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Emenda 96
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) F'konformità mal-Artikolu 11 tat-
Trattat tal-Unjoni Ewropea, l-
istituzzjonijiet tal-Unjoni għandhom jagħtu 
liċ-ċittadini u lill-assoċjazzjonijiet li 
jirrappreżentawhom l-opportunità li 
jwasslu u jiskambjaw il-fehmiet tagħhom 
fl-oqsma kollha ta’ azzjoni tal-Unjoni u 
biex iżommu djalogu miftuħ, trasparenti u 
regolari mal-assoċjazzjonijiet 
rappreżentattivi u mas-soċjetà ċivili.

(1) F'konformità mal-Artikoli 10 u 11 tat-
Trattat tal-Unjoni Ewropea, kull ċittadin 
għandu d-dritt jipparteċipa fil-ħajja 
demokratika tal-Unjoni u l-istituzzjonijiet 
tal-Unjoni għandhom jagħtu liċ-ċittadini u 
lill-assoċjazzjonijiet li jirrappreżentawhom 
l-opportunità li jwasslu u jiskambjaw il-
fehmiet tagħhom fl-oqsma kollha ta’ 
azzjoni tal-Unjoni u biex iżommu djalogu 
miftuħ, trasparenti u regolari mal-
assoċjazzjonijiet rappreżentattivi u mas-
soċjetà ċivili.

Or. fr

Emenda 97
Helga Trüpel

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.

(2) L-involviment sħiħ taċ-ċittadini fil-
ħajja demokratika tal-UE u fl-
integrazzjoni Ewropea jirrikjedi sensiela 
ta’ azzjonijiet konġunti min-naħa tal-
Unjoni, b’konformità mal-prinċipju tas-
sussidjarjetà, għall-promozzjoni tal-
libertajiet fundamentali, id-drittijiet tal-
bniedem u d-demokrazija, id-diversità 
kulturali, it-tolleranza u s-solidarjetà, 
skont il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali 
tal-Unjoni Ewropea u l-Konvenzjoni 
Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem 
(KEDB). 
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Emenda 98
Marie-Christine Vergiat

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. fr

Emenda 99
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta għal regolament
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Il-faċilitazzjoni tal-parteċipazzjoni 
taċ-ċittadini fil-ħajja demokratika tal-UE 
tirrikjedi sensiela ta’ azzjonijiet konġunti 
min-naħa tal-Unjoni għall-promozzjoni 
tal-libertajiet fundamentali, id-drittijiet 
tal-bniedem u d-demokrazija, id-diversità 
kulturali, it-tolleranza u s-solidarjetà, 
skont il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali 
tal-Unjoni Ewropea u l-Konvenzjoni 
Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem 
(KEDB). 

Or. fr

Emenda 100
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky
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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.

(3) Filwaqt li ċ-ċittadinanza tal-Unjoni bi 
drittijiet stabbiliti tikkostitwixxi valur 
ewlieni tal-UE, l-istituzzjonijiet Ewropej
mhux dejjem jenfasizzaw b’mod effettiv ir-
rabta bejn il-kawżi ta’ firxa wiesgħa ta’ 
problemi ekonomiċi u soċjali u l-politiki 
tal-Unjoni. Għalhekk, dawn il-politiki 
jeħtieġ jiġu analizzati u valutati mill-ġdid,
filwaqt li jitqiesu kemm il-kisbiet fejn 
jidħlu l-paċi u l-istabbiltà fl-Ewropa kif 
ukoll in-nuqqas ta’ rispons effettiv għall-
kriżi ekonomika, u b’mod partikolari, il-
kriżi soċjali, li għaddejjin minnha diversi 
Stati Membri tal-UE.

Or. fr

Emenda 101
Helga Trüpel

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-

(3) Filwaqt li oġġettivament hemm valur 
miżjud ċar li wieħed ikun ċittadin tal-
Unjoni bi drittijiet stabbiliti, l-Unjoni mhux 
dejjem tenfasizza r-rabta bejn is-soluzzjoni 
ta’ firxa wiesgħa ta’ problemi ekonomiċi u 
soċjali u l-politiki tal-Unjoni. Permezz tal-
integrazzjoni sħiħa taċ-ċittadini fit-tfassil 
tal-politiki, l-Unjoni għandha tkabbar is-
sens ta’ appartenenza, filwaqt li toħloq 
bilanċ bejn is-sens tagħhom li l-Unjoni 
falliet fil-konfront tal-kriżi, il-fatt li d-
differenzi soċjali li qed ikomplu jikbru, u 
l-kisbiet tal-Unjoni fejn jidħlu l-paċi u l-
istabbiltà fl-Ewropa, it-tkabbir sostenibbli 



PE496.350v01-00 6/81 AM\912800MT.doc

MT

ċittadini fl-Unjoni. fit-tul, il-prezzijiet stabbli, il-protezzjoni 
effiċjenti tal-konsumaturi u tal-ambjent fl-
Ewropa, kif ukoll fil-promozzjoni tad-
drittijiet fundamentali.

Or. en

Emenda 102
Lorenzo Fontana

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.

(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. 

Or. it

Emenda 103
Isabelle Thomas

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 

(3) Filwaqt li oġġettivament hemm valur 
miżjud ċar li wieħed ikun ċittadin tal-
Unjoni bi drittijiet stabbiliti, l-Unjoni mhux 
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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.

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 mhux dejjem wasslu għal 
sensazzjoni qawwija ta’ appartenenza min-
naħa taċ-ċittadini fl-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-programm hu mfassal biex iċ-ċittadini jiskopru x’inhuma l-kisbiet. M’hemmx bżonn li wħud 
minnhom jiġu elenkati hawnhekk.

Emenda 104
Georgios Papanikolaou

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.

(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 u l-libertajiet
fundamentali, mhux dejjem wasslu għal 
sensazzjoni qawwija ta’ appartenenza min-
naħa taċ-ċittadini fl-Unjoni.

Or. el
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Emenda 105
Chrysoula Paliadeli

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.

(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, b’mod partikolari 
meta, f’perjodi ta’ kriżi, l-ideal Ewropew 
jiġi mhedded minn burraxka ta’ Ewro-
xettiċiżmu, li tikkomprometti l-ġejjieni ta’ 
Ewropa magħquda.

Or. el

Emenda 106
Marek Henryk Migalski

Proposta għal regolament
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Jeħtieġ tingħata attenzjoni speċjali 
lir-rabta bejn l-istorja, il-kuxjenza u l-
għarfien tal-pubbliku Ewropew tal-istorja 
u tal-identità u s-sejba ta’ soluzzjoni 
għall-problemi soċjali li għadha qed 
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tiffaċċa l-Unjoni, bħall-intolleranza, il-
ksenofobija, id-diskriminazzjoni u n-
nuqqas ta’ rikonċiljazzjoni reali bejn in-
nazzjonijiet. 

Or. pl

Emenda 107
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

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) Sabiex l-Ewropa tinġieb eqreb taċ-
ċittadini tagħha u sabiex dawn ikunu 
jistgħu jipparteċipaw b’mod sħiħ fil-bini 
ta’ Unjoni li toqrob aktar lejn l-aspettattivi 
tagħhom u lejn dak li jikkonċernahom, 
hija meħtieġa varjetà ta’ azzjonijiet li 
jiffokaw fuq ir-residenti kollha tat-
territorju tal-Unjoni, u għandhom 
jittieħdu miżuri biex il-poplu jiġi involut fi 
skambji transnazzjonali u attivitajiet ta’
kooperazzjoni. L-Inizjattiva taċ-Ċittadini 
Ewropej tipprovdi opportunità biex 
tippermetti liċ-ċittadini jipparteċipaw 
direttament fit-tfassil tal-iżvilupp tal-
leġiżlazzjoni tal-UE.

Or. fr

Emenda 108
Marco Scurria

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 

(4) Sabiex l-Ewropa tinġieb eqreb taċ-
ċittadini tagħha u sabiex dawn ikunu 
jistgħu jipparteċipaw b’mod sħiħ fil-bini 
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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.

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 
biex tippermetti liċ-ċittadini jipparteċipaw 
direttament fit-tfassil tal-iżvilupp tal-
leġiżlazzjoni tal-UE.

Or. it

Emenda 109
Isabelle Thomas

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) 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-livell 
lokali, reġjonali, nazzjonali, 
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.

Or. en

Emenda 110
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta għal regolament
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Biex jiżdied l-involviment taċ-
ċittadini tal-UE fil-kwistjonijiet tal-
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Unjoni, il-programm għandu jqis ukoll ir-
riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-14 
ta' Ġunju 2012 dwar il-konsultazzjonijiet 
pubbliċi u d-disponibilità tagħhom bl-
ilsna kollha tal-UE1, li f'paragrafu 2 
tħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżgura li d-dritt 
ta’ kull ċittadin tal-UE li jindirizza lill-
istituzzjonijiet tal-UE bi kwalunkwe 
waħda mil-lingwi uffiċjali tal-UE jkun 
rispettat u implimentat b’mod sħiħ billi 
jkun żgurat li l-konsultazzjonijiet pubbliċi 
jkunu disponibbli bil-lingwi uffiċjali 
kollha tal-UE, li l-konsultazzjonijiet 
kollha jiġu trattati bl-istess mod u li ma 
jkun hemm l-ebda diskriminazzjoni 
abbażi tal-lingwa bejn il-
konsultazzjonijiet.
__________________
Testi Adottati, P7_TA-PROV(2012)0256.

Or. es

Emenda 111
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Id-Deċiżjoni Nru 1904/2006/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
12 ta’ Diċembru 2006 li tistabbilixxi l-
programm Europe for Citizens għall-
perjodu 2007-2013 li jippromwovi 
ċittadinanza Ewropea attiva tistabbilixxi 
programm ta’ azzjoni li kkonferma l-
ħtieġa li jiġi promoss djalogu sostnut mal-

organizzazzjonijiet u l-muniċipalitajiet tas-
soċjetà ċivili u li jingħata appoġġ lill-
involviment attiv taċ-ċittadini.

(5) Id-Deċiżjoni Nru 1904/2006/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
12 ta’ Diċembru 2006 li tistabbilixxi l-
programm Europe for Citizens għall-
perjodu 2007-2013 li jippromwovi 
ċittadinanza Ewropea attiva tistabbilixxi 
programm ta’ azzjoni li kkonferma l-ħtieġa
li jiġi promoss djalogu sostnut mal-
organizzazzjonijiet u l-muniċipalitajiet tas-
soċjetà ċivili u mal-awtoritajiet pubbliċi 
fil-livelli territorjali kollha u li jingħata 
appoġġ lill-involviment attiv taċ-ċittadini.

Or. fr
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Emenda 112
Chrysoula Paliadeli

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Id-Deċiżjoni Nru 1904/2006/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
12 ta’ Diċembru 2006 li tistabbilixxi l-
programm Europe for Citizens għall-
perjodu 2007-2013 li jippromwovi 
ċittadinanza Ewropea attiva tistabbilixxi 
programm ta’ azzjoni li kkonferma l-
ħtieġa li jiġi promoss djalogu sostnut mal-

organizzazzjonijiet u l-muniċipalitajiet tas-
soċjetà ċivili u li jingħata appoġġ lill-
involviment attiv taċ-ċittadini.

(5) Id-Deċiżjoni Nru 1904/2006/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
12 ta’ Diċembru 2006 li tistabbilixxi l-
programm Europe for Citizens għall-
perjodu 2007-2013 li jippromwovi 
ċittadinanza Ewropea attiva tistabbilixxi 
programm ta’ azzjoni li kkonferma l-
ħtieġa li jiġi promoss djalogu sostnut mal-

organizzazzjonijiet u l-muniċipalitajiet tas-
soċjetà ċivili u li jingħata appoġġ lill-
involviment attiv taċ-ċittadini, b’mod 
speċjali ż-żgħażagħ.

Or. el

Emenda 113
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

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 ta’ 
kuxjenza u interess akbar fi kwistjonijiet 
tal-Unjoni min-naħa taċ-ċittadini.
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Or. fr

Emenda 114
Chrysoula Paliadeli

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Fejn jidħlu t-temi tal-proġetti, l-
inkorporazzjoni tagħhom fil-kuntest lokali 
u reġjonali, u l-kompożizzjoni tal-partijiet 
interessati, għandu jkun hemm sinerġiji 
importanti ma’ programmi oħra tal-Unjoni, 
jiġifieri fl-oqsma tal-impjiegi, l-affarijiet 
soċjali, l-edukazzjoni, iż-żgħażagħ u l-
kultura, il-ġustizzja, l-ugwaljanza bejn in-
nisa u l-irġiel u n-nondiskriminazzjoni, u l-
politika reġjonali.

(7) Fejn jidħlu t-temi tal-proġetti, l-
inkorporazzjoni tagħhom fil-kuntest lokali 
u reġjonali, u l-kompożizzjoni tal-partijiet 
interessati, għandu jkun hemm sinerġiji 
importanti ma’ programmi oħra tal-Unjoni, 
jiġifieri fl-oqsma tal-impjiegi, l-affarijiet 
soċjali, l-edukazzjoni, iż-żgħażagħ, is-
settur tal-volontarjat u l-kultura, il-
ġustizzja, l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-
irġiel u n-nondiskriminazzjoni, u l-politika 
reġjonali.

Or. el

Emenda 115
Georgios Papanikolaou

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Fejn jidħlu t-temi tal-proġetti, l-
inkorporazzjoni tagħhom fil-kuntest lokali 
u reġjonali, u l-kompożizzjoni tal-partijiet 
interessati, għandu jkun hemm sinerġiji 
importanti ma’ programmi oħra tal-Unjoni, 
jiġifieri fl-oqsma tal-impjiegi, l-affarijiet 
soċjali, l-edukazzjoni, iż-żgħażagħ u l-
kultura, il-ġustizzja, l-ugwaljanza bejn in-
nisa u l-irġiel u n-nondiskriminazzjoni, u l-
politika reġjonali.

(7) Fejn jidħlu t-temi tal-proġetti, l-
inkorporazzjoni tagħhom fil-kuntest lokali 
u reġjonali, u l-kompożizzjoni tal-partijiet 
interessati, għandu jkun hemm sinerġiji 
importanti ma’ programmi oħra tal-Unjoni, 
jiġifieri fl-oqsma tal-impjiegi, l-affarijiet 
soċjali, l-edukazzjoni, iż-żgħażagħ u l-
kultura, l-isport, il-ġustizzja, l-ugwaljanza 
bejn in-nisa u l-irġiel u n-
nondiskriminazzjoni, u l-politika reġjonali.

Or. el
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Emenda 116
Mitro Repo

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Fejn jidħlu t-temi tal-proġetti, l-
inkorporazzjoni tagħhom fil-kuntest lokali 
u reġjonali, u l-kompożizzjoni tal-partijiet 
interessati, għandu jkun hemm sinerġiji 
importanti ma’ programmi oħra tal-Unjoni, 
jiġifieri fl-oqsma tal-impjiegi, l-affarijiet 
soċjali, l-edukazzjoni, iż-żgħażagħ u l-
kultura, il-ġustizzja, l-ugwaljanza bejn in-
nisa u l-irġiel u n-nondiskriminazzjoni, u l-
politika reġjonali.

(7) Fejn jidħlu t-temi tal-proġetti, l-
inkorporazzjoni tagħhom fil-kuntest lokali 
u reġjonali, u l-kompożizzjoni tal-partijiet 
interessati, għandu jkun hemm sinerġiji 
importanti ma’ programmi oħra tal-Unjoni, 
jiġifieri fl-oqsma tal-impjiegi, l-affarijiet 
soċjali, l-edukazzjoni, iż-żgħażagħ u l-
kultura, l-isport, il-ġustizzja, l-ugwaljanza 
bejn in-nisa u l-irġiel u n-
nondiskriminazzjoni, u l-politika reġjonali.

Or. fi

Emenda 117
Helga Trüpel

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 inklużi, 
inter alia, laqgħat maċ-ċittadini, 
netwerking u proġetti konġunti bejn 
diversi partijiet interessati, 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 jew 
kwistjonijiet identifikati miċ-ċittadini, bl-
għan li tingħata spinta ġdida lill-aspetti
kollha tal-ħajja pubblika.
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Or. en

Emenda 118
Georgios Papanikolaou

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 u 
biex tiżdied il-kuxjenza dwarhom, 
inizjattivi biex titqajjem kuxjenza dwar l-
istituzzjonijiet tal-Unjoni, ir-
responsabilitajiet u l-funzjonament 
tagħhom, u dibattiti dwar kwistjonijiet tal-
politika Ewropea, bl-għan li tingħata 
spinta ġdida lill-aspetti kollha tal-ħajja 
pubblika.

Or. el

Emenda 119
Lorenzo Fontana

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-

(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 u 
biex jitqajjem dibattitu kritiku u kostruttiv 
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istituzzjonijiet tal-Unjoni u l-funzjonament 
tagħhom, u dibattiti dwar kwistjonijiet tal-
politika Ewropea, bl-għan li jitrawmu l-
aspetti kollha tal-ħajja pubblika.

dwar il-ġejjieni tal-Ewropa, inizjattivi biex 
titqajjem kuxjenza dwar l-istituzzjonijiet 
tal-Unjoni u l-funzjonament tagħhom, u 
dibattiti dwar kwistjonijiet tal-politika 
Ewropea, bl-għan li tingħata spinta ġdida 
lill-aspetti kollha tal-ħajja pubblika.

Or. it

Emenda 120
Marek Henryk Migalski

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 mfassla biex jiżguraw li ma 
ninsew qatt ir-reġimi totalitarji tal-passat,  
inizjattivi biex titqajjem kuxjenza dwar l-
istituzzjonijiet tal-Unjoni u l-funzjonament 
tagħhom, u dibattiti dwar kwistjonijiet tal-
politika Ewropea, bl-għan li tingħata 
spinta ġdida lill-aspetti kollha tal-ħajja 
pubblika.

Or. pl

Emenda 121
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Il-programm il-ġdid għandu jkopri firxa (8) Il-programm il-ġdid għandu jkopri firxa 
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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.

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, b’mod 
partikolari fost iż-żgħażagħ, dwar l-
istituzzjonijiet tal-Unjoni u l-funzjonament 
tagħhom, u dibattiti dwar kwistjonijiet tal-
politika Ewropea, bl-għan li tingħata 
spinta ġdida lill-aspetti kollha tal-ħajja
pubblika.

Or. fr

Emenda 122
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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, inklużi żjarat lill-istituzzjonijiet 
Ewropej, u dibattiti dwar kwistjonijiet tal-
politika Ewropea, bl-għan li tingħata 
spinta ġdida lill-aspetti kollha tal-ħajja 
pubblika.

Or. es

Emenda 123
Chrysoula Paliadeli
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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, bħad-Dar tal-Istorja Ewropea li 
ssegwi l-progress tal-Ewropa u tal-
unifikazzjoni Ewropea tul is-seklu 
għoxrin u l-istituzzjonijiet Ewropej 
responsabbli għas-sejba ta’ soluzzjoni 
għall-problemi li jirriżultaw min-nuqqas 
ta’ implimentazzjoni xierqa tal-
leġiżlazzjoni tal-UE min-naħa tal-
awtoritajiet, u dibattiti dwar kwistjonijiet 
tal-politika Ewropea, bl-għan li tingħata 
spinta ġdida lill-aspetti kollha tal-ħajja 
pubblika.

Or. el

Emenda 124
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

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 

(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 
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tagħhom, u dibattiti dwar kwistjonijiet tal-
politika Ewropea, bl-għan li jitrawmu l-
aspetti kollha tal-ħajja pubblika.

tagħhom, u dibattiti dwar kwistjonijiet tal-
politika Ewropea jew dwar kwistjonijiet ta’ 
interess transnazzjonali għal għadd ta’ 
ċittadini Ewropej, bl-għan li tingħata 
spinta ġdida lill-aspetti kollha tal-ħajja 
pubblika.

Or. fr

Emenda 125
Mitro Repo

Proposta għal regolament
Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Ir-riżoluzzjoni tal-Parlament 
Ewropew tat-2 ta' April 2009 dwar il-
kuxjenza Ewropea u t-totalitarjaniżmu u 
l-Konklużjonijiet tal-Kunsill tad-9 u l-10 
ta' Ġunju 2011 dwar il-memorja ta' delitti 
mwettqa minn reġimi totalitarji fl-Ewropa 
jissottolinjaw kemm hu importanti li l-
memorji tal-passat jinżammu ħajjin bħala 
mezz biex nimxu lil hinn mill-passat u 
nibnu l-ġejjieni, u jenfasizzaw il-valur tar-
rwol tal-Unjoni fl-iffaċilitar, il-
kondiviżjoni u l-promozzjoni tal-memorja 
kollettiva ta' dawk id-delitti. Għaldaqstant 
għandha titqies ukoll ir-relevanza tal-
aspetti storiċi, kulturali u interkulturali, u 
l-iżvilupp tar-rabtiet eżistenti bejn il-
kommemorazzjoni u l-identità Ewropea u 
l-valuri li jgħaqqdu lill-Istati Membri tal-
Unjoni.

Or. fi

Emenda 126
Mitro Repo

Proposta għal regolament
Premessa 8b (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8b) Huwa mixtieq u anke wkoll xieraq li 
r-riżorsi finanzjarji jitqassmu bejn iż-żewġ 
partijiet tal-programm b’mod li l-ħidma 
fuq il-wirt komuni tal-Ewropej u l-
kondiviżjoni ta’ memorji kollettivi – kemm 
ta’ sofferenza kif ukoll ta’ suċċess – ikunu 
jistgħu jikkontribwixxu għat-twelid ta’ 
kultura ċivika Ewropea flimkien ma’ 
azzjonijiet diretti bl-għan li tiġi mħeġġa l-
parteċipazzjoni ċivika fl-ambitu tal-
programm.

Or. fi

Emenda 127
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta għal regolament
Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) It-tkabbir suċċessiv tal-UE u l-flussi 
migratorji antiki u ġodda, flimkien maż-
żieda fil-mobilità u l-kuntatti aktar 
numerużi bejn l-individwi, wasslu għal 
diversità kbira ta’ kulturi u lingwi fl-UE. 
L-eżerċizzju taċ-ċittadinanza huwa 
msejjes fuq il-komprensjoni reċiproka, 
element ewlieni kemm għat-tisħiħ tad-
demokrazija u tal-koeżjoni soċjali kif 
ukoll għall-ġlieda kontra r-razziżmu, il-
ksenofobija u l-intolleranza. Għaldaqstant 
huwa essenzjali li tkun promossa 
kwalunkwe attività li tiffoka fuq il-
faċilitazzjoni u t-titjib tad-djalogu 
interkulturali u r-rispett għad-diversità 
kulturali u lingwistika skont il-
Konvenzjoni tal-UNESCO dwar il-
Protezzjoni u l-Promozzjoni tad-Diversità 
tal-Espressjonijiet Kulturali (2005).

Or. fr
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Emenda 128
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta għal regolament
Premessa 8b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8b) L-edukazzjoni, inkluża l-edukazzjoni 
mhux formali u informali, għandha rwol 
fundamentali kemm għat-taħriġ fiċ-
ċittadinanza kif ukoll għall-eżerċitar taċ-
ċittadinanza, peress li tippromwovi l-ħila 
ta’ azzjoni tal-individwi, is-solidarjetà u l-
komprensjoni reċiproka, filwaqt li 
ssaħħaħ il-koeżjoni soċjali. Għaldaqstant 
huwa essenzjali li tiżdied il-kuxjenza dwar 
l-istituzzjonijiet Ewropej, anke fost dawk 
li għadhom żgħar ħafna fl-età u jkun 
promoss ir-rikonoxximent tal-volontarjat, 
ikunu rikonoxxuti l-ħiliet u d-
dispożizzjonijiet miksuba permezz tiegħu 
u jitneħħew l-ostakoli li jxekklu l-
kooperazzjoni transkonfinali.  Bl-istess 
mod, ir-rikonoxximent tal-istatus ta' 
assoċjazzjoni Ewropea għandu jiffaċilita 
l-iżvilupp ta’ proġetti transkonfinali.

Or. fr

Emenda 129
Helga Trüpel, François Alfonsi

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 

(9) Dimensjoni orizzontali tal-Programm 
għandha tiżgura l-valorizzazzjoni u t-
trasferibbiltà tal-azzjonijiet, id-dibattiti u l-
proġetti kollha taċ-ċittadini, li għandhom
rabta ċara mal-aġenda politika Ewropea, 
itejbu l-parteċipazzjoni taċ-ċittadini fit-
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Ewropea, u jiġu kkomunikati b’mod 
xieraq.

teħid tad-deċiżjonijiet fl-Unjoni u 
jippromwovu kultura ta’ parteċipazzjoni 
ċivika. Barra minn hekk, importanti 
ħafna li jkunu promossi azzjonijiet bl-
għan li jissaħħaħ id-djalogu 
interkulturali, filwaqt li tkun rispettata d-
diversità kulturali u lingwistika skont il-
Konvenzjoni tal-UNESCO dwar il-
Protezzjoni u l-Promozzjoni tad-Diversità 
tal-Espressjonijiet Kulturali (2005).

Or. en

Emenda 130
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

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. Għal dan il-
għan, l-attivitajiet mibdija għandhom jiġu 
kkomunikati b’mod xieraq u bil-lingwi 
kollha tal-Unjoni.

Or. fr

Emenda 131
Isabelle Thomas

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 

imħassar
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attivitajiet transnazzjonali, 
b’kunsiderazzjoni tal-karattru 
multilingwali tal-UE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għotjiet operattivi u għall-azzjonijiet għandhom jingħataw abbażi tal-kwalità tal-
applikazzjoni u mhux abbażi ta’ indikaturi ġeografiċi. 

Emenda 132
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

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 bbilanċjata taċ-ċittadini u 
l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili mill-
Istati Membri kollha fi proġetti u 
attivitajiet transnazzjonali, b’rispett tal-
karattru multilingwi tal-UE.

Or. fr

Emenda 133
Piotr Borys

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 bbilanċjata taċ-ċittadini u 
l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili mill-
Istati Membri kollha fi proġetti u 
attivitajiet transnazzjonali, 
b’kunsiderazzjoni tal-karattru multilingwi u 
d-diversità kulturali tal-UE.
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Or. en

Emenda 134
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta għal regolament
Premessa 10a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Il-parteċipazzjoni ta’ persuni fiżiċi 
fil-pajjiżi u territorji extra-Ewropej tal-
Istati Membri li jippossedu ċittadinanza 
Ewropea u/jew organizzazzjonijiet jew 
istituzzjonijiet privati f’dawk il-pajjiżi jew 
territorji għandha tkun rikonoxxuta u 
mħeġġa bl-għan li tissaħħaħ ir-rabta mal-
Unjoni u jitferrxu l-valuri tal-UE bl-aktar 
mod effettiv f’dawn ix-xhieda tal-Unjoni 
fid-dinja.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Minħabba li huma ċittadini tal-UE, il-persuni fil-pajjiżi u territorji extra-Ewropej għandhom 
ikunu jistgħu jieħdu sehem fil-programm. Fl-ambitu tad-deċiżjoni riċenti li l-pajjiżi u 
territorji extra-Ewropej jingħataw status ta’ assoċjazzjoni, dawk il-pajjiżi jistgħu jieħdu 
sehem fil-programmi kollha tal-UE.

Emenda 135
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-pajjiżi aderenti, il-pajjiżi kandidati u 
l-pajjiżi potenzjalment kandidati li 
jibbenefikaw minn strateġija qabel l-
adeżjoni, minn naħa waħda, u l-pajjiżi tal-
EFTA parti għall-Ftehim taż-ŻEE, min-
naħa l-oħra, huma rikonoxxuti bħala 
parteċipanti potenzjali fil-programmi tal-

(11) Il-pajjiżi aderenti, il-pajjiżi kandidati u 
l-pajjiżi potenzjalment kandidati li 
jibbenefikaw minn strateġija qabel l-
adeżjoni, il-pajjiżi tal-EFTA parti għall-
Ftehim taż-ŻEE u l-pajjiżi involuti fil-
Politika Ewropea tal-Viċinat huma 
rikonoxxuti bħala parteċipanti potenzjali 
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UE, skont il-ftehimiet konklużi magħhom. fil-programmi tal-UE, skont il-ftehimiet 
konklużi magħhom.

Or. fr

Emenda 136
Mitro Repo

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) 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. fi

Emenda 137
Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Ir-riżorsi allokati għall-azzjonijiet ta’ 
komunikazzjoni skont dan ir-Regolament 
għandhom jikkontribwixxu wkoll għall-
komunikazzjoni korporattiva tal-
prijoritajiet politiċi tal-Unjoni Ewropea 
sakemm dawn ikunu relatati mal-objettivi 
ġenerali ta’ dan ir-Regolament.

imħassar

Or. fr
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Emenda 138
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Il-programm għandu jiġi mmonitorjat 
regolarment u jiġi evalwat b’mod 
indipendenti f’kooperazzjoni mal-
Kummissjoni u l-Istati Membri sabiex 
jippermetti l-aġġustamenti mill-ġdid li 
jkunu meħtieġa jekk il-miżuri jiġu 
implimentati kif suppost.

(14) Il-programm għandu jiġi mmonitorjat 
regolarment u jiġi evalwat b’mod 
indipendenti f’kooperazzjoni mal-
Kummissjoni u l-Istati Membri, u bl-
involviment tar-rappreżentanti tal-partijiet 
interessati kollha, sabiex jippermetti l-
aġġustamenti mill-ġdid li jkunu meħtieġa 
jekk il-miżuri jiġu implimentati kif 
suppost.

Or. fr

Emenda 139
Isabelle Thomas

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) L-interessi finanzjarji tal-Unjoni 
Ewropea għandhom jiġu protetti permezz 
ta’ miżuri proporzjonati matul iċ-ċiklu tan-
nefqa, inkluża l-prevenzjoni, id-detezzjoni 
u l-investigazzjoni ta’ irregolaritajiet, l-
irkupru ta’ fondi mitlufa, imħallsa ħażin 
jew użati ħażin u, fejn xieraq, permezz ta' 
penali.

(15) L-interessi finanzjarji tal-Unjoni 
Ewropea għandhom jiġu protetti permezz 
ta’ miżuri proporzjonati matul iċ-ċiklu tan-
nefqa, kif stipulat fir-Regolamenti 
Finanzjarji applikabbli għall-baġit 
annwali tal-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri kollha huma stipulati fir-Regolamenti Finanzjarji l-ġodda. Din l-emenda hi 
aġġornament għar-regolamenti finanzjarji l-ġodda, u jqassar it-test.
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Emenda 140
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

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) Trid tingħata attenzjoni speċjali lil 
proġetti fuq skala żgħira jew ta’ daqs 
medju, anke jekk ma jkollhomx ambitu 
wiesa’, b’mod partikolari dawk fi Stati 
Membri fejn ikun hemm livell baxx ta’ 
attività mis-soċjetà ċivili jew ta’ 
parteċipazzjoni ċivika u politika. Il-kriterji 
ta’ selezzjoni ewlenin għall-programm 
iridu jkunu bbażati fuq id-dimensjoni 
transnazzjonali u l-parteċipazzjoni taċ-
ċittadini. 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.

Or. fr

Emenda 141
Helga Trüpel

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 

(16) Se tingħata attenzjoni partikolari lil 
għotjiet għal proġetti b’impatt kbir, b’mod 
partikolari dawk li huma direttament 
marbuta mal-politiki tal-Unjoni u li 
għandhom effett parteċipattiv fuq it-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 jippermetti wkoll l-inklużjoni ta’ 
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ta’ rati ta' prezz tal-unità. proġetti fuq skala żgħir u gruppi li jkunu 
diffiċili biex jintlaħqu, 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 tax-
xogħol volontarju bħala kofinanzjament, 
il-prefinanzjament tal-proġetti, it-tnaqqis 
tal-livelli massimi u l-volumi għall-
kofinanzjament, l-applikazzjonijiet għal 
proġetti f’żewġ fażijiet u firxa usa’ għall-
iskadenzi għandhom jiġu kkunsidrati, fejn 
dan ikun xieraq.

Or. en

Emenda 142
Mitro Repo

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 preferenza lil għotjiet għal 
proġetti b'impatt kbir jew li għandhom 
potenzjal kbir, irrispettivament mid-daqs 
tagħhom, b’mod partikolari dawk li huma 
marbuta mal-politiki tal-Unjoni jew ma’ 
kwistjonijiet identifikati miċ-ċittadini 
bħala kwistjonijiet ta’ interess ewlieni, bil-
għan ta’ parteċipazzjoni 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 
billi tintuża taħlita ta’ somom f’daqqa, 
finanzjament b’rata fissa u rati ta' prezz tal-
unità biex jitqiesu aħjar l-ispejjeż reali tal-
proġetti, b’mod partikolari l-ispejjeż 
speċifiċi li jirriżultaw minħabba l-
pożizzjoni ġeografika tagħhom.

Or. fi
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Emenda 143
Isabelle Thomas

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 preferenza lil għotjiet għal 
proġetti b’impatt kbir, irrispettivament 
mid-daqs tagħhom imma li jkollhom , jew 
li inkella juru potenzjal kbir, b’mod 
partikolari dawk li huma marbuta mal-
politiki tal-Unjoni jew ma’ kwistjonijiet 
identifikati miċ-ċittadini bħala 
kwistjonijiet ta’ interess ewlieni, bil-għan 
li jkun hemm parteċipazzjoni 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 
permezz tal-użu ta’ somom f’daqqa, ta' 
finanzjament b’rata fissa u l-applikazzjoni 
ta’ rati ta' prezz tal-unità kif indikat għal 
għotjiet ta’ valur baxx fir-Regolamenti 
Finanzjarji applikabbli għall-baġit 
annwali tal-Unjoni. Il-benefiċjarji tal-
għotjiet operattivi se jkollhom il-
possibilità jagħżlu bejn finanzjament 
b’rata fissa u finanzjament ibbażat fuq il-
baġit.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-simplifikazzjonijiet kollha fir-rigward ta’ somom f’daqqa eċċ huma stipulati fir-
Regolamenti Finanzjarji l-ġodda.  Sabiex ikunu evitat li tiġi pperikolata l-bażi finanzjarja ta’ 
ħafna CSOs, il-programm il-ġdid għandu jżomm possibilità ta’ għażla bejn finanzjament 
b’rata fissa u finanzjament ibbażat fuq il-baġit. Ilmenti mill-EACEA dwar il-pressjoni tax-
xogħol b’għotjiet operattivi bbażati fuq il-baġit ma jistgħux ikunu l-bażi biex il-finanzjament 
kollu jinbidel u jsir rati fissi.

Emenda 144
Chrysoula Paliadeli
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Proposta għal regolament
Premessa 19a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) Biex tkun żgurata parteċipazzjoni 
massima fil-programm ‘L-Ewropa għaċ-
Ċittadini’, il-Kummissjoni għandha 
toħroġ stediniet espliċiti bi proċeduri ċari 
u trasparenti li jiffaċilitaw l-
applikazzjonijiet diretti min-naħa taċ-
ċittadini.

Or. el

Emenda 145
Helga Trüpel

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tisħiħ tal-kommemorazzjoni tal-istorja 
tal-Unjoni u t-titjib tal-kapaċità għall-
parteċipazzjoni ċivika fil-livell tal-Unjoni.

– It-tisħiħ tal-kontribut biex iċ-ċittadini 
jifhmu l-Unjoni u l-kontribut tagħhom 
għaliha, inkluża t-trażmissjoni tal-
memorja u l-iżvilupp ta’ sens ta’ storja 
komuni.

Or. en

Emenda 146
Isabelle Thomas

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tisħiħ tal-kommemorazzjoni tal-istorja 
tal-Unjoni u t-titjib tal-kapaċità għall-
parteċipazzjoni ċivika fil-livell tal-Unjoni.

– It-trawwim taċ-ċittadinanza Ewropea u 
titjib tal-kundizzjonijiet għall-
parteċipazzjoni ċivika fil-livell tal-Unjoni 
u biex ikunu mifhuma aħjar il-politiki u l-
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politika tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 147
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tisħiħ tal-kommemorazzjoni tal-istorja 
tal-Unjoni u t-titjib tal-kapaċità għall-
parteċipazzjoni ċivika fil-livell tal-Unjoni.

– It-tisħiħ tal-parteċipazzjoni taċ-ċittadini 
fil-ħajja demokratika tal-Unjoni;

Or. fr

Emenda 148
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tisħiħ tal-kommemorazzjoni tal-istorja 
tal-Unjoni u t-titjib tal-kapaċità għall-
parteċipazzjoni ċivika fil-livell tal-Unjoni.

– It-tisħiħ tal-kommemorazzjoni, il-
promozzjoni ta’ Ewropa magħquda fid-
diversità kulturali tagħha u t-titjib tal-
kapaċità għall-parteċipazzjoni ċivika fil-
livell tal-Unjoni.

Or. fr

Emenda 149
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2 – inċiż 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Il-promozzjoni tal-kuntatti, id-djalogu 
interkulturali u l-komprensjoni reċiproka 
bejn iċ-ċittadini;

Or. fr

Emenda 150
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2 – inċiż 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Iż-żieda fl-għarfien tal-istorja tal-
Unjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet 
tagħha;

Or. fr

Emenda 151
Mitro Repo

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 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. it-tqajjim tal-kuxjenza dwar il-
kommemorazzjoni, l-istorja komuni, il-
valuri komuni u l-identità, u dwar l-għan 
tal-Unjoni li tippromwovi l-paċi, il-valuri 
tagħha, id-diversità kulturali u lingwistika 
tagħha u l-benesseri tal-popli tagħha, billi
jistimula dibattitu, riflessjoni u l-iżvilupp 
ta’ netwerks u billi tiġbor flimkien nies 
mill-komunitajiet lokali madwar l-Ewropa 
kollha biex jaqsmu bejniethom u 
jiskambjaw l-esperjenzi u biex jitgħallmu 
mill-passat;
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Or. fi

Emenda 152
Isabelle Thomas

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 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. it-tqajjim tal-kuxjenza dwar il-
kommemorazzjoni, l-istorja u l-valuri 
komuni u dwar l-għan tal-Unjoni li 
tippromwovi l-paċi, il-valuri tagħha, id-
diversità kulturali u lingwistika tagħha u 
l-benesseri tal-popli tagħha, billi jistimula
azzjonijiet, riflessjoni u l-iżvilupp ta’ 
netwerks u billi jiġbor flimkien nies mill-
komunitajiet lokali madwar l-Ewropa
kollha biex jaqsmu bejniethom u 
jiskambjaw l-esperjenzi u biex jitgħallmu 
mill-passat;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kelma “dibattitu” ċċekken l-ambitu b’mod mhux meħtieġ.

Emenda 153
Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. iqajjem kuxjenza dwar l-istorja 
Ewropea u dwar l-istituzzjonijiet tal-
Unjoni billi jistimula dibattitu, riflessjoni u 
netwerking;

Or. fr
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Emenda 154
Piotr Borys

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 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. iqajjem kuxjenza dwar il-
kommemorazzjoni, l-istorja tal-Unjoni, il-
wirt kulturali, l-identità u l-għan tal-
Unjoni billi jistimula dibattitu, riflessjoni u 
netwerking;

Or. en

Emenda 155
Georgios Papanikolaou

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 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. iqajjem kuxjenza dwar il-
kommemorazzjoni, l-istorja tal-Unjoni, il-
kultura, l-identità u l-għan tal-Unjoni billi 
jistimula dibattitu, riflessjoni u netwerking;

Or. el

Emenda 156
Lorenzo Fontana

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 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 

1. iqajjem kuxjenza dwar il-
kommemorazzjoni, l-istorja tal-Unjoni, l-
identità lokali u reġjonali u l-għan tal-
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dibattitu, riflessjoni u netwerking. Unjoni billi jiġi stimulat dibattitu, 
riflessjoni u netwerking.

Or. it

Emenda 157
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 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. iqajjem kuxjenza dwar il-
kommemorazzjoni, l-istorja, l-identità u l-
għan tal-Unjoni u jippromwovi l-
edukazzjoni għaċ-ċittadinanza Ewropea
billi jistimula dibattitu, riflessjoni u 
netwerking;

Or. fr

Emenda 158
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 1 – sottopunt 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. iqajjem kuxjenza dwar il-
kommemorazzjoni, l-istorja, l-identità u l-
għanijiet tal-Unjoni billi jistimula 
dibattitu, riflessjoni u netwerking biex 
jgħin liċ-ċittadini u l-assoċjazzjonijiet 
minn madwar l-Ewropa kollha joqorbu 
lejn xulxin;

Or. es

Emenda 159
Mitro Repo
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Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

imħassar

Or. fi

Emenda 160
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. isaħħaħ it-tolleranza u l-komprensjoni 
reċiproka, b’mod partikolari għar-rispett 
tad-diversità kulturali u lingwistika u l-
promozzjoni tad-djalogu interkulturali 
bejn il-persuni kollha residenti fit-
territorju tal-Unjoni. 

Or. fr

Emenda 161
Helga Trüpel

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

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’

2. jinkoraġġixxi u jtejjeb il-parteċipazzjoni
taċ-ċittadini fit-teħid tad-deċiżjonijiet fl-
Unjoni u jippromwovi kultura ta’
parteċipazzjoni ċivika, inkluż l-iżvilupp ta’ 
proċeduri u strumenti demokratiċi ġodda.
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opportunitajiet għall-involviment tas-
soċjetà u l-volontarjat fil-livell tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 162
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

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. jinkoraġġixxi l-parteċipazzjoni 
demokratika u ċivika taċ-ċittadini
direttament jew permezz tal-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li 
jirrappreżentawhom, billi jiżviluppa l-
fehim taċ-ċittadini dwar il-proċess tat-
tfassil tal-politika tal-Unjoni u l-
parteċipazzjoni fih u billi jippromwovi l-
iżvilupp tal-volontarjat u r-rikonoxximent 
tal-attivitajiet tal-organizzazzjonijiet tas-
soċjetà ċivili.

Or. fr

Emenda 163
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

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. iqarreb aktar liċ-ċittadini Ewropej lejn 
xulxin, irawwem id-djalogu interkulturali 
u 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.
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Or. fr

Emenda 164
Mitro Repo

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-progress se jitkejjel permezz tan-numru 
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.

imħassar

Or. fi

Emenda 165
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. iżid il-kooperazzjoni bejn l-
istituzzjonijiet nazzjonali li jaħdmu fl-
oqsma tal-kultura u tal-
kommemorazzjoni.

Or. pl

Emenda 166
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Il-kommemorazzjoni tal-istorja tal-
Unjoni u ċ-ċittadinanza Ewropea

(a) “L-istorja Ewropea u d-djalogu 
interkulturali”

Or. fr

Emenda 167
Helga Trüpel, François Alfonsi

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Il-kommemorazzjoni tal-istorja tal-
Unjoni u ċ-ċittadinanza Ewropea

(a) “Il-kommemorazzjoni u t-trawwim ta’ 
sens ta’ appartenenza, il-promozzjoni tal-
paċi, il-valuri komuni u l-benesseri tal-
popli tagħha flimkien mar-rispett tad-
diversità kulturali u lingwistika tagħha, 
billi jistimula dibattiti, riflessjoni, 
netwerking u proġetti tas-soċjetà, bl-għan 
li jiġbor flimkien nies mill-komunitajiet 
lokali madwar l-Ewropa kollha biex 
jaqsmu bejniethom u jiskambjaw l-
esperjenzi”. 

Or. en

Emenda 168
Helga Trüpel

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) L-involviment demokratiku u l-
parteċipazzjoni ċivika

(b) “It-trawwim taċ-ċittadinanza Ewropea 
permezz tal-parteċipazzjoni taċ-ċittadini 
fit-teħid tad-deċiżjoni fl-Unjoni, inkluż l-
iżvilupp ta’ proċeduri u strumenti 
demokratiċi ġodda”.
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Or. en

Emenda 169
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) L-involviment demokratiku u l-
parteċipazzjoni ċivika

(b) “Iċ-ċittadinanza Ewropea, l-
involviment demokratiku u l-
parteċipazzjoni ċivika”.

Or. fr

Emenda 170
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) “L-involviment demokratiku u l-
parteċipazzjoni ċivika”

(b) “It-trawwim tal-involviment
demokratiku, il-parteċipazzjoni ċivika u s-
sens ta’ appartenenza fl-Unjoni”.

Or. es

Emenda 171
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) L-involviment demokratiku u l-
parteċipazzjoni ċivika

(b) “L-involviment  demokratiku, id-
djalogu interkulturali u l-parteċipazzjoni 
ċivika”.
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Or. fr

Emenda 172
Mitro Repo

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – kliem introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sabiex jilħaq l-objettivi tiegħu, il-
programm għandu jiffinanzja, fost l-oħrajn, 
it-tipi ta’ azzjonijiet li ġejjin, implimentati 
fuq livell transnazzjonali jew li għandhom 
dimensjoni Ewropea ċara:

2. Sabiex jilħaq l-objettivi tiegħu, il-
programm għandu jiffinanzja, inter alia, it-
tipi ta' azzjonijiet li ġejjin, implimentati fuq 
livell transnazzjonali jew li għandhom 
dimensjoni Ewropea:

Or. fi

Emenda 173
Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Laqgħat taċ-ċittadini, ġemellaġġi tal-ibliet Ġemellaġġi tal-ibliet;

Or. fr

Emenda 174
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – inċiż 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Proġetti ta’ bażi għall-kooperazzjoni 
dwar kwistjonijiet relatati maċ-
ċittadinanza;
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Or. fr

Emenda 175
Hans-Peter Martin

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 ta’ individwi 
privati u organizzazzjonijiet bla skop ta’ 
lukru;

Or. de

Emenda 176
Georgios Papanikolaou

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, 
netwerks transnazzjonali u pjattaformi ta' 
kooperazzjoni tas-soċjetà ċivili;

Or. el

Emenda 177
Chrysoula Paliadeli

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Fil-livell tal-istat, miżuri biex 
titjieb il-kooperazzjoni bejn l-
awtoritajiet lokali, reġjonali u 
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nazzjonali, is-soċjetà ċivili u l-
midja biex tiżdied il-kuxjenza dwar 
l-impatt tal-politiki Ewropej fuq il-
politiki nazzjonali u lokali; 

Or. el

Emenda 178
Hans-Peter Martin

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Appoġġ għall-organizzazzjonijiet ta’ 
interess ġenerali Ewropew

imħassar

Or. de

Emenda 179
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Appoġġ għall-organizzazzjonijiet ta’ 
interess ġenerali Ewropew

– Appoġġ, inkluż appoġġ strutturali,
għall-organizzazzjonijiet involuti 
f’attivitajiet transkonfinali;

Or. fr

Emenda 180
Isabelle Thomas

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – inċiż 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Appoġġ għall-organizzazzjonijiet ta’ 
interess ġenerali Ewropew

– Appoġġ għall-organizzazzjonijiet ta’ 
interess ġenerali Ewropew kif iddefinit fl-
Artikolu ... tar-regoli ta’ implimentazzjoni 
tar-Regolament XX/2012 [ir-Regolament 
Finanzjarju] bħall-Moviment Ewropew 
Internazzjonali, in-network EUNET, l-
Assoċjazzjoni Jean Monnet u s-‘Centre 
européen Robert Schuman’

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-organizzazzjonijiet imsemmija jirrappreżentaw organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li 
għandhom l-għan ewlieni li jippromwovu l-idea tal-integrazzjoni Ewropea jew huma marbuta 
ma’ siti li jfakkru lill-fundaturi tal-Unjoni Ewropea. Ix-xogħol tagħhom, u tal-membri tan-
netwerks tagħhom, ikopri per se l-għanijiet tal-programm.  

Emenda 181
Doris Pack

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Appoġġ għall-organizzazzjonijiet ta’ 
interess ġenerali Ewropew

Appoġġ strutturali għal 
organizzazzjonijiet bħal:

Or. en

Emenda 182
Doris Pack

Proposta għal regolament
Artikolu 3 - paragrafu 2 - inċiż – 3 – subinċiż 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– in-netwerks Ewropej li jsegwu għan ta’ 
interess Ewropew:
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Or. en

Emenda 183
Doris Pack

Proposta għal regolament
Artikolu 3 - paragrafu 2 - inċiż – 3 – subinċiż 1 (ġdid) – bulit 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

• Moviment Ewropew Internazzjonali

Or. en

Emenda 184
Doris Pack

Proposta għal regolament
Artikolu 3 - paragrafu 2 - inċiż – 3 – subinċiż 1 (ġdid) – bulit 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

• In-network ta’ Djar tal-Ewropa 
(EUNET)

Or. en

Emenda 185
Doris Pack

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – inċiż 3 – subinċiż 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– iċ-ċentri tal-edukazzjoni Ewropej li 
jsegwu għan ta’ interess Ewropew:

Or. en
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Emenda 186
Doris Pack

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – inċiż 3 – subinċiż 1a (ġdid) – bulit 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

• Assoċjazzjoni Jean Monnet 

Or. en

Emenda 187
Doris Pack

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – inċiż 3 – subinċiż 1a (ġdid) – bulit 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

• Centre européen Robert Schuman

Or. en

Emenda 188
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

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 u studji dwar l-istorja Ewropea
u l-integrazzjoni Ewropea;

Or. fr

Emenda 189
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou
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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 tad-delitti
mwettqa taħt reġimi totalitarji, bħan-
Nazziżmu u l-Istaliniżmu, kif ukoll dawk li 
twettqu tul il-perjodu tal-kolonjaliżmu, 
iżda wkoll biex jippromwovu riflessjoni u 
azzjonijiet biex jitrawmu l-komprensjoni 
reċiproka, ir-rispett u l-paċi

Or. en

Emenda 190
Emilio Menéndez del Valle, Juan Fernando López Aguilar, Carmen Romero López, 
Raimon Obiols, Luis Yáñez-Barnuevo García, Iratxe García Pérez

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, b’mod 
partikolari biex jinżammu ħajjin il-memorji 
tad-delitti mwettqa taħt in-Nazziżmu, il-
Faxxiżmu u l-Istaliniżmu, u d-dittatorjati 
kollha li ġarrbet l-Ewropa;

Or. es

Emenda 191
Marek Henryk Migalski

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – inċiż 6
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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, b’mod 
partikolari biex jinżammu ħajjin il-memorji 
tad-delitti mwettqa taħt in-Nazziżmu u l-
Komuniżmu, inkluż l-Istaliniżmu

Or. pl

Emenda 192
Marco Scurria

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, b’mod 
partikolari biex jinżammu ħajjin il-memorji 
tad-delitti mwettqa taħt in-Nazziżmu u 
daqstant ieħor l-Istaliniżmu

Or. it

Emenda 193
Chrysoula Paliadeli

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, b’mod partikolari biex 
jinżammu ħajjin il-memorji tad-
delitti mwettqa taħt in-Nazziżmu u 
l-Istaliniżmu, bl-għan aħħari li 
tkun preservata il-koeżistenza 
paċifika fl-Ewropa.
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Or. el

Emenda 194
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – inċiż 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Kommemorazzjonijiet, dibattiti u l-użu 
ta’ siti u arkivji ewlenin biex tiżdied il-
kuxjenza dwar l-istorja kolonjali u l-
gwerer reliġjużi tal-Ewropa, il-kunflitti 
bejn in-nazzjonijiet Ewropej u l-impatt 
tan-Nazziżmu – li huwa distint minħabba 
d-determinazzjoni li jeqred razez jew 
gruppi sħaħ, u għaldaqstant m’għandu 
taħt l-ebda ċirkostanza jiġi trivjalizzat –, l-
Istaliniżmu u r-reġimi totalitarji, b’mod 
partikolari reġimi faxxisti u militari;

Or. fr

Emenda 195
Chrysoula Paliadeli

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – inċiż 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Inizjattivi għall-involviment tal-anzjani 
biex tinżamm ħajja l-memorja ta’ 
avvenimenti ewlenin li ħallew il-marka 
tagħhom fuq l-istorja Ewropea 

Or. el

Emenda 196
Marek Henryk Migalski
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – inċiż 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Il-kommemorazzjoni ta’ avvenimenti 
storiċi importanti u l-promozzjoni ta’ 
għarfien dwarhom

Or. pl

Emenda 197
Marek Henryk Migalski

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Appoġġ għall-organizzazzjonijiet li 
jgħinu biex tiġi promossa l-verità storika

Or. pl

Emenda 198
Chrysoula Paliadeli

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Riflessjonijiet dwar id-dubji li 
kulma jmur qed jikbru dwar l-ideat 
Ewropej, b’mod partikolari fost iż-
żgħażagħ, u dwar kif tista’ 
titrażżan il-mewġa tal-Ewro-
xettiċiżmu

Or. el
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Emenda 199
Hans-Peter Martin

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 jagħmlu l-istruttura tal-
UE u l-funzjonament tal-istituzzjonijiet 
tagħha komprensibbli għal għadd akbar 
ta’ ċittadini

Or. de

Emenda 200
Iosif Matula

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 biex tkun 
provduta aktar informazzjoni dwar 
id-drittijiet u l-obbligi taċ-
ċittadinanza Ewropea u d-drittijiet 
tal-bniedem b'mod ġenerali

Or. ro

Emenda 201
Chrysoula Paliadeli

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – inċiż 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Inizjattivi għal qawmien ta’ 
kuxjenza biex jiġu miġġielda d-
diskriminazzjoni u l-ksenofobija
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Or. el

Emenda 202
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – inċiż 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Programmi edukattivi mgħallma fl-
istabbilimenti edukattivi fil-livelli kollha, 
mill-iskola primarja ’l quddiem

Or. fr

Emenda 203
Iosif Matula

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

– Miżuri biex jgħollu l-profil tal-
programm u jżidu l-kuxjenza dwaru, kif 
ukoll azzjonijiet li jisfruttaw u jkomplu 
jivvalorizzaw ir-riżultati tal-inizjattivi 
appoġġjati

Or. ro

Emenda 204
Chrysoula Paliadeli

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

– Azzjonijiet li jisfruttaw u jkomplu 
jivvalorizzaw ir-riżultati tal-inizjattivi 
appoġġjati u jenfasizzaw il-prattiki 
tajba permezz ta’ organizzazzjonijiet u 
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korpi varji 

Or. el

Emenda 205
Marco Scurria

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – inċiż 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Studji dwar kwistjonijiet relatati maċ-
ċittadinanza, il-parteċipazzjoni ċivika u l-
volontarjat

Or. it

Emenda 206
Chrysoula Paliadeli

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – inċiż 10a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Azzjonijiet li jgħollu l-profil ta’ 
miżuri u korpi għar-riżoluzzjoni 
tal-problemi, bħas-Solvit, il-
Kumitat għall-Petizzjonijiet tal-PE 
u l-Ombudsman Ewropew

Or. el

Emenda 207
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – inċiż 11
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Appoġġ tal-istrutturi ta’ 
informazzjoni/ta' pariri tal-programm fl-
Istati Membri

– Appoġġ għall-istrutturi ta’ 
informazzjoni/ta’ pariri u għaċ-ċentri tar-
riżorsi tal-programm fl-Istati Membri

Or. fr

Emenda 208
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – inċiż 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Appoġġ tal-istrutturi ta’ informazzjoni/ta' 
pariri tal-programm fl-Istati Membri

– Appoġġ għall-istrutturi ta’ 
informazzjoni/ta' pariri tal-programm fl-
Istati Membri fil-livell nazzjonali, 
reġjonali jew lokali

Or. es

Emenda 209
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – inċiż 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Appoġġ tal-istrutturi ta’ 
informazzjoni/ta' pariri tal-programm fl-
Istati Membri

– Appoġġ għall-istrutturi ta’ 
informazzjoni/ta' pariri tal-programm fl-
Istati Membri, li r-riżultati miksuba 
minnhom iridu jiġu valutati bir-reqqa 
qabel kwalunkwe tiġdid jew estensjoni

Or. fr

Emenda 210
Joanna Katarzyna Skrzydlewska
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – inċiż 11a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet 
kulturali dwar skambji ta’ elementi minn 
wirjiet storiċi

Or. pl

Emenda 211
Mitro Repo

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – inċiż 11a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Seminars

Or. fi

Emenda 212
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-Istati Membri; (a) l-Istati Membri u l-pajjiżi u t-territorji 
extra-Ewropej (OCTs) tagħhom, kif 
elenkati fl-Anness II tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Minħabba li huma ċittadini tal-UE, il-persuni fil-pajjiżi u territorji extra-Ewropej għandhom 
ikunu jistgħu jieħdu sehem fil-programm. Fl-ambitu tad-Deċiżjoni ta’ Assoċjazzjoni l-ġdida, 
l-OCTs huma intitolati jieħdu sehem fil-programmi kollha tal-UE.
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Emenda 213
Georgios Papanikolaou

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) il-pajjiżi aderenti, dawk kandidati u 
dawk potenzjalment kandidati, b’mod 
konformi mal-prinċipji ġenerali u t-termini 
u l-kundizzjonijiet ġenerali għall-
parteċipazzjoni ta’ dawk il-pajjiżi fil-
programmi tal-Unjoni stabbiliti fil-
Ftehimiet ta’ Qafas, Deċiżjonijiet ta’ 
Assoċjazzjoni tal-Kunsill jew Ftehimiet 
simili rispettivi;

b) il-pajjiżi aderenti, dawk kandidati u 
dawk potenzjalment kandidati, b’mod 
konformi mal-prinċipji ġenerali u t-termini 
u l-kundizzjonijiet ġenerali għall-
parteċipazzjoni ta’ dawk il-pajjiżi fil-
programmi tal-Unjoni stabbiliti fil-
Ftehimiet ta’ Qafas, Deċiżjonijiet ta’ 
Assoċjazzjoni tal-Kunsill jew Ftehimiet 
simili rispettivi; il-proġetti jew programmi 
li jirċievu finanzjament iridu 
jikkonformaw u jirrispettaw il-prinċipji u 
l-valuri tal-UE, bħal relazzjonijiet tajba 
mal-pajjiżi ġirien, il-kooperazzjoni, ir-
rekonċiljazzjoni u r-rispett reċiproku bejn 
in-nazzjonijiet;

Or. el

Emenda 214
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) il-Pajjiżi tal-Politika Ewropea tal-
Viċinat. 

Or. fr

Emenda 215
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky
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Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

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 
ċ-ċittadinanza u l-integrazzjoni Ewropea, 
id-djalogu interkulturali u l-komprensjoni
reċiproka fost iċ-ċittadini, b’mod 
partikolari awtoritajiet u 
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili lokali 
u reġjonali, b’referenza partikolari għall-
istituzzjonijiet kulturali, l-assoċjazzjonijiet 
taż-żgħażagħ, l-istituzzjonijiet edukattivi u 
tar-riċerka u l-gruppi taċ-ċittadini.

Or. fr

Emenda 216
Marek Henryk Migalski

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

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 jew jippreżervaw l-
istorja tal-pajjiżi tal-UE u l-impatt tagħha 
fuq l-identità taċ-ċittadini tal-pajjiżi tal-
UE, b’mod partikolari awtoritajiet u 
organizzazzjonijiet lokali partikolari, 
organizzazzjonijiet ta’ riċerka tal-politika 
pubblika Ewropea (gruppi ta’ riflessjoni), 
gruppi taċ-ċittadini u organizzazzjonijiet 
oħra tas-soċjetà ċivili (bħall-
assoċjazzjonijiet tas-superstiti), u l-
istituzzjonijiet edukattivi u tar-riċerka.

Or. pl
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Emenda 217
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

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 u organizzazzjonijiet lokali 
partikolari, organizzazzjonijiet ta’ riċerka 
tal-politika pubblika Ewropea (gruppi ta’ 
riflessjoni), gruppi taċ-ċittadini u 
organizzazzjonijiet oħra tas-soċjetà ċivili 
(bħall-assoċjazzjonijiet volontarji u tas-
superstiti), u l-istituzzjonijiet edukattivi u 
tar-riċerka.

Or. es

Emenda 218
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

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 u organizzazzjonijiet lokali 
partikolari, organizzazzjonijiet ta’ riċerka 
tal-politika pubblika Ewropea (gruppi ta’ 
riflessjoni), gruppi taċ-ċittadini u 
organizzazzjonijiet oħra tas-soċjetà ċivili 
(bħall-assoċjazzjonijiet tas-superstiti), l-
istituzzjonijiet edukattivi u tar-riċerka, 
istituzzjonijiet kulturali u istituti storiċi.

Or. pl
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Emenda 219
Marco Scurria

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

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 u organizzazzjonijiet lokali 
partikolari, organizzazzjonijiet ta’ riċerka 
tal-politika pubblika Ewropea (gruppi ta’ 
riflessjoni), gruppi taċ-ċittadini, NGOs u 
organizzazzjonijiet oħra tas-soċjetà ċivili 
(bħall-assoċjazzjonijiet tas-superstiti), u l-
istituzzjonijiet edukattivi u tar-riċerka. Il-
Kummissjoni għandha tiżgura li l-
proċeduri amministrattivi huma 
razzjonalizzati, biex jipprovdu aċċess faċli 
għall-Programm. 

Or. it

Emenda 220
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li s-
sħubija tal-kumitat tinkludi firxa wiesgħa 
ta’ rappreżentanti mis-soċjetà ċivili, 
b’mod partikolari minn assoċjazzjonijiet 
taż-żgħażagħ u gruppi edukattivi 
komunitarji, kif ukoll rappreżentanti mill-
awtoritajiet lokali.

Or. fr
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Emenda 221
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandu jkollha djalogu 
regolari mal-benefiċjarji tal-programm u l-
partijiet interessati rilevanti u l-esperti.

Il-Kummissjoni għandu jkollha djalogu 
regolari mal-benefiċjarji tal-programm u l-
imsieħba u l-esperti rilevanti.

Or. fr

Emenda 222
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tiżgura l-koerenza 
u l-komplementarjetà bejn dan il-
programm u strumenti f’oqsma oħra ta’ 
azzjoni tal-Unjoni, speċjalment l-
edukazzjoni, it-taħriġ vokazzjonali, il-
kultura, l-isport, id-drittijiet u libertajiet 
fundamentali, l-inklużjoni soċjali, l-
ugwaljanza tas-sessi, il-ġlieda kontra d-
diskriminazzjoni, ir-riċerka u l-
innovazzjoni, il-politika tat-tkabbir u l-
azzjoni esterna tal-Unjoni.

Il-Kummissjoni għandha tiżgura l-koerenza 
u l-komplementarjetà bejn dan il-
programm u strumenti f’oqsma oħra ta’ 
azzjoni tal-Unjoni, speċjalment l-
edukazzjoni, it-taħriġ vokazzjonali, il-
kultura, l-isport, id-drittijiet u libertajiet 
fundamentali, l-inklużjoni soċjali, l-
ugwaljanza tas-sessi, il-ġlieda kontra d-
diskriminazzjoni, ir-riċerka u l-
innovazzjoni, il-politika tat-tkabbir, il-
politika tal-viċinat – b’mod partikulari l-
linja transkonfinali – u l-azzjoni esterna 
tal-Unjoni.

Or. fr

Emenda 223
Hannu Takkula

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-pakkett finanzjarju għall-
implimentazzjoni tal-programm għandu 
jkun ta’ EUR229 miljun.

1. Il-pakkett finanzjarju għall-
implimentazzjoni tal-programm għandu 
jkun ta' mill-inqas EUR229 miljun.]

Or. en

Emenda 224
Mitro Repo

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. fi

Emenda 225
Marie-Christine Vergiat

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. fr
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Emenda 226
Marco Scurria

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi 
(OLAF) jista’ jwettaq verifiki fuq il-post u 
spezzjonijiet fuq l-operaturi ekonomiċi 
kkonċernati direttament jew indirettament 
permezz ta’ tali finanzjament skont il-
proċeduri stabbiliti fir-Regolament 
(Euratom, KE) Nru 2185/96 bil-għan li jiġi 
stabbilit jekk kienx hemm frodi, 
korruzzjoni jew xi attività illegali oħra li 
taffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni 
Ewropea b’rabta ma’ ftehim ta’ għotja jew 
deċiżjoni ta’ għotja jew kuntratt dwar il-
finanzjament tal-Unjoni.

L-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi 
(OLAF) jista’ jwettaq verifiki fuq il-post u 
spezzjonijiet fuq l-operaturi ekonomiċi 
kkonċernati direttament jew indirettament 
permezz ta’ tali finanzjament għall-
Programm skont il-proċeduri stabbiliti fir-
Regolament (Euratom, KE) Nru 2185/96 
bil-għan li jiġi stabbilit jekk kienx hemm 
frodi, korruzzjoni jew xi attività illegali 
oħra li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-
Unjoni Ewropea b’rabta ma’ ftehim ta’ 
għotja jew deċiżjoni ta’ għotja jew kuntratt 
dwar il-finanzjament tal-Unjoni għall-
Programm.

Or. it

Emenda 227
Marco Scurria

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bla ħsara għall-ewwel u t-tieni 
subparagrafi, ftehimiet ta’ kooperazzjoni 
ma’ pajjiżi terzi u organizzazzjonijiet 
internazzjonali u ftehimiet dwar għotjiet u 
deċiżjonijiet dwar għotjiet u kuntratti li 
jirriżultaw mill-implimentazzjoni ta’ dan 
ir-Regolament għandhom jagħtu s-saħħa 
b'mod ċar lill-Kummissjoni, il-Qorti tal-
Awdituri u l-OLAF biex iwettqu verifiki, 
kontrolli fuq il-post u spezzjonijiet bħal 
dawn.

Bla ħsara għall-ewwel u t-tieni 
subparagrafi, ftehimiet ta’ kooperazzjoni 
ma’ pajjiżi terzi u organizzazzjonijiet 
internazzjonali u ftehimiet dwar għotjiet u 
deċiżjonijiet dwar għotjiet u kuntratti li 
jirriżultaw mill-implimentazzjoni ta’ dan 
ir-Regolament għandhom jagħtu s-saħħa 
b'mod ċar lill-Kummissjoni, il-Qorti tal-
Awdituri u l-OLAF biex iwettqu verifiki, 
kontrolli fuq il-post u spezzjonijiet bħal 
dawn fuq proġetti fl-ambitu tal-
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Programm.

Or. it

Emenda 228
Hannu Takkula

Proposta għal regolament
Artikolu 15a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 15a
Għotjiet magħmula fl-2014

Għall-għotjiet magħmula fl-2014, ikun 
possibli li l-perjodu ta' eliġibilità tal-infiq 
biex jibda fl-1 ta' Jannar 2014, sakemm l-
infiq ma jippreċedix id-data li fiha tkun 
saret l-applikazzjoni għall-għotja jew id-
data li fiha tibda s-sena baġitarja tal-
benefiċjarji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiżgura li l-programm jista’ jibda fl-1 ta' Jannar 2014, anke jekk il-proċess 
jittardja.

Emenda 229
Mitro Repo

Proposta għal regolament
Anness – parti 1 – taqsima 1 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

LINJA 1: Il-kommemorazzjoni tal-istorja 
tal-Unjoni u ċ-ċittadinanza Ewropea

LINJA 1: It-trawwim tal-
kommemorazzjoni tal-istorja Ewropea u l-
iżvilupp ta' sens ta' identità Ewropew

Or. fi
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Emenda 230
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta għal regolament
Anness – parti 1 – taqsima 1 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

LINJA 1: Il-kommemorazzjoni tal-istorja 
tal-Unjoni u ċ-ċittadinanza Ewropea

LINJA 1: L-istorja Ewropea u d-djalogu 
interkulturali

Or. fr

Emenda 231
Mitro Repo

Proposta għal regolament
Anness – parti 1 – taqsima 1 – 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.

imħassar

Or. fi

Emenda 232
Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Anness – parti 1 – taqsima 1 – 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.

imħassar
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Or. fr

Emenda 233
Helga Trüpel

Proposta għal regolament
Anness – parti 1 – taqsima 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.

Il-linja għandha tappoġġa attivitajiet li 
jistiednu riflessjoni fuq l-istorja Ewropea u 
fuq valuri komuni fl-aktar sens wiesa', 
filwaqt li tiġi kkunsidrata l-ugwaljanza 
bejn is-sessi. Jistgħu jkunu disponibbli 
fondi għal inizjattivi li jwasslu għal 
riflessjoni fuq il-kawżi li wasslu għar-
reġimi totalitarji fl-istorja moderna tal-
Ewropa (speċjalment iżda mhux 
esklużivament in-Nazziżmu, l-Istaliniżmu 
u reġimi komunisti totalitarji) u għall-
kolonjaliżmu, u sabiex jiġu mfakkra l-
vittmi tagħhom. Il-linja għandha tinkludi 
wkoll attivitajiet dwar mumenti ewlenin 
oħra fl-istorja Ewropea riċenti kif ukoll 
ġebel miljari importanti fl-integrazzjoni 
tal-Ewropa. B'mod partikolari, din ser 
tagħti preferenza lill-azzjonijiet li 
jinkoraġġixxu l-komprensjoni reċiproka 
permezz tad-djalogu interkulturali u r-
rikonċiljazzjoni bħala mezz biex nimxu lil 
hinn mill-passat u nibnu l-ġejjieni, b'mod 
partikolari bl-iskop li tintlaħaq il-
ġenerazzjoni żagħżugħa.

Or. en

Emenda 234
François Alfonsi

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandha tappoġġja attivitajiet li jistiednu Il-linja għandha tappoġġja attivitajiet li 
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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.

jistiednu riflessjoni fuq l-istorja u d-
diversità kulturali u lingwistika Ewropea 
u fuq valuri komuni fl-aktar sens wiesa', 
filwaqt li tiġi kkunsidrata l-ugwaljanza 
bejn is-sessi. Jistgħu jkunu disponibbli 
fondi għal inizjattivi li jwasslu għal 
riflessjoni fuq il-kawżi li wasslu għar-
reġimi totalitarji fl-istorja moderna tal-
Ewropa (speċjalment iżda mhux 
esklużivament in-Nazziżmu, li wassal 
għall-Olokawst, l-Istaliniżmu u r-reġimi 
komunisti totalitarji) u jfakkru l-vittmi
tad-delitti tagħhom. Il-linja għandha 
tinkludi wkoll attivitajiet dwar mumenti 
ewlenin u punti ta' referenza oħra fl-istorja 
Ewropea reċenti. B'mod partikolari, din
ser tagħti preferenza lill-azzjonijiet li 
jinkoraġġixxu t-tolleranza, il-komprensjoni 
reċiproka permezz tad-djalogu 
interkulturali u r-rikonċiljazzjoni bħala 
mezz biex nimxu lil hinn mill-passat u 
nibnu l-ġejjieni, b'mod partikolari bl-
iskop li tintlaħaq il-ġenerazzjoni 
żagħżugħa.

Or. fr

Emenda 235
Mitro Repo

Proposta għal regolament
Anness – parti 1 – taqsima 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-

Għandha tappoġġja attivitajiet li jistiednu 
riflessjoni fuq l-istorja u d-diversità 
kulturali Ewropea, u fuq valuri komuni fl-
aktar sens wiesa’, filwaqt li tiġi kkunsidrata
l-ugwaljanza bejn is-sessi. Jistgħu jkunu 
disponibbli fondi għal inizjattivi li jwasslu 
għal riflessjoni u dibattitu fuq il-kawżi li 
wasslu għar-reġimi totalitarji fl-istorja 
moderna tal-Ewropa (speċjalment iżda 
mhux esklużivament in-Nazziżmu li 
wassal għall-Olokawst, l-Istaliniżmu u r-
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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.

reġimi komunisti totalitarji) u li 
jikkommemoraw il-vittmi tar-reati
tagħhom. Il-linja għandha tinkludi wkoll 
attivitajiet dwar mumenti ewlenin u punti 
ta' referenza oħra fl-istorja Ewropea
reċenti. B'mod partikolari, din ser tagħti 
preferenza lill-azzjonijiet li jinkoraġġixxu 
t-tolleranza, il-komprensjoni reċiproka 
permezz ta' djalogu interkulturali u r-
rikonċiljazzjoni bħala mezz biex nimxu lil 
hinn mill-passat u nibnu l-futur, b'mod 
partikolari bl-iskop li tintlaħaq il-
ġenerazzjoni żagħżugħa.

Or. fi

Emenda 236
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta għal regolament
Anness – parti 1 – taqsima 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.

Il-linja għandha tappoġġja attivitajiet li 
jistiednu riflessjoni fuq valuri komuni fl-
aktar sens wiesa’, filwaqt li tiġi kkunsidrata 
d-diversità kulturali u lingwistika, għall-
promozzjoni tad-djalogu u r-rispett 
reċiproku. Jistgħu jkunu disponibbli fondi 
għal inizjattivi li jirriflettu fuq il-kawżi
tan-Nazziżmu – li huwa distint minħabba 
d-determinazzjoni li jeqred razez jew 
gruppi sħaħ, u għaldaqstant m’għandu 
taħt l-ebda ċirkostanza jiġi trivjalizzat –
kif ukoll il-faxxiżmu, li wkoll ma jridx jiġi 
trivjalizzat. Il-linja għandha tkopri wkoll
analiżi tar-raġunijiet għall-emerġenza ta’ 
reġimi dittatorjali, inkluż l-Istaliżmu, 
analiżi tal-impatt tal-kolonjaliżmu, u 
inizjattivi ta’ kommemorazzjoni tal-vittmi. 
Il-linja għandha tappoġġja wkoll
attivitajiet li jippromwovu d-diversità 
kulturali u lingwistika u l-komprensjoni 
reċiproka permezz ta' djalogu 
interkulturali, fl-Ewropa u fil-bqija tad-
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dinja. B’mod partikolari, din se tagħti 
preferenza lill-azzjonijiet li jippromwovu l-
komprensjoni tal-istorja, sforzi 
maqgħquda ta’ kommemorazzjoni, it-
tolleranza u r-rikonċiljazzjoni bl-iskop li 
tintlaħaq il-ġenerazzjoni żagħżugħa.

Or. fr

Emenda 237
Emilio Menéndez del Valle, Juan Fernando López Aguilar, Carmen Romero López, 
Raimon Obiols, Luis Yáñez-Barnuevo García, Iratxe García Pérez

Proposta għal regolament
Anness – parti 1 – taqsima 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 u awtoritarji fl-istorja 
moderna tal-Ewropa 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.

Or. es

Emenda 238
Marek Henryk Migalski

Proposta għal regolament
Anness – parti 1 – taqsima 1 – paragrafu 2
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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-
Komuniżmu, inkluż 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, ir-rikonċiljazzjoni u l-
memorja storika bl-iskop li tintlaħaq il-
ġenerazzjoni żagħżugħa.

Or. pl

Emenda 239
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta għal regolament
Anness – parti 1 – linja 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-

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, ir-
rikonċiljazzjoni u sens ta’ appartenenza 
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ġenerazzjoni żagħżugħa. fl-Unjoni bl-iskop li tintlaħaq il-
ġenerazzjoni żagħżugħa.

Or. es

Emenda 240
Georgios Papanikolaou

Proposta għal regolament
Anness – parti 1 – taqsima 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 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 u fl-istess ħin jiġu 
miġġielda r-razziżmu u l-intolleranza.

Or. el

Emenda 241
Lorenzo Fontana

Proposta għal regolament
Anness – parti 1 – taqsima 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-

Għandha tappoġġja attivitajiet li jistiednu 
riflessjoni fuq valuri komuni fl-aktar sens 
wiesa’, filwaqt li tiġi kkunsidrata d-
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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.

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. L-attivitajiet 
appoġġjati għandhom jinkludu wkoll it-
tressiq ta' proposti u ideat li jistgħu jgħinu 
l-UE tegħleb id-‘defiċit demokratiku’ 
attwali (u b’hekk jagħmlu użu mid-
diversità tal-ideat fi ħdan l-Unjoni u tevita 
l-iżball li tiffoka biss fuq l-ideat interni). 

Or. it

Emenda 242
Mitro Repo

Proposta għal regolament
Anness – parti I – taqsima 1 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

25% tal-baġit totali tal-programm huwa 
allokat għal din il-linja. 

Or. fi

Emenda 243
Marek Henryk Migalski

Proposta għal regolament
Anness – parti I – taqsima 1 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bħala indikazzjoni, bejn wieħed u ieħor 
35 % tal-baġit kollu allokat għal dan il-
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programm se jintuża għal din l-azzjoni.

Or. pl

Emenda 244
Mitro Repo

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

LINJA 2: L-impenn demokratiku u l-
parteċipazzjoni ċivika

LINJA 2: Trawwim taċ-ċittadinanza 
Ewropea permezz tal-impenn demokratiku 
u l-parteċipazzjoni ċivika.

Or. fi

Emenda 245
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

LINJA 2: L-impenn demokratiku u l-
parteċipazzjoni ċivika

LINJA 2: L-impenn demokratiku, il-
parteċipazzjoni ċivika u ċ-ċittadinanza 
Ewropea

Or. fr

Emenda 246
Mitro Repo

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-linja hija definita minn proġetti u 
inizjattivi possibbli li jistgħu jiġu mnedija 

Il-linja se tinkludi attivitajiet li jkopru l-
parteċipazzjoni ċivika fl-aktar sens wiesa', 
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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.

b'enfasi partikolari fuq il-metodi ta'
strutturar biex jiġi żgurat li l-attivitajiet 
iffinanzjati jkollhom effett dewwiemi. Se 
tagħti preferenza lill-inizjattivi u l-proġetti, 
tas-soċjetà ċivili u ta’ impriżi żgħar u ta’ 
daqs medju, b’rabta mal-aġenda politika 
Ewropea u ma’ kwistjonijiet identifikati 
miċ-ċittadini bħala kwistjonijiet ta’ 
interess ewlieni.

Or. fi

Emenda 247
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta għal regolament
Anness – parti 1 – taqsima 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.

Or. fr

Emenda 248
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-linja hija definita minn proġetti u 
inizjattivi possibbli li jistgħu jiġu mnedija 

Il-linja hija definita minn proġetti u 
inizjattivi possibbli li jistgħu jiġu mnedija 
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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.

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, b’fokus 
partikolari fuq proġetti żgħar.

Or. es

Emenda 249
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Or. fr

Emenda 250
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta għal regolament
Anness – parti 1 – linja 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jifdal ħafna xi jsir biex jiġu attirati aktar 
nisa fit-teħid tad-deċiżjonijiet politiċi u 
ekonomiċi. Il-fehmiet tan-nisa għandhom 
jinstemgħu aħjar u tittieħed azzjoni 
fuqhom minn dawk responsabbli għat-
teħid tad-deċiżjonijiet politiċi li għandhom 
impatt fuq il-ħajja tan-nies.

Il-programm irid ikun ukoll 
partikolarment attraenti għaż-żgħażagħ u 
għan-nisa biex ikun żgurat li huma jkunu 
involuti bis-sħiħ fit-teħid tad-deċiżjonijiet 
politiċi u ekonomiċi, u jipparteċipaw bis-
sħiħ fid-demokrazija u s-soċjetà.
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Or. es

Emenda 251
Mitro Repo

Proposta għal regolament
Anness – parti 1 – taqsima 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jifdal ħafna xi jsir biex jiġu attirati aktar 
nisa fit-teħid tad-deċiżjonijiet politiċi u 
ekonomiċi. Il-fehmiet tan-nisa għandhom 
jinstemgħu aħjar u tittieħed azzjoni fuqhom 
minn dawk responsabbli għat-teħid tad-
deċiżjonijiet politiċi li għandhom impatt 
fuq il-ħajja tan-nies.

Fadal ħafna xi jsir biex jiġu involuti aktar
żgħażagħ u nisa fl-attività demokratika u
fit-teħid tad-deċiżjonijiet politiċi u 
ekonomiċi. L-ilħna tagħhom għandhom 
jinstemgħu aħjar u tittieħed azzjoni fuqhom 
minn dawk responsabbli għat-teħid tad-
deċiżjonijiet politiċi li għandhom impatt 
fuq il-ħajja tan-nies.

Or. fi

Emenda 252
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta għal regolament
Anness – parti 1 – taqsima 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jifdal ħafna xi jsir biex jiġu attirati aktar 
nisa fit-teħid tad-deċiżjonijiet politiċi u 
ekonomiċi. Il-fehmiet tan-nisa għandhom 
jinstemgħu aħjar u tittieħed azzjoni fuqhom 
minn dawk responsabbli għat-teħid tad-
deċiżjonijiet politiċi li għandhom impatt 
fuq il-ħajja tan-nies.

Jifdal ħafna xi jsir biex jiġu attirati aktar 
żgħażagħ, nisa, minoranzi kulturali u 
gruppi li jbatu minn diskriminazzjoni fit-
teħid tad-deċiżjonijiet politiċi u ekonomiċi. 
L-ilħna tagħhom għandhom jinstemgħu 
aħjar u tittieħed azzjoni fuqhom minn 
dawk responsabbli għat-teħid tad-
deċiżjonijiet politiċi li għandhom impatt 
fuq il-ħajja kuljum tan-nies. L-istorja tal-
ġlidiet tagħhom għandha tingħata l-
attenzjoni li jixirqilha.

Or. fr
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Emenda 253
Mitro Repo

Proposta għal regolament
Anness – parti I – taqsima 2 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

60% tal-baġit totali tal-programm huma 
allokat għal din il-linja. 

Or. fi

Emenda 254
Marek Henryk Migalski

Proposta għal regolament
Anness – parti I – taqsima 2 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bħala indikazzjoni, bejn wieħed u ieħor 
50 % tal-baġit kollu allokat għal dan il-
programm se jintuża għal din l-azzjoni.

Or. pl

Emenda 255
Mitro Repo

Proposta għal regolament
Anness – parti 1 – taqsima 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandha tappoġġja inizjattivi li jagħtu 
spinta lit-trasferibbiltà tar-riżultati, 
tipprovdi qligħ aħjar minn fuq l-
investiment, u żżid it-tagħlim mill-
esperjenza. Ir-raison d’être ta’ din l-azzjoni 
huwa “valorizzazzjoni” ulterjuri u l-
isfruttament tar-riżultati tal-inizjattivi
mnedija bil-għan li tingħata spinta lis-
sostenibbiltà fit-tul.

Għandha tappoġġja l-Punti tal-Ewropa 
għaċ-ċittadini u inizjattivi li joperaw fil-
pajjiżi tal-programm li jagħtu spinta lit-
trasferibbiltà tar-riżultati, tipprovdi qligħ 
aħjar minn fuq l-investiment, u żżid it-
tagħlim mill-esperjenza. Ir-raison d'être ta'
din l-azzjoni huwa ‘valorizzazzjoni’
ulterjuri u l-isfruttament tar-riżultati tal-
inizjattivi varati bl-għan li jiġi żgurat li 
jkollhom effett dewwiemi.
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Emenda 256
Mitro Repo

Proposta għal regolament
Anness – parti 1 – taqsima 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 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-ħolqien u l-iżvilupp ta’ 
għodda tal-IT (bħad-database Eve) li 
jipprovdu tagħrif dwar l-
organizzazzjonijiet/il-proġetti ffinanzjati 
mill-programm. Għal din l-azzjoni huwa 
partikolarment importanti li jkun garantit 
finanzjament suffiċjenti fil-livell 
nazzjonali biex l-informazzjoni, it-taħriġ u 
l-pariri għall-konsumaturi dwar dan il-
programm immirat għas-soċjetà ċivili 
jkunu jistgħu jkomplu jibqgħu jiġu offruti 
fil-pajjiżi tal-programm fuq bażi 
diċentralizzata u bil-lingwa tal-
konsumaturi.

Or. fi

Emenda 257
Mitro Repo

Proposta għal regolament
Anness – parti 1 – taqsima 3 – paragrafu 3a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10% tal-baġit totali tal-programm huma 
allokat għal din il-linja. 

Or. fi

Emenda 258
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

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.

imħassar

Or. fr

Emenda 259
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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, 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. L-involviment 
tal-organizzaturi ta’ proġetti fuq skala 
żgħira jrid madankollu jiġi ffaċilitat.



AM\912800MT.doc 79/81 PE496.350v01-00

MT

Or. fr

Emenda 260
Mitro Repo

Proposta għal regolament
Anness – parti 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-ġestjoni tal-programm u l-maġġoranza 
tal-azzjonijiet jistgħu jkunu amministrati 
ċentralment minn aġenzija eżekuttiva.

Il-ġestjoni tal-programm u l-maġġoranza 
tal-azzjonijiet jistgħu jkunu amministrati 
ċentralment minn aġenzija eżekuttiva. Fil-
proċess tal-għażla tal-proġetti, din l-
aġenzija għandha tiżgura bilanċ 
ġeografiku fl-allokazzjoni ta’ fondi u 
għandha timmonitorja li l-kumpens ta’ 
finanzjament tal-proġett isir abbażi ta’ 
infiq reali.  L-aġenzija għandha wkoll 
tirċievi tagħrif, pariri u taħriġ fil-lingwa 
tagħha.

Or. fi

Emenda 261
Mitro Repo

Proposta għal regolament
Anness – parti 2 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-baġit allokat ikopri wkoll il-
komunikazzjoni korporattiva dwar il-
prijoritajiet politiċi tal-Unjoni.

imħassar

Or. fi

Emenda 262
Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
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Anness – parti 2 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-baġit allokat ikopri wkoll il-
komunikazzjoni korporattiva dwar il-
prijoritajiet politiċi tal-Unjoni.

imħassar

Or. fr

Emenda 263
Mitro Repo

Proposta għal regolament
Anness – parti 3 – taqsima 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Objettiv speċifiku nru 1: It-tqajjim tal-
kuxjenza tal-kommemorazzjoni, l-istorja 
komuni, l-identità u l-valuri, u l-għan tal-
Unjoni li tippromwovi l-paċi, il-valuri 
tagħha, id-diversità kulturali u lingwistika 
tagħha u l-benesseri tal-popli tagħha, billi 
jiġi stimulat dibattitu u riflessjoni permezz 
tal-iżvilupp ta’ netwerks u billi ġġib 
flimkien nies mill-komunitajiet lokali 
madwar l-Ewropa kollha biex jaqsmu 
bejniethom u jiskambjaw l-esperjenzi u 
biex jitgħallmu mill-istorja.

Or. fi

Emenda 264
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta għal regolament
Anness – parti 3 – Objettiv speċifiku 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Objettiv speċifiku nru 1: Titqajjem 
kuxjenza dwar il-kommemorazzjoni tal-
istorja tal-Unjoni u dwar l-identità u l-għan 
tagħha billi jiġi stimulat dibattitu, 
riflessjoni u netwerking biex iċ-ċittadini u 
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l-assoċjazzjonijiet minn madwar l-Ewropa 
kollha jiġu megħjuna joqorbu lejn xulxin;

Or. es


