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Emenda 1
Paul Nuttall

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jenfasizza li l-programmi Ewropej tal-
edukazzjoni jġibu magħhom valur miżjud 
Ewropew ċar u bi prova u huma vitali 
biex l-Istrateġija Ewropa 2020 tirnexxi; 
jiddispjaċih li l-abbozz ta’ baġit tal-
Kummissjoni ma jipproponi ebda 
finanzjament addizzjonali għall-
edukazzjoni u t-taħriġ, lil hinn mill-
ipprogrammar finanzjarju; jitlob għal 
żieda sinifikanti fl-approprjazzjonijiet 
għall-Programm ta' Tagħlim Tul il-Ħajja 
fil-baġit 2012 u għall-irduppjar tal-fondi 
għall-edukazzjoni fil-Qafas Finanzjarju 
Multiannwali li jmiss;

imħassar

Or. en

Emenda 2
Marek Henryk Migalski

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jenfasizza li l-programmi Ewropej tal-
edukazzjoni jġibu magħhom valur miżjud 
Ewropew ċar u bi prova u huma vitali biex 
l-Istrateġija Ewropa 2020 tirnexxi; 
jiddispjaċih li l-abbozz ta’ baġit tal-
Kummissjoni ma jipproponi ebda 
finanzjament addizzjonali għall-
edukazzjoni u t-taħriġ, lil hinn mill-
ipprogrammar finanzjarju; jitlob għal żieda 
sinifikanti fl-approprjazzjonijiet għall-
Programm ta' Tagħlim Tul il-Ħajja fil-baġit 
2012 u għall-irduppjar tal-fondi għall-
edukazzjoni fil-Qafas Finanzjarju 

1. Jenfasizza li l-programmi Ewropej tal-
edukazzjoni jġibu magħhom valur miżjud u 
bi prova ċar kemm fl-Istati Membri tal-
Unjoni Ewropea u kemm fil-pajjiżi li 
jaqgħu taħt il-Politika tal-Viċinat tal-UE
u huma vitali biex l-Istrateġija Ewropa 
2020 tirnexxi jiddispjaċih li l-abbozz ta’ 
baġit tal-Kummissjoni ma jipproponi ebda 
finanzjament addizzjonali għall-
edukazzjoni u t-taħriġ, lil hinn mill-
ipprogrammar finanzjarju; jitlob għal żieda 
sinifikanti fl-approprjazzjonijiet għall-
Programm ta' Tagħlim Tul il-Ħajja fil-baġit 
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Multiannwali li jmiss; 2012 u għall-irduppjar tal-fondi għall-
edukazzjoni fil-Qafas Finanzjarju 
Multiannwali li jmiss;

Or. pl

Amendment 3
Chrysoula Paliadeli

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jenfasizza li l-programmi Ewropej tal-
edukazzjoni jġibu magħhom valur miżjud 
Ewropew ċar u bi prova u huma vitali biex 
l-Istrateġija Ewropa 2020 tirnexxi; 
jiddispjaċih li l-abbozz ta’ baġit tal-
Kummissjoni ma jipproponi ebda 
finanzjament addizzjonali għall-
edukazzjoni u t-taħriġ, lil hinn mill-
ipprogrammar finanzjarju; jitlob għal żieda 
sinifikanti fl-approprjazzjonijiet għall-
Programm ta' Tagħlim Tul il-Ħajja fil-baġit 
2012 u għall-irduppjar tal-fondi għall-
edukazzjoni fil-Qafas Finanzjarju 
Multiannwali li jmiss;

1. Jenfasizza li l-programmi Ewropej tal-
edukazzjoni jġibu magħhom valur miżjud 
Ewropew ċar u bi prova u huma vitali biex 
l-Istrateġija Ewropa 2020 tirnexxi; 
jiddispjaċih li l-abbozz ta’ baġit tal-
Kummissjoni ma jipproponi ebda 
finanzjament addizzjonali għall-
edukazzjoni u t-taħriġ, lil hinn mill-
ipprogrammar finanzjarju; jiddispjaċih 
għall-preġudizzju favur ix-xjenxi naturali 
minflok l- istudji umanistiċi fl-
implimentazzjoni tal-programmi tal-
Edukazzjoni Ewropej; jitlob li tingħata 
aktar viżibilità għall-situdji umanistiċi fil-
programmi tal-Edukazzjoni li jiġu 
proposti taħt fil-qafas finianzjarju 
multiannwali li jmiss; jitlob għal żieda 
sinifikanti fl-approprjazzjonijiet għall-
Programm ta' Tagħlim Tul il-Ħajja fil-baġit 
2012 u għall-irduppjar tal-fondi għall-
edukazzjoni fil-Qafas Finanzjarju 
Multiannwali li jmiss;

Or. en

Emenda 4
Georgios Papanikolaou

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jenfasizza li l-programmi Ewropej tal-
edukazzjoni jġibu magħhom valur miżjud 
Ewropew ċar u bi prova u huma vitali biex 
l-Istrateġija Ewropa 2020 tirnexxi; 
jiddispjaċih li l-abbozz ta’ baġit tal-
Kummissjoni ma jipproponi ebda 
finanzjament addizzjonali għall-
edukazzjoni u t-taħriġ, lil hinn mill-
ipprogrammar finanzjarju; jitlob għal żieda 
sinifikanti fl-approprjazzjonijiet għall-
Programm ta' Tagħlim Tul il-Ħajja fil-baġit 
2012 u għall-irduppjar tal-fondi għall-
edukazzjoni fil-Qafas Finanzjarju 
Multiannwali li jmiss;

1. Jenfasizza li l-programmi Ewropej tal-
edukazzjoni jġibu magħhom valur miżjud 
Ewropew ċar u bi prova, iseddqu l-
mobilità,  u huma vitali biex l-Istrateġija 
Ewropa 2020 tirnexxi; jiddispjaċih li l-
abbozz ta’ baġit tal-Kummissjoni ma 
jipproponi ebda finanzjament addizzjonali 
għall-edukazzjoni u t-taħriġ, lil hinn mill-
ipprogrammar finanzjarju; jitlob għal żieda 
sinifikanti fl-approprjazzjonijiet għall-
Programm ta' Tagħlim Tul il-Ħajja fil-baġit 
2012 u għall-irduppjar tal-fondi għall-
edukazzjoni fil-Qafas Finanzjarju 
Multiannwali li jmiss;

Or. el

Emenda 5
Marie-Christine Vergiat

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1a. Jindika l-importanza tal-politki 
kulturali, speċjalment politiki pubbliċi, 
għall-edukazzjoni u t-taħriġ, u jqis li 
politiki bħal dawn m’għandhom qatt jiġu 
sagrifikati f’ġieh ir-rigorożità baġitarja, 
speċjalment meta jitqies il-piż tagħhom 
relattivament żgħir f’termini baġitarji;

Or. fr

Emenda 6
Chrysoula Paliadeli

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1 a (ġdid)
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

1a. Jilmenta dwar il-fatt li l-Kunsill qed 
jipprova jnaqqas l-approprjazzjonijiet ta’ 
l-impenn għal-2012 fir-rigward tal-
programm Kulturali; iqis li hija kwistjoni 
imperattiva li f’dawn iż-żminijiet 
ekonomiċi diffiċli ma nittraskurawx aktar 
ir-rwol li għandha l-kultura favur is-
sedqa tal-identità Ewropea u l-arrikament 
tas-soċjetajiet tagħna; Għalhekk jitlob li 
jinżamm, jekk mhux jiżdied, il-
finanzjament u l-investiment fil-kultura;

Or. en

Emenda 7
Maria Badia i Cutchet

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Ifakkar li l-Artikolu 165 tat-TFUE jagħti 
lill-UE kompetenzi ġodda fil-qasam tal-
isport; jenfasizza l-valur tal-isport għas-
soċjetà, mhux biss f'termini ta' benefiċċji 
għas-saħħa u l-inklużjoni soċjali iżda wkoll 
f'termini ta' tkabbir ekonomiku u ħolqien 
tal-impjiegi; jitlob, għalhekk, għal 
finanzjament biżżejjed biex jitħejja u jkun 
stabbilit programm ambizzjuż tal-UE dwar 
l-isport;

2. Ifakkar li l-Artikolu 165 tat-TFUE jagħti 
lill-UE kompetenzi ġodda fil-qasam tal-
isport; jenfasizza l-valur tal-isport għas-
soċjetà, mhux biss f'termini ta' benefiċċji 
għas-saħħa, l-inklużjoni soċjali u l-
promozzjoni ta’ valuri bħalma huma s-
solidarjetà, teamwork u eċċellenza, valuri 
appoġġati u inkorporati fil-proġett 
Ewropew,  iżda wkoll f'termini ta' tkabbir 
ekonomiku u ħolqien tal-impjiegi jitlob, 
għalhekk, għal finanzjament biżżejjed biex 
jitħejja u jkun stabbilit programm 
ambizzjuż tal-UE dwar l-isport;

Or. es

Emenda 8
Georgios Papanikolaou
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Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Ifakkar li l-Artikolu 165 tat-TFUE jagħti 
lill-UE kompetenzi ġodda fil-qasam tal-
isport; jenfasizza l-valur tal-isport għas-
soċjetà, mhux biss f'termini ta' benefiċċji 
għas-saħħa u l-inklużjoni soċjali iżda wkoll 
f'termini ta' tkabbir ekonomiku u ħolqien 
tal-impjiegi; jitlob, għalhekk, għal 
finanzjament biżżejjed biex jitħejja u jkun 
stabbilit programm ambizzjuż tal-UE dwar 
l-isport;

2. Ifakkar li l-Artikolu 165 tat-TFUE jagħti 
lill-UE kompetenzi ġodda fil-qasam tal-
isport; jenfasizza l-valur tal-isport għas-
soċjetà, mhux biss f'termini ta' benefiċċji 
għas-saħħa, il-kompetizzjoni u l-inklużjoni 
soċjali iżda wkoll f'termini ta' tkabbir 
ekonomiku u ħolqien tal-impjiegi; jitlob, 
għalhekk, għal finanzjament biżżejjed biex 
jitħejja u jkun stabbilit programm 
ambizzjuż tal-UE dwar l-isport;  

Or. el

Emenda 9
Paul Nuttall

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jenfasizza li l-ġurnalisti u l-midja 
għandhom rwol ewlieni fil-ħolqien ta' 
sfera pubblika Ewropea li tippermetti liċ-
ċittadini jieħdu sehem fl-integrazzjoni 
Ewropea; jesprimi tħassib, għalhekk, 
dwar il-fatt li l-Kummissjoni rrifjutat l-
inizjattiva tal-Parlament Ewropew dwar 
Ġurnaliżmu Investigattiv Transkonfinali 
u warrbet l-istrateġija pan-Ewropea dwar 
in-netwerks tal-Midja tagħha stess billi 
waqqfet l-inizjattiva tagħha ta' netwerk 
televiżiv pan-Ewropej; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni biex twaqqaf in-netwerk tat-
televiżjoni maħsub mill-aktar fis possibbli 
u biex toħroġ bi strateġija komprensiva 
għall-komunikazzjoni sabiex tiżdied il-
leġittimità tal-UE u biex tissaħħaħ l-isfera 
pubblika Ewropea;

imħassar

Or. en
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Emenda 10
Marek Henryk Migalski

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jenfasizza li l-ġurnalisti u l-midja 
għandhom rwol ewlieni fil-ħolqien ta' sfera
pubblika Ewropea li tippermetti liċ-
ċittadini jieħdu sehem fl-integrazzjoni 
Ewropea; jesprimi tħassib, għalhekk, dwar 
il-fatt li l-Kummissjoni rrifjutat l-inizjattiva 
tal-Parlament Ewropew dwar Ġurnaliżmu 
Investigattiv Transkonfinali u warrbet l-
istrateġija pan-Ewropea dwar in-netwerks 
tal-Midja tagħha stess billi waqqfet l-
inizjattiva tagħha ta' netwerk televiżiv pan-
Ewropej; iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex 
twaqqaf in-netwerk tat-televiżjoni maħsub 
mill-aktar fis possibbli u biex toħroġ bi 
strateġija komprensiva għall-
komunikazzjoni sabiex tiżdied il-
leġittimità tal-UE u biex tissaħħaħ l-isfera 
pubblika Ewropea;

3. Jenfasizza li l-ġurnalisti u l-midja 
għandhom rwol ewlieni fil-ħolqien ta' sfera 
pubblika Ewropea li tippermetti liċ-
ċittadini jieħdu sehem fl-integrazzjoni 
Ewropea; jesprimi tħassib, għalhekk, dwar 
il-fatt li l-Kummissjoni rrifjutat l-inizjattiva 
tal-Parlament Ewropew dwar Ġurnaliżmu 
Investigattiv Transkonfinali u warrbet l-
istrateġija pan-Ewropea dwar in-netwerks 
tal-Midja tagħha stess billi waqqfet l-
inizjattiva tagħha ta' netwerk televiżiv pan-
Ewropej;

Or. pl

Emenda 11
Ivo Belet, Morten Løkkegaard

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jenfasizza li l-ġurnalisti u l-midja 
għandhom rwol ewlieni fil-ħolqien ta' sfera 
pubblika Ewropea li tippermetti liċ-
ċittadini jieħdu sehem fl-integrazzjoni 
Ewropea; jesprimi tħassib, għalhekk, dwar 
il-fatt li l-Kummissjoni rrifjutat l-
inizjattiva tal-Parlament Ewropew dwar 
Ġurnaliżmu Investigattiv Transkonfinali

3. Jenfasizza li l-ġurnalisti u l-midja 
għandhom rwol ewlieni fil-ħolqien ta' sfera 
pubblika Ewropea li tippermetti liċ-
ċittadini jieħdu sehem fl-integrazzjoni 
Ewropea; jenfasizza l-importanza ta’ 
strateġija komprensiva tal-UE għall-
komunikazzjoni sabiex tingħata aktar 
leġittimità lill-UE u tissaħħaħ iċ-
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u warrbet l-istrateġija pan-Ewropea dwar 
in-netwerks tal-Midja tagħha stess billi 
waqqfet l-inizjattiva tagħha ta' netwerk 
televiżiv pan-Ewropej; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni biex twaqqaf in-netwerk tat-
televiżjoni maħsub mill-aktar fis possibbli 
u biex toħroġ bi strateġija komprensiva 
għall-komunikazzjoni sabiex tiżdied il-
leġittimità tal-UE u biex tissaħħaħ l-isfera 
pubblika Ewropea;

ċittadinanza Ewropea; jesprimi tħassib, 
għalhekk, dwar il-fatt li l-Kummissjoni  
warrbet l-istrateġija pan-Ewropea dwar in-
netwerks tal-Midja tagħha stess billi 
waqqfet l-inizjattiva tagħha ta' netwerk 
televiżiv pan-Ewropej; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni biex twaqqaf in-netwerk tat-
televiżjoni maħsub mill-aktar fis possibbli 
u biex toħroġ bi strateġija komprensiva 
għall-komunikazzjoni sabiex tiżdied il-
leġittimità tal-UE u biex tissaħħaħ l-isfera 
pubblika Ewropea; u jitlob b'insistenza li 
l-Kummissjoni terġa' tikkunsidra l-operat 
attwali tal-inizjattiva tal-Parlament 
Ewropew dwar ġurnaliżmu investigattiv 
transkonfinali sabiex tkun imħarsa l-
indipendeza u l-implimentazzjoni 
imparzjali tiegħu u sabiex tkun iċċarata 
aħjar il-pożizzjoni tagħha dwar perspettivi 
futuri għall-istrateġija pan-Ewropea tan-
netwerks tal-midja;

Or. en

Emenda 12
Maria Badia i Cutchet

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Hu kontra l-qtugħ propost fil-
finanzjament għall-Iskejjel Ewropej, li 
probabbli joħloq diskriminazzjoni fost l-
istudenti fuq il-bażi ta’ oriġini lingwistika 
jew diżabilità, li jmur kontra l-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea;

Hu kontra l-qtugħ propost fil-finanzjament 
għall-Iskejjel Ewropej, li probabbli se 
jaffettwa l-kwalità tat-tagħlim, it-taħriġ 
tal-għalliema u l-proporzjon bejn 
għalliema u studenti, biex ma tissemmiex
diskriminazzjoni fost l-istudenti fuq il-bażi 
ta’ oriġini lingwistika jew diżabilità, li 
jmur kontra l-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea; 

Or. es
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Emenda 13
Rolandas Paksas

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4a. Iqis li, partikolarment fid-dawl tal-
bidliet demografiċi li qed iseħħu fl-Istati 
Membri u sabiex jinkisbu l-objettivi 
ambizzjużi tal-istrateġija Ewropa 2020,  l-
investiment għandu jsir fil-benessri tal-
edukazzjoni, l-integrazzjoni ts-suq tax-
xogħol, l-intrapreditorija u ċittadinanza 
attiva taż-żgħażagħ, u għalhekk 
jenfasizzza l-importanza ta’ finanzjament 
xieraq li jinkoraġġixxi l-programmi tal-
mobilità u l-kooperazzjoni fil-qasam tal-
politika taż-żgħażagħ, bħalma huma 
“Żgħażagħ fl-Azzjoni”, “Erasmus” u 
“Nies”;

Or. lt

Emenda 14
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4a. Jenfasizza l-kontribuzzjoni vitali tal-
programm MEDIA għas-settur awdjoviżiv 
tal-Ewropa u l-benefiċji kulturali, 
edukattivi u soċjali tiegħu; jitlob għalhek 
li jiżdied il-finanzjament biex jappoġġa 
dan is-settur li qed jikber bil-għaġġla;

Or. en


