

B’mod ġenerali, tingħata preferenza lil 
għotjiet għal proġetti b’impatt kbir, inklużi 
dawk fuq skala żgħira, u b’mod partikolari 
dawk li għandhom x’jaqsmu ma’ politiki 
kurrenti tal-Unjoni Ewropea u dawk li 
jinkoraġġixxu l-parteċipazzjoni fit-tfassil 
tal-aġenda politika kurrenti u ġejjiena tal-
Unjoni.

Or. en

Emenda 34

Proposta għal regolament
Anness – parti 2 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-azzjonijiet kollha se jiġu implimentati 
fuq bażi transnazzjonali jew għandu 
jkollhom dimensjoni Ewropea ċara. Huma 
se jinkoraġġixxu l-mobbiltà taċ-ċittadini u 
l-iskambju tal-ideat fl-Unjoni Ewropea.

L-azzjonijiet kollha se jiġu implimentati 
fuq bażi transnazzjonali jew għandu 
jkollhom dimensjoni Ewropea ċara. Huma 
ser jinkoraġġixxu l-parteċipazzjoni taċ-
ċittadini u l-iskambju tal-ideat fl-Unjoni.

Or. en
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Emenda 35

Proposta għal regolament
Anness – parti 2 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-elementi tan-netwerking u l-iffukar fuq l-
effetti multiplikaturi, inkluż l-użu ta’ 
teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-
komunikazzjoni (ICT) moderni u l-midja 
soċjali, se jkunu importanti u riflessi kemm 
fit-tipi ta’ attivitajiet kif ukoll fil-firxa ta’ 
organizzazzjonijiet involuti. L-iżvilupp ta’ 
interazzjoni u sinerġija fost it-tipi differenti 
ta’ partijiet interessati involuti fil-
programm se jkun imħeġġeġ bil-qawwa.

L-elementi tan-netwerking u l-iffukar fuq l-
effetti multiplikaturi, inkluż l-użu ta’ 
teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-
komunikazzjoni (ICT) moderni u l-midja 
soċjali, se jkunu importanti u riflessi kemm 
fit-tipi ta’ attivitajiet kif ukoll fil-firxa ta’ 
organizzazzjonijiet involuti. L-iżvilupp ta’ 
interazzjoni u sinerġija fost it-tipi differenti 
ta’ partijiet interessati involuti fil-
programm se jkun imħeġġeġ bil-qawwa 
flimkien mal-parteċipazzjoni ta’ gruppi li 
diffiċli wieħed jilħaqhom.

Or. en

Emenda 36

Proposta għal regolament
Anness – parti 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Objettiv speċifiku nru 1: Titqajjem 
kuxjenza dwar il-kommemorazzjoni tal-
istorja tal-Unjoni, l-identità u l-għan tal-
Unjoni billi jiġi stimulat dibattitu, 
riflessjoni u netwerking.

Objettiv speċifiku nru 1: Iqanqal kuxjenza 
dwar il-kommemorazzjoni u dwar l-istorja
tal-Unjoni u dik Ewropea reċenti bl-iskop 
li jkun promossi t-tolleranza, il-
komprensjoni reċiproka, u l-identità 
komuni, il-valuri u l-iskopijiet  billi 
jistimula dibattitu, riflessjoni u netwerking;

Or. en
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Emenda 37

Proposta għal regolament
Anness – parti 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Objettiv speċifiku nru 2: Inkoraġġiment 
tal-parteċipazzjoni demokratika u ċivika
taċ-ċittadini fil-livell tal-Unjoni, billi jiġi 
żviluppat il-fehim taċ-ċittadini dwar il-
proċess tat-tfassil tal-politika tal-Unjoni u 
l-promozzjoni ta’ opportunitajiet għal 
involviment soċjali u volontarjat fil-livell 
tal-Unjoni.

Objettiv speċifiku nru 2: Itejjeb u 
jinkoraġġixxi l-parteċipazzjoni  taċ-
ċittadini fit-teħid tad-deċiżjonijiet tal-
Unjoni u jippromwovi kultura ta’ 
parteċipazzjoni ċiviku, inkluż l-iżvilupp ta’ 
proċeduri u strumenti demokratiċi.

Or. en


