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Emenda 236
Doris Pack

Proposta għal regolament
Titolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Proposta għal Proposta għal

REGOLAMENT TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL

REGOLAMENT TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL

li jistabbilixxi "ERASMUS GĦAL
KULĦADD"

li jistabbilixxi "YES Europe"

Il-Programm tal-Unjoni għall-
Edukazzjoni, it-Taħriġ, iż-Żgħażagħ u l-
Isport

Il-Programm tal-Unjoni għaż-Żgħażagħ, l-
Edukazzjoni, u t-taħriġ u l-Isport

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE) (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

Or. en

Rimarki

Din l-emenda tapplika għat-test kollu kemm hu; jekk tiġi adottata jkun hemm bżonn li jsiru l-
bidliet korrispondenti.

Emenda 237
Martin Kastler

Proposta għal regolament
Titolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Proposta għal Proposta għal 
REGOLAMENT TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL

REGOLAMENT TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL 

li jistabbilixxi "ERASMUS GĦAL 
KULĦADD"

li jistabbilixxi "ĠENERAZZJONI 
EWROPA" 

Il-Programm tal-Unjoni għall-Edukazzjoni, 
it-Taħriġ, iż-Żgħażagħ u l-Isport 

Il-Programm tal-Unjoni għall-Edukazzjoni, 
it-Taħriġ, iż-Żgħażagħ u l-Isport 

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE) (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tapplika għat-test kollu kemm hu; jekk tiġi adottata jkun hemm bżonn li jsiru l-
bidliet korrispondenti.

Emenda 238
Martin Kastler

Proposta għal regolament
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) L-isem "ĠENERAZZJONI 
EWROPA" jirreferi għall-element 
unifikanti tal-programmi settorjali 
eżistenti kollha li huma intenzjonati biex 
irawmu sens ta' identità Ewropea u l-
għarfien dwar xi tfisser iċ-ċittadinanza 
tal-UE permezz ta' attivitajiet 
transkonfinali fl-oqsma tal-edukazzjoni u 
t-taħriġ vokazzjonali, iż-żgħażagħ, it-
tagħlim tul il-ħajja, l-anzjani u t-tixjiħ 
attiv, kif ukoll l-isport u biex b'hekk jiġu 
żviluppati l-objettivi tal-istrateġija 
UE 2020 billi tissaħħaħ "Ġenerazzjoni 
Ewropa" li tgħaqqad lill-gruppi ta' kull 
età b'mod li jinftiehem faċilment.

Or. de

Emenda 239
Martin Kastler

Proposta għal regolament
Premessa 1b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1b) Fis-setturi edukattivi kollha li jkopri, 
il-programm għandu jikkontribwixxi 
għall-promozzjoni ta' sens ta' identità 
Ewropea u tal-valuri Ewropej, bi qbil mal-
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Artikolu 2 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea.

Or. de

Emenda 240
Katarína Neveďalová

Proposta għal regolament
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) L-Artikolu 165(2) tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jagħti 
mandat ċar għall-azzjonijiet tal-Unjoni 
Ewropea li jiffavorixxu l-parteċipazzjoni 
taż-żgħażagħ fil-ħajja demokratika fl-
Ewropa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hu importanti li r-regolament jingħata bażi solida fit-trattati, anke fir-rigward tal-politiki 
dwar iż-żgħażagħ. L-Artikolu 165 TFUE jagħti l-leġittimità lill-Unjoni biex tistabbilixxi 
aġenda solida għaż-żgħażagħ u biex tippromwovi l-azzjonijiet li jappoġġaw l-awtonomija 
għaż-żgħażagħ u l-parteċipazzjoni tagħhom fis-soċjetà.

Emenda 241
Martin Kastler

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Ir-rikonoxximent mifrux fost il-
pubbliku ġenerali fl-Istati Membri u l-
pajjiżi terzi parteċipanti tal-marka 
kummerċjali "Erasmus" bħala sinonimu 
tal-mobilità ta’ dawk li qed jitgħallmu fl-
Unjoni jitlob għal użu aktar estensiv ta’ 
din il-marka mis-setturi prinċipali tal-

(3) Il-programm jiġbor flimkien ħafna 
programmi individwali eżistenti li 
jippromwovu t-tagħlim 
interġenerazzjonali, transkonfinali u tul 
il-ħajja - magħqudin bil-valur miżjud 
Ewropew ta' sens aktar b'saħħtu ta' 
ċittadinanza u identità Ewropej. 
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edukazzjoni koperti mill-Programm. Irrispettivament mill-età u l-livell ta' 
edukazzjoni, dan se joħloq ġenerazzjoni li 
titgħallem taħseb u ġġib ruħha b'mod 
Ewropew.

Or. de

Emenda 242
Emma McClarkin

Proposta għal regolament
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Il-programm il-ġdid għall-
edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-
isport għandu jiffoka fuq it-tnaqqis tax-
xkiel għall-aċċess għall-finanzjament u 
fuq is-semplifikazzjoni tal-iskemi 
amministrattivi fl-istruttura. Attenzjoni 
sostnuta lejn it-tnaqqis tal-infiq 
amministrattiv u s-semplfikazzjoni tal-
organizzazzjoni u l-ġestjoni tal-programm 
huma vitali għas-suċċess tal-programm.

Or. en

Emenda 243
Emma McClarkin

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-konsultazzjoni pubblika dwar l-
għażliet strateġiċi tal-UE għall-
implimentazzjoni tal-kompetenza l-ġdida 
tal-Unjoni fil-qasam tal-isport u r-rapport 
ta’ evalwazzjoni tal-Azzjonijiet 
Preparatorji fil-qasam tal-isport tat
indikazzjonijiet utli dwar l-oqsma ta’ 
prijorità għall-azzjoni tal-Unjoni u wriet il-

(4) Il-konsultazzjoni pubblika dwar l-
għażliet strateġiċi tal-UE għall-
implimentazzjoni tal-kompetenza l-ġdida 
tal-Unjoni fil-qasam tal-isport u r-rapport 
ta’ evalwazzjoni tal-Azzjonijiet 
Preparatorji fil-qasam tal-isport taw
indikazzjonijiet utli dwar l-oqsma ta’ 
prijorità għall-azzjoni tal-Unjoni u wrew il-
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valur miżjud li l-Unjoni tista’ tagħti lill-
attivitajiet ta’ appoġġ immirati li joħolqu, 
jaqsmu u jifirxu l-esperjenzi u l-għarfien 
dwar kwistjonijiet differenti li jaffettwaw l-
isport fuq livell Ewropew.

valur miżjud li l-Unjoni tista’ tagħti lill-
attivitajiet ta’ appoġġ immirati li joħolqu, 
jaqsmu u jifirxu l-esperjenzi u l-għarfien 
dwar kwistjonijiet differenti li jaffettwaw l-
isport fuq livell Ewropew, dejjem sakemm 
ikunu prinċipalment iffukati fil-livell tal-
popolazzjoni bażika.

Or. en

Emenda 244
Martin Kastler

Proposta għal regolament
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) It-tagħlim li ħadna mis-Sena 
Ewropea għat-Tixjiħ Attiv u s-Solidarjetà 
bejn il-Ġenerazzjonijiet, ir-rapporti 
demografiċi tal-Kummissjoni Ewropea u 
l-impenn lejn il-volontarjat li juru l-
anzjani jixhdu l-importanza tat-tagħlim 
tul il-ħajja, il-mobilità u l-parteċipazzjoni 
fil-ħajja tas-soċjetà ferm wara t-tmiem tal-
ħajja professjonali ta' persuna. L-anzjani 
jiżvolġu rwol fundamentali fil-volontarjat 
u l-edukazzjoni soċjali fl-Ewropa. Il-
Programm għandu jqis dan il-fatt billi 
jqiegħed l-enfasi xierqa fuq il-qasam tal-
edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali.

Or. de

Emenda 245
Martin Kastler

Proposta għal regolament
Premessa 4b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4b) Għandu jitrawwem l-iżvilupp ta' 
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subprogramm għall-anzjani, pereżempju 
intitolat"Anzjani fl-Azzjoni" għall-
appoġġ tal-programmi, is-sħubijiet u l-
inizjattivi eżistenti tal-UE fil-qasam tat-
tixjiħ attiv bil-ħsieb li jiġi mobilizzat il-
grupp destinatarju ta' anzjani fl-Ewropa 
kollha, sabiex jiġi żgurat li s-soċjetà 
tisfrutta aħjar il-ħafna kapaċitajiet li 
għandhom x'joffru, waqt li jitqiesu 
ħtiġijithom u jsir progress fl-iżvilupp ta' 
modi innovattivi għall-promozzjoni ta' 
kultura Ewropea għat-tixjiħ attiv u s-
solidarjetà transkonfinali bejn il-
ġenerazzjonijiet.

Or. de

Emenda 246
Heinz K. Becker

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-Istrateġija Ewropea għal tkabbir 
inklużiv, sostenibbli u intelliġenti (Ewropa 
2020) qed tiddefinixxi l-istrateġija ta’ 
tkabbir tal-Unjoni għad-deċennju li ġej 
biex tappoġġa t-tkabbir inklużiv, 
sostenibbli u intelliġenti li qed tiffissa 
ħames objettivi ambizzjużi li għandhom 
jintlaħqu sal-2020, b'mod partikolari fil-
qasam tal-edukazzjoni biex ir-rati ta' tluq 
mill-iskola qabel iż-żmien jitnaqqsu taħt l-
10°% u biex tippermetti tal-inqas 40°% 
tan-nies bejn it-30-34°sena li jlestu l-
edukazzjoni għolja. Dan jinkludi wkoll l-
inizjattivi ewlenin tagħha, partikolarment 
“Żgħażagħ fl-Azzjoni” u l-Aġenda għall-
Ħiliet u l-Impjiegi l-Ġodda.

(5) L-Istrateġija Ewropea għal tkabbir 
inklużiv, sostenibbli u intelliġenti (Ewropa 
2020) qed tiddefinixxi l-istrateġija ta’ 
tkabbir tal-Unjoni għad-deċennju li ġej 
biex tappoġġa t-tkabbir inklużiv, 
sostenibbli u intelliġenti billi tiffissa ħames 
objettivi ambizzjużi li għandhom jintlaħqu 
sal-2020, b'mod partikolari fil-qasam tal-
edukazzjoni biex ir-rati ta' tluq mill-iskola 
qabel iż-żmien jitnaqqsu taħt l-10°% u biex 
tippermetti li tal-inqas 40°% tan-nies bejn 
it-30-34°sena jkunu lestew l-edukazzjoni 
terzjarja jew ekwivalenti. Dan jinkludi 
wkoll l-inizjattivi emblematiċi tagħha, 
partikolarment “Żgħażagħ Attivi” u l-
Aġenda għall-Ħiliet Ġodda u l-Impjiegi.

Or. en
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Emenda 247
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-Istrateġija Ewropea għal tkabbir 
inklużiv, sostenibbli u intelliġenti (Ewropa 
2020) qed tiddefinixxi l-istrateġija ta’ 
tkabbir tal-Unjoni għad-deċennju li ġej 
biex tappoġġa t-tkabbir inklużiv, 
sostenibbli u intelliġenti li qed tiffissa 
ħames objettivi ambizzjużi li għandhom 
jintlaħqu sal-2020, b'mod partikolari fil-
qasam tal-edukazzjoni biex ir-rati ta' tluq 
mill-iskola qabel iż-żmien jitnaqqsu taħt l-
10°% u biex tippermetti tal-inqas 40°% 
tan-nies bejn it-30-34°sena li jlestu l-
edukazzjoni għolja. Dan jinkludi wkoll l-
inizjattivi ewlenin tagħha, partikolarment 
“Żgħażagħ fl-Azzjoni” u l-Aġenda għall-
Ħiliet u l-Impjiegi l-Ġodda.

(5) L-Istrateġija Ewropea għal tkabbir 
inklużiv, sostenibbli u intelliġenti (Ewropa 
2020) qed tiddefinixxi l-istrateġija ta’ 
tkabbir tal-Unjoni għad-deċennju li ġej 
biex tappoġġa t-tkabbir inklużiv, 
sostenibbli u intelliġenti billi tiffissa ħames 
objettivi li għandhom jintlaħqu sal-2020, 
b'mod partikolari fil-qasam tal-edukazzjoni 
biex ir-rati ta' tluq mill-iskola qabel iż-
żmien jitnaqqsu taħt l-10°% u biex 
tippermetti li tal-inqas 40°% tan-nies bejn 
it-30-34°sena jkunu lestew l-edukazzjoni 
għolja. Dan jinkludi wkoll l-inizjattivi 
emblematiċi tagħha, partikolarment 
“Żgħażagħ Attivi”, l-Aġenda għall-Ħiliet 
Ġodda u l-Impjiegi u "Unjoni tal-
Innovazzjoni"1. 

__________________
1 COM(2010)0546 finali tas-
6 ta' Ottubru 2010. 

Or. fr

Emenda 248
Marco Scurria

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Il-programm għandu jinkludi 
dimensjoni internazzjonali b’saħħitha 
b’mod partikolari fir-rigward tal-
edukazzjoni għolja, mhux biss biex itejjeb 
il-kwalità tal-edukazzjoni għolja Ewropea
fir-rigward tal-miri vasti tal-ET2020 u l-

(8) Il-programm għandu jinkludi 
dimensjoni internazzjonali b’saħħitha 
b’mod partikolari fir-rigward tal-
edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali, tal-
edukazzjoni għolja u t-tagħlim għall-
adulti, mhux biss biex itejjeb il-kwalità tal-
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attraenza tal-Unjoni bħala destinazzjoni 
tal-istudju, iżda wkoll biex jippromwovi l-
fehim bejn in-nies u l-kontribuzzjoni għall-
iżvilupp sostenibbli tal-edukazzjoni għolja 
f’pajjiżi terzi.

edukazzjoni għolja u t-taħriġ Ewropej fir-
rigward tal-miri ġeneriċi tal-ET2020 u l-
attrattiva tal-Unjoni bħala destinazzjoni 
tal-istudju, iżda wkoll biex jippromwovi l-
fehim bejn in-nies u l-kontribuzzjoni għall-
iżvilupp sostenibbli tal-edukazzjoni għolja 
u t-taħriġ f’pajjiżi terzi.

Or. en

Emenda 249
Robert Rochefort, Liam Aylward

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Il-programm għandu jinkludi 
dimensjoni internazzjonali b’saħħitha
b’mod partikolari fir-rigward tal-
edukazzjoni għolja, mhux biss biex itejjeb 
il-kwalità tal-edukazzjoni għolja Ewropea
fir-rigward tal-miri vasti tal-ET2020 u l-
attraenza tal-Unjoni bħala destinazzjoni 
tal-istudju, iżda wkoll biex jippromwovi l-
fehim bejn in-nies u l-kontribuzzjoni għall-
iżvilupp sostenibbli tal-edukazzjoni għolja 
f’pajjiżi terzi.

(8) Il-programm għandu jinkludi 
dimensjoni internazzjonali b’saħħitha 
b’mod partikolari fir-rigward tal-
edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali, tal-
edukazzjoni għolja u t-tagħlim għall-
adulti, mhux biss biex itejjeb il-kwalità tal-
edukazzjoni għolja u t-taħriġ Ewropej fir-
rigward tal-miri ġeneriċi tal-ET2020 u l-
attrattiva tal-Unjoni bħala destinazzjoni 
tal-istudju, iżda wkoll biex jippromwovi l-
fehim bejn in-nies u l-kontribuzzjoni għall-
iżvilupp sostenibbli tal-edukazzjoni għolja 
u t-taħriġ f’pajjiżi terzi.

Or. en

Emenda 250
Lorenzo Fontana

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Il-programm għandu jinkludi 
dimensjoni internazzjonali b’saħħitha 

(8) Il-programm għandu jinkludi 
dimensjoni internazzjonali b’saħħitha 
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b’mod partikolari fir-rigward tal-
edukazzjoni għolja, mhux biss biex itejjeb 
il-kwalità tal-edukazzjoni għolja Ewropea 
fir-rigward tal-miri vasti tal-ET2020 u l-
attraenza tal-Unjoni bħala destinazzjoni 
tal-istudju, iżda wkoll biex jippromwovi l-
fehim bejn in-nies u l-kontribuzzjoni għall-
iżvilupp sostenibbli tal-edukazzjoni għolja 
f’pajjiżi terzi.

b’mod partikolari fir-rigward tal-
edukazzjoni għolja, mhux biss biex itejjeb 
il-kwalità tal-edukazzjoni għolja Ewropea 
fir-rigward tal-miri ġeneriċi tal-ET2020 u 
l-attrattiva tal-Unjoni bħala destinazzjoni 
tal-istudju u tar-riċerka, iżda wkoll biex 
jippromwovi l-fehim bejn in-nies u l-
kontribuzzjoni għall-iżvilupp sostenibbli 
tal-edukazzjoni għolja f’pajjiżi terzi. F'dan 
ir-rigward, niġbdu l-attenzjoni għall-
objettiv tal-istrateġija Ewropa 2020 li jsir 
investiment ta' mill-inqas 3% tal-PDG fir-
riċerka u l-innovazzjoni.

Or. it

Emenda 251
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Il-programm għandu jinkludi 
dimensjoni internazzjonali b’saħħitha 
b’mod partikolari fir-rigward tal-
edukazzjoni għolja, mhux biss biex itejjeb 
il-kwalità tal-edukazzjoni għolja Ewropea 
fir-rigward tal-miri vasti tal-ET2020 u l-
attraenza tal-Unjoni bħala destinazzjoni 
tal-istudju, iżda wkoll biex jippromwovi l-
fehim bejn in-nies u l-kontribuzzjoni għall-
iżvilupp sostenibbli tal-edukazzjoni għolja 
f’pajjiżi terzi.

(8) Il-programm għandu jinkludi 
dimensjoni internazzjonali b’saħħitha 
b’mod partikolari fir-rigward tal-
edukazzjoni għolja, mhux biss biex itejjeb 
il-kwalità tal-edukazzjoni għolja Ewropea 
fir-rigward tal-miri ġeneriċi tal-ET2020 u 
l-attrattiva tal-Unjoni bħala destinazzjoni 
tal-istudju, iżda wkoll biex jippromwovi l-
fehim bejn in-nies u l-kontribuzzjoni għall-
iżvilupp sostenibbli tal-edukazzjoni għolja 
fil-pajjiżi u t-territorji barranin assoċjati 
mal-Unjoni Ewropea u f’pajjiżi terzi.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Id-Deċiżjoni attwali dwar l-Assoċjazzjoni Extra-Ewropea tipprevedi l-parteċipazzjoni tal-
pajjiżi u territorji extra-Ewropej fil-programmi ta' taħriġ u edukazzjoni. Il-proposta għal 
deċiżjoni ġdida ttenni wkoll li dawn il-pajjiżi u territorji huma eliġibbli għall-programmi 
orizzontali kollha tal-UE. Għaldaqstant għandu jiġi speċifikat fit-test li l-pajjiżi u t-territorji 
extra-Ewropej jieħdu sehem fil-programm ERASMUS għal Kulħadd.
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Emenda 252
David Casa

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Il-qafas imġedded ta' kooperazzjoni fil-
qasam taż-żgħażagħ (2010-2018) għandu 
jirrikonoxxi ż-żgħażagħ kollha bħala 
riżorsa fis-soċjetà u jilqa' d-dritt tagħhom 
li jipparteċipaw fl-iżvilupp tal-politiki li 
jaffettwawhom permezz ta' djalogu 
strutturat kontinwu bejn min jieħu d-
deċiżjonijiet u ż-żgħażagħ u l-
organizzazzjonijiet tal-istess żgħażagħ fuq 
kull livell.

(9) Il-qafas imġedded ta' kooperazzjoni fil-
qasam taż-żgħażagħ (2010-2018) għandu 
jirrikonoxxi ż-żgħażagħ kollha bħala 
riżorsa fis-soċjetà u jfittex li jiffaċilita u 
jsaħħaħ il-parteċipazzjoni tagħhom fl-
iżvilupp tal-politiki li jaffettwawhom 
permezz ta' djalogu strutturat kontinwu 
bejn min jieħu d-deċiżjonijiet u ż-żgħażagħ 
u l-organizzazzjonijiet tal-istess żgħażagħ 
fuq kull livell.

Or. en

Emenda 253
Katarína Neveďalová

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Il-qafas imġedded ta' kooperazzjoni fil-
qasam taż-żgħażagħ (2010-2018) għandu
jirrikonoxxi ż-żgħażagħ kollha bħala 
riżorsa fis-soċjetà u jilqa' d-dritt tagħhom li 
jipparteċipaw fl-iżvilupp tal-politiki li 
jaffettwawhom permezz ta' djalogu 
strutturat kontinwu bejn min jieħu d-
deċiżjonijiet u ż-żgħażagħ u l-
organizzazzjonijiet tal-istess żgħażagħ fuq 
kull livell.

(9) Il-qafas imġedded ta' kooperazzjoni fil-
qasam taż-żgħażagħ (2010-2018) 
jenfasizza l-ħtieġa li ż-żgħażagħ kollha 
jitqiesu bħala riżorsa fis-soċjetà u jilqa' d-
dritt tagħhom li jipparteċipaw fl-iżvilupp 
tal-politiki li jaffettwawhom permezz ta' 
djalogu strutturat kontinwu bejn min jieħu 
d-deċiżjonijiet u ż-żgħażagħ u l-
organizzazzjonijiet tal-istess żgħażagħ fuq 
kull livell.

Or. en
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Emenda 254
Sari Essayah, Sampo Terho

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Biex tappoġġa l-mobilità, l-ekwità u 
l-eċċellenza fl-istudji, l-Unjoni għandha 
tistabbilixxi faċilità ta’ garanzija tas-self 
biex tippermetti lill-istudenti, 
irrispettivament mill-isfond soċjali 
tagħhom, biex jagħmlu l-Masters 
tagħhom f’pajjiż ieħor parteċipanti. Din 
il-faċilità għandha tkun disponibbli lill-
istituzzjonijiet finanzjarji li jaqblu li joffru 
self għall-istudji tal-Masters f’pajjiżi 
parteċipanti oħra b’termini favorevoli 
għall-istudenti.

imħassar

Or. en

Emenda 255
Emma McClarkin

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Biex tappoġġa l-mobilità, l-ekwità u 
l-eċċellenza fl-istudji, l-Unjoni għandha 
tistabbilixxi faċilità ta’ garanzija tas-self 
biex tippermetti lill-istudenti, 
irrispettivament mill-isfond soċjali 
tagħhom, biex jagħmlu l-Masters 
tagħhom f’pajjiż ieħor parteċipanti. Din 
il-faċilità għandha tkun disponibbli lill-
istituzzjonijiet finanzjarji li jaqblu li joffru 
self għall-istudji tal-Masters f’pajjiżi 
parteċipanti oħra b’termini favorevoli 
għall-istudenti.

imħassar

Or. en
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Emenda 256
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Biex tappoġġa l-mobilità, l-ekwità u l-
eċċellenza fl-istudji, l-Unjoni għandha 
tistabbilixxi faċilità ta’ garanzija tas-self 
biex tippermetti lill-istudenti, 
irrispettivament mill-isfond soċjali
tagħhom, biex jagħmlu l-Masters tagħhom 
f’pajjiż ieħor parteċipanti. Din il-faċilità 
għandha tkun disponibbli lill-
istituzzjonijiet finanzjarji li jaqblu li joffru 
self għall-istudji tal-Masters f’pajjiżi 
parteċipanti oħra b’termini favorevoli 
għall-istudenti.

(10) Biex tappoġġa l-mobilità, l-ekwità u l-
eċċellenza fl-istudji, l-Unjoni għandha 
tespandi s-sistema ta' għotjiet għall-
mobilità biex tkopri lill-istudenti, 
irrispettivament mill-isfond 
soċjoekonomiku tagħhom, li jkunu 
jixtiequ jagħmlu l-Masters tagħhom 
f’pajjiż ieħor parteċipanti.

Or. fr

Emenda 257
Hannu Takkula, Morten Løkkegaard

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Biex tappoġġa l-mobilità, l-ekwità u l-
eċċellenza fl-istudji, l-Unjoni għandha
tistabbilixxi faċilità ta’ garanzija tas-self 
biex tippermetti lill-istudenti, 
irrispettivament mill-isfond soċjali 
tagħhom, biex jagħmlu l-Masters tagħhom 
f’pajjiż ieħor parteċipanti. Din il-faċilità 
għandha tkun disponibbli lill-
istituzzjonijiet finanzjarji li jaqblu li joffru 
self għall-istudji tal-Masters f’pajjiżi 
parteċipanti oħra b’termini favorevoli 
għall-istudenti.

(10) Biex tappoġġa l-mobilità, l-ekwità u l-
eċċellenza fl-istudji, l-Unjoni għandha 
tistabbilixxi faċilità Ewropea ta’ garanzija 
tas-self biex tippermetti lill-istudenti, 
irrispettivament mill-isfond soċjali 
tagħhom, biex jagħmlu l-Masters tagħhom 
f’pajjiż ieħor parteċipanti. Din il-faċilità 
għandha tkun disponibbli lill-
istituzzjonijiet finanzjarji li jaqblu li joffru 
self għall-istudji tal-Masters f’pajjiżi 
parteċipanti oħra b’termini favorevoli 
għall-istudenti. Minħabba n-natura 
kumplessa tal-faċilitajiet għall-garanzija 
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tas-self, is-sistema għandha tkun 
volontarja u għaldaqstant l-Istati Membri 
għandhom jiddeċiedu fil-livell nazzjonali 
jekk jixtiqux jieħdu sehem fil-faċilità. 

Or. en

Emenda 258
Marco Scurria

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Biex tappoġġa l-mobilità, l-ekwità u l-
eċċellenza fl-istudji, l-Unjoni għandha 
tistabbilixxi faċilità ta’ garanzija tas-self 
biex tippermetti lill-istudenti, 
irrispettivament mill-isfond soċjali 
tagħhom, biex jagħmlu l-Masters tagħhom 
f’pajjiż ieħor parteċipanti. Din il-faċilità 
għandha tkun disponibbli lill-
istituzzjonijiet finanzjarji li jaqblu li joffru 
self għall-istudji tal-Masters f’pajjiżi 
parteċipanti oħra b’termini favorevoli 
għall-istudenti.

(10) Biex tappoġġa l-mobilità, l-ekwità u l-
eċċellenza fl-istudji, l-Unjoni għandha 
tistabbilixxi faċilità Ewropea ta’ garanzija 
tas-self biex tippermetti lill-istudenti, 
irrispettivament mill-isfond soċjali 
tagħhom, biex jagħmlu l-Masters tagħhom 
f’pajjiż ieħor parteċipanti. Għandha 
tingħata attenzjoni partikulari lejn it-titjib 
tal-opportunitajiet edukattivi tal-istudenti 
żvantaġġati. Din il-faċilità għandha tkun 
disponibbli lill-istituzzjonijiet finanzjarji li 
jaqblu li joffru self għall-istudji tal-Masters
f’pajjiżi parteċipanti oħra b’termini 
favorevoli għall-istudenti.

Or. en

Emenda 259
Mitro Repo

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Biex tappoġġa l-mobilità, l-ekwità u l-
eċċellenza fl-istudji, l-Unjoni għandha 
tistabbilixxi faċilità ta’ garanzija tas-self 
biex tippermetti lill-istudenti, 

(10) Biex tappoġġa l-mobilità, l-ekwità u l-
eċċellenza fl-istudji, l-Unjoni għandha 
tistabbilixxi faċilità Ewropea ta’ garanzija 
tas-self biex tippermetti lill-istudenti, 
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irrispettivament mill-isfond soċjali 
tagħhom, biex jagħmlu l-Masters tagħhom 
f’pajjiż ieħor parteċipanti. Din il-faċilità 
għandha tkun disponibbli lill-
istituzzjonijiet finanzjarji li jaqblu li joffru 
self għall-istudji tal-Masters f’pajjiżi 
parteċipanti oħra b’termini favorevoli 
għall-istudenti.

irrispettivament mill-isfond soċjali 
tagħhom, biex jagħmlu l-Masters tagħhom 
f’pajjiż ieħor parteċipanti. Din il-faċilità 
għandha tkun disponibbli lill-
istituzzjonijiet finanzjarji li jaqblu li joffru 
self għall-istudji tal-Masters f’pajjiżi 
parteċipanti oħra b’termini favorevoli 
għall-istudenti. L-għan tal-faċilità għandu
jkun li l-istudenti jingħataw strument 
addizzjonali biex tiżdied il-mobilità 
tagħhom għall-istudji li jwettqu fil-livell 
ta' Master's, u għaldaqstant biex jittejbu l-
opportunitajiet edukattivi tal-istudenti 
żvantaġġati. Dan l-istrument sperimentali 
m'għandux ikun komplementarju u 
m'għandux ikun intenzjonat bħala 
sostitut tas-sistemi ta' għotjiet għall-
appoġġ tal-mobilità tal-istudenti diġà fis-
seħħ fil-livelli lokali, nazzjonali u 
Ewropej.

Or. en

Emenda 260
Katarína Neveďalová

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Biex tappoġġa l-mobilità, l-ekwità u l-
eċċellenza fl-istudji, l-Unjoni għandha 
tistabbilixxi faċilità ta’ garanzija tas-self 
biex tippermetti lill-istudenti, 
irrispettivament mill-isfond soċjali 
tagħhom, biex jagħmlu l-Masters tagħhom 
f’pajjiż ieħor parteċipanti. Din il-faċilità 
għandha tkun disponibbli lill-
istituzzjonijiet finanzjarji li jaqblu li joffru 
self għall-istudji tal-Masters f’pajjiżi 
parteċipanti oħra b’termini favorevoli 
għall-istudenti.

(10) Biex tappoġġa l-mobilità, l-ekwità u l-
eċċellenza fl-istudji, l-Unjoni għandha 
tistabbilixxi faċilità Ewropea ta’ garanzija 
tas-self biex tippermetti lill-istudenti, 
irrispettivament mill-isfond soċjali 
tagħhom, biex jagħmlu l-Masters tagħhom 
f’pajjiż ieħor parteċipanti. Din il-faċilità hi 
intenzjonata biex tkun komplementarja 
għas-sistemi ta' għotjiet diġà fis-seħħ u 
m'għandhiex tissostitwihom. Għandha
tkun disponibbli lill-istituzzjonijiet 
finanzjarji li jaqblu li joffru self għall-
istudji tal-Masters f’pajjiżi parteċipanti 
oħra b’termini favorevoli għall-istudenti. 
Barra minn hekk, it-termini ta' referenza 
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għall-iżvilupp ta' strument ta' dan it-tip 
għandhom jiġu stabbiliti f'kooperazzjoni 
mar-rappreżentanti tal-istudenti u l-
organizzazzjonijiet universitarji attivi fil-
livell Ewropew.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hu importanti li jiġi ddikjarat b'mod ċar li s-sistema ta' self hi opportunità komplementarja 
offruta lill-istudenti u mhux mod alternattiv għall-iffinanzjar tal-edukazzjoni għolja. Barra 
minn hekk, hu importanti li tiġi żgurata l-parteċipazzjoni tal-benefiċjarji u tal-universitajiet 
meta jkunu qed jiġu stabbiliti r-regoli u l-linji gwida rigward l-implimentazzjoni tal-istrument 
finanzjarju l-ġdid bħala mezz biex jiżdiedu t-trasparenza, il-parteċipazzjoni u l-effikaċji.

Emenda 261
Nora Berra, Pablo Zalba Bidegain, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal 
Rubial

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Biex tappoġġa l-mobilità, l-ekwità u l-
eċċellenza fl-istudji, l-Unjoni għandha 
tistabbilixxi faċilità ta’ garanzija tas-self 
biex tippermetti lill-istudenti, 
irrispettivament mill-isfond soċjali 
tagħhom, biex jagħmlu l-Masters tagħhom 
f’pajjiż ieħor parteċipanti. Din il-faċilità 
għandha tkun disponibbli lill-
istituzzjonijiet finanzjarji li jaqblu li joffru 
self għall-istudji tal-Masters f’pajjiżi 
parteċipanti oħra b’termini favorevoli 
għall-istudenti.

(10) Biex tappoġġa l-mobilità, l-ekwità u l-
eċċellenza fl-istudji, l-Unjoni għandha 
tistabbilixxi faċilità Ewropea ta’ garanzija 
tas-self, li tkun komplementari u mhux 
tissostitwixxi s-sistema ta' boroż, biex 
tippermetti lill-istudenti, irrispettivament 
mill-isfond soċjali tagħhom, biex jagħmlu 
l-Masters tagħhom f’pajjiż ieħor 
parteċipanti. Din il-faċilità għandha tkun 
disponibbli lill-istituzzjonijiet finanzjarji li 
jaqblu li joffru self għall-istudji tal-Masters 
f’pajjiżi parteċipanti oħra b’termini 
favorevoli għall-istudenti.

Or. fr

Emenda 262
Lorenzo Fontana
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Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Biex tappoġġa l-mobilità, l-ekwità u l-
eċċellenza fl-istudji, l-Unjoni għandha 
tistabbilixxi faċilità ta’ garanzija tas-self 
biex tippermetti lill-istudenti, 
irrispettivament mill-isfond soċjali 
tagħhom, biex jagħmlu l-Masters tagħhom 
f’pajjiż ieħor parteċipanti. Din il-faċilità 
għandha tkun disponibbli lill-
istituzzjonijiet finanzjarji li jaqblu li joffru 
self għall-istudji tal-Masters f’pajjiżi 
parteċipanti oħra b’termini favorevoli 
għall-istudenti.

(10) Biex tappoġġa l-mobilità, l-ekwità u l-
eċċellenza fl-istudji, l-Unjoni għandha 
tistabbilixxi faċilità Ewropea ta’ garanzija 
tas-self biex tippermetti lill-istudenti, 
irrispettivament mill-isfond soċjali 
tagħhom, biex jagħmlu l-Masters tagħhom 
f’pajjiż ieħor parteċipanti. Din il-faċilità 
għandha tkun disponibbli lill-
istituzzjonijiet finanzjarji li jaqblu li joffru 
self għall-istudji tal-Masters f’pajjiżi 
parteċipanti oħra b’termini partikolarment 
favorevoli għall-istudenti.

Or. it

Emenda 263
Malika Benarab-Attou
Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Biex tappoġġa l-mobilità, l-ekwità u l-
eċċellenza fl-istudji, l-Unjoni għandha 
tistabbilixxi faċilità ta’ garanzija tas-self 
biex tippermetti lill-istudenti, 
irrispettivament mill-isfond soċjali 
tagħhom, biex jagħmlu l-Masters tagħhom 
f’pajjiż ieħor parteċipanti. Din il-faċilità 
għandha tkun disponibbli lill-
istituzzjonijiet finanzjarji li jaqblu li joffru 
self għall-istudji tal-Masters f’pajjiżi 
parteċipanti oħra b’termini favorevoli 
għall-istudenti.

(10) Biex tappoġġa l-mobilità, l-ekwità u l-
eċċellenza fl-istudji, l-Unjoni għandha 
tistabbilixxi faċilità Ewropea ta’ garanzija 
tas-self, li tkun komplementari u mhux 
tissostitwixxi s-sistema ta' boroż, biex 
tippermetti lill-istudenti, irrispettivament 
mill-isfond soċjali tagħhom, biex jagħmlu 
l-Masters tagħhom f’pajjiż ieħor 
parteċipanti. Din il-faċilità għandha tkun 
disponibbli lill-istituzzjonijiet finanzjarji li 
jaqblu li joffru self għall-istudji tal-Masters 
f’pajjiżi parteċipanti oħra b’termini 
favorevoli għall-istudenti.

Or. fr
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Emenda 264
Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão 
Neves, Gabriel Mato Adrover

Proposta għal regolament
Premessa 10a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Biex tippromwovi l-mobilità u l-
aċċess indaqs għall-istudji u l-iskambji, l-
Unjoni għandha, bi qbil mal-Artikolu 349 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea, tipprovdi l-miżuri xierqa 
kollha biex titqies l-ispeċifiċità tar-reġjuni 
l-aktar imbiegħda tal-Unjoni, b'mod 
partikulari minħabba l-bogħod tagħhom 
mill-kontinent Ewropew u l-insularità 
tagħhom.

Or. en

Emenda 265
Nora Berra, Pablo Zalba Bidegain, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal 
Rubial

Proposta għal regolament
Premessa 10a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Biex tippromwovi l-mobilità u 
tħeġġeġ l-ekwità fl-istudji u l-iskambji, l-
Unjoni għandha tieħu l-miżuri xierqa 
kollha biex titqies l-ispeċifiċità tar-reġjuni 
l-aktar imbiegħda tal-Unjoni, b'mod 
partikulari l-bogħod tagħhom mill-
kontinent Ewropew u l-insularità 
tagħhom.

Or. fr

Emenda 266
Nora Berra, Pablo Zalba Bidegain, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal 
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Rubial

Proposta għal regolament
Premessa 10b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10b) Biex tissaħħaħ l-intensità u l-volum 
tal-kooperazzjoni Ewropea bejn ir-reġjuni 
l-aktar imbiegħda tal-Unjoni u l-pajjiżi 
terzi ġirien, l-arranġamenti 
amministrattivi u finanzjarji għall-
implimentazzjoni tal-miżuri previsti f'dan 
ir-Regolament għandhom jippermettu li r-
regoli jiġu adattati biex jixirqu l-
kundizzjonijiet ġeografiċi reġjonali fil-
kuntest ġeografiku reġjonali u 
jippermettu li r-riżorsi jiżdiedu skont il-
bżonn.

Or. fr

Emenda 267
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) L-Istati Membri għandhom jagħmlu 
ħilithom biex jadottaw il-miżuri xierqa
kollha biex iwarrbu l-ostakli legali u 
amministrattivi għall-funzjonament xieraq 
tal-Programm. Dan jimplika wkoll li l-viżi 
għall-parteċipanti għandhom jinħarġu 
mingħajr dewmien, sabiex jiġi żgurat li l-
ebda parteċipant ma jitlef parti mill-istudju 
jew kollu kemm hu, mill-programm ta’ 
taħriġ jew ta’ skambju, u biex jiġu evitati 
kanċellazzjonijiet ta’ azzjonijiet ta’ 
mobilità u ta’ proġetti. F’konformità mal-
Artikolu 19 tad-Direttiva tal-Kunsill 
2004/114/KE tat-13 ta’ Diċembru 2004 
dwar il-kundizzjonijiet ta' ammissjoni ta' 
cittadini ta' pajjiżi terzi għal skopijiet ta' 

(11) L-Istati Membri għandhom jagħmlu 
ħilithom biex jadottaw il-miżuri meħtieġa
kollha biex iwarrbu l-ostakli legali u 
amministrattivi għall-funzjonament xieraq 
tal-Programm. Dan jimplika wkoll li l-viżi 
għall-parteċipanti għandhom jinħarġu 
mingħajr dewmien jew saħansitra jiġu 
rrinunzjati, sabiex jiġi żgurat li l-ebda 
parteċipant ma jitlef parti mill-istudju jew 
kollu kemm hu, mill-programm ta’ taħriġ 
jew ta’ skambju, u biex jiġu evitati 
kanċellazzjonijiet ta’ azzjonijiet ta’ 
mobilità u ta’ proġetti. F’konformità mal-
Artikolu 19 tad-Direttiva tal-Kunsill 
2004/114/KE tat-13 ta’ Diċembru 2004 
dwar il-kundizzjonijiet ta' ammissjoni ta' 
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studju, skambju ta' studenti, taħriġ bla ħlas 
jew servizz volontarju, l-Istati Membri 
għandhom jitħeġġu jwaqqfu proċeduri ta’ 
ammissjoni iktar rapida.

cittadini ta' pajjiżi terzi għal skopijiet ta' 
studju, skambju ta' studenti, taħriġ bla ħlas 
jew servizz volontarju, l-Istati Membri 
għandhom jitħeġġu jwaqqfu proċeduri ta’ 
ammissjoni iktar rapida.

Or. fr

Emenda 268
Emma McClarkin

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) L-Istati Membri għandhom jagħmlu 
ħilithom biex jadottaw il-miżuri xierqa 
kollha biex iwarrbu l-ostakli legali u 
amministrattivi għall-funzjonament xieraq 
tal-Programm. Dan jimplika wkoll li l-viżi 
għall-parteċipanti għandhom jinħarġu 
mingħajr dewmien, sabiex jiġi żgurat li l-
ebda parteċipant ma jitlef parti mill-istudju 
jew kollu kemm hu, mill-programm ta’ 
taħriġ jew ta’ skambju, u biex jiġu evitati 
kanċellazzjonijiet ta’ azzjonijiet ta’ 
mobilità u ta’ proġetti. F’konformità mal-
Artikolu 19 tad-Direttiva tal-Kunsill 
2004/114/KE tat-13 ta’ Diċembru 2004 
dwar il-kundizzjonijiet ta' ammissjoni ta' 
cittadini ta' pajjiżi terzi għal skopijiet ta' 
studju, skambju ta' studenti, taħriġ bla ħlas 
jew servizz volontarju, l-Istati Membri 
għandhom jitħeġġu jwaqqfu proċeduri ta’ 
ammissjoni iktar rapida.

(11) L-Istati Membri għandhom jagħmlu 
ħilithom biex jadottaw il-miżuri xierqa 
kollha biex iwarrbu l-ostakli legali u 
amministrattivi għall-funzjonament xieraq 
tal-Programm. Dan jimplika wkoll li l-viżi 
għall-parteċipanti għandhom jinħarġu 
mingħajr dewmien mhux dovut, waqt li 
jiġu kompletament rispettati l-kriterji tal-
Istat Membru kkonċernat fil-qasam tal-
immigrazzjoni, sabiex jiġi żgurat li l-ebda 
parteċipant li jkun eliġibbli li jidħol fl-Istat 
Membru kkonċernat ma jitlef parti mill-
istudju jew kollu kemm hu, mill-programm 
ta’ taħriġ jew ta’ skambju, u biex jiġu 
evitati kanċellazzjonijiet ta’ azzjonijiet ta’ 
mobilità u ta’ proġetti. F’konformità mal-
Artikolu 19 tad-Direttiva tal-Kunsill 
2004/114/KE tat-13 ta’ Diċembru 2004 
dwar il-kundizzjonijiet ta' ammissjoni ta' 
cittadini ta' pajjiżi terzi għal skopijiet ta' 
studju, skambju ta' studenti, taħriġ bla ħlas 
jew servizz volontarju, l-Istati Membri 
għandhom jitħeġġu jwaqqfu proċeduri ta’ 
ammissjoni iktar rapida.

Or. en
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Emenda 269
Katarína Neveďalová

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) L-Istati Membri għandhom jagħmlu 
ħilithom biex jadottaw il-miżuri xierqa 
kollha biex iwarrbu l-ostakli legali u 
amministrattivi għall-funzjonament xieraq 
tal-Programm. Dan jimplika wkoll li l-viżi 
għall-parteċipanti għandhom jinħarġu 
mingħajr dewmien, sabiex jiġi żgurat li l-
ebda parteċipant ma jitlef parti mill-istudju 
jew kollu kemm hu, mill-programm ta’ 
taħriġ jew ta’ skambju, u biex jiġu evitati 
kanċellazzjonijiet ta’ azzjonijiet ta’ 
mobilità u ta’ proġetti. F’konformità mal-
Artikolu 19 tad-Direttiva tal-Kunsill 
2004/114/KE tat-13 ta’ Diċembru 2004 
dwar il-kundizzjonijiet ta' ammissjoni ta' 
cittadini ta' pajjiżi terzi għal skopijiet ta' 
studju, skambju ta' studenti, taħriġ bla ħlas 
jew servizz volontarju, l-Istati Membri 
għandhom jitħeġġu jwaqqfu proċeduri ta’ 
ammissjoni iktar rapida.

(11) L-Istati Membri għandhom jagħmlu 
ħilithom biex jadottaw il-miżuri xierqa 
kollha biex iwarrbu l-ostakli legali u 
amministrattivi għall-funzjonament xieraq 
tal-Programm. Dan jimplika wkoll li l-viżi 
għall-parteċipanti għandhom jinħarġu 
mingħajr dewmien u bi spejjeż imnaqqsa, 
sabiex jiġi żgurat li l-ebda parteċipant ma 
jitlef parti mill-istudju jew kollu kemm hu, 
mill-programm ta’ taħriġ jew ta’ skambju, 
u biex jiġu evitati kanċellazzjonijiet ta’ 
azzjonijiet ta’ mobilità u ta’ proġetti. 
F’konformità mal-Artikolu 19 tad-Direttiva 
tal-Kunsill 2004/114/KE tat-
13 ta’ Diċembru 2004 dwar il-
kundizzjonijiet ta' ammissjoni ta' cittadini 
ta' pajjiżi terzi għal skopijiet ta' studju, 
skambju ta' studenti, taħriġ bla ħlas jew 
servizz volontarju, l-Istati Membri 
għandhom jitħeġġu jwaqqfu proċeduri ta’ 
ammissjoni iktar rapida.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ispejjeż biex tinkiseb viża huma għoljin b'mod inaċċettabbli għaż-żgħażagħ u 
jikkontribwixxu, flimkien mal-proċeduri amministrattivi, biex jagħmlu l-mobilità tal-istudenti 
lejn u mill-pajjiżi mhux tal-UE diffiċli ħafna.

Emenda 270
Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão 
Neves, Gabriel Mato Adrover

Proposta għal regolament
Premessa 11a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Biex jissaħħu l-intensità u l-volum 
tal-kooperazzjoni Ewropea bejn ir-reġjuni 
l-aktar imbiegħda tal-Unjoni u l-pajjiżi 
ġirien, l-arranġamenti amministrattivi u 
finanzjarji relatati mal-implimentazzjoni 
tal-miżuri ta' dan ir-Regolament 
għandhom jipprevedu li r-regoli jiġu 
adattati għall-kuntest ġeografiku 
reġjonali u t-tisħiħ tal-kapaċitajiet 
meħtieġ.

Or. en

Emenda 271
Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Malika Benarab-Attou, Jean-Jacob Bicep, 
Lothar Bisky

Proposta għal regolament
Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Biex tippromwovi l-mobilità u 
tħeġġeġ l-ekwità fl-istudji u l-iskambji, l-
Unjoni għandha tieħu l-miżuri xierqa 
kollha biex titqies l-ispeċifiċità tar-reġjuni 
l-aktar imbiegħda tal-Unjoni, b'mod 
partikulari l-bogħod tagħhom mill-
kontinent Ewropew u l-insularità 
tagħhom.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Bi qbil mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 349 tat-TFUE, iridu jsiru bidliet għar-regoli 
amministrattivi u finanzjarji biex iż-żgħażagħ mill-pajjiżi u t-territorji extra-Ewropej 
jingħataw aktar possibilitajiet ta' mobilità lejn l-Ewropa kontinentali.

Emenda 272
Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Malika Benarab-Attou, Jean-Jacob Bicep, 
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Lothar Bisky

Proposta għal regolament
Premessa 11b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11b) Biex tissaħħaħ l-intensità u l-volum 
tal-kooperazzjoni Ewropea bejn ir-reġjuni 
l-aktar imbiegħda tal-Unjoni u l-pajjiżi 
tal-AKP kif ukoll il-pajjiżi u t-territorji 
extra-Ewropej fil-Karibew, fil-Paċifiku, fl-
Afrika tal-Lvant u tan-Nofsinhar, l-
arranġamenti amministrattivi u 
finanzjarji għall-implimentazzjoni tal-
miżuri previsti f'dan ir-Regolament 
għandhom jippermettu li r-regoli jiġu 
adattati biex jixirqu l-kundizzjonijiet 
ġeografiċi reġjonali fil-kuntest ġeografiku 
reġjonali u jippermettu li r-riżorsi jiżdiedu 
skont il-bżonn.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-mobilità għaż-żgħażagħ mill-pajjiżi u t-territorji extra-Ewropej fi ħdan il-kuntest 
ġeografiku tagħhom hi konformi mal-linji gwida tal-Kummissjoni dwar it-tiftiħ tar-reġjuni.

Emenda 273
Marietje Schaake

Proposta għal regolament
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Sabiex jiġi indirizzat aħjar il-qgħad 
fost iż-żgħażagħ fl-Unjoni, għandha 
tingħata attenzjoni partikulari għall-
kooperazzjoni transnazzjonali bejn l-
istituzzjonijiet għall-edukazzjoni għolja u 
vokazzjonali u n-negozju, bil-għan li jiġu 
armonizzati l-ħtiġijiet kurrikulari ma' 
dawk tas-suq tax-xogħol, tittejjeb l-
impjegabilità tal-istudenti u jiġu 
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żviluppati l-ħiliet imprenditorjali.

Or. en

Emenda 274
Doris Pack

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Id-Dikjarazzjoni ta’ Bolonja, iffirmata 
mill-Ministri tal-Edukazzjoni ta’ 29°pajjiż 
Ewropew fid-19°ta’°Ġunju°1999, 
stabbilixxiet proċess intergovernattiv 
immirat biex joħloq "Żona Ewropea ta' 
Edukazzjoni għolja", li għandha bżonn 
appoġġ fuq livell tal-Unjoni.

(13) Id-Dikjarazzjoni ta’ Bolonja, iffirmata 
mill-Ministri tal-Edukazzjoni ta’ 29°pajjiż 
Ewropew fid-19°ta’°Ġunju°1999, 
stabbilixxiet proċess intergovernattiv 
immirat biex joħloq "Żona Ewropea ta' 
Edukazzjoni Għolja". Fit-8 Konferenza 
Ministerjali ta' Bologna, li saret 
f'Bukarest, ir-Rumanija nhar is-26 u s-
27 ta' April 2012, is-47 Ministru 
responsabbli għall-edukazzjoni għolja 
ffirmaw il-Komunikat Ministerjali ta' 
Bucharest li jappella għall-konsolidament 
taż-Żona Ewropea ta' Edukazzjoni 
Għolja, li għandha bżonn appoġġ 
kontinwu fuq livell tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 275
Nadja Hirsch

Proposta għal regolament
Premessa 14a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) L-iskambju tal-għarfien fil-qasam 
tal-edukazzjoni vokazzjonali u t-taħriġ fil-
livell internazzjonali għandu jitrawwem, 
pereżempju, permezz tal-mobilità lejn 
pajjiżi terzi u minnhom għall-persuni fl-
edukazzjoni vokazzjonali u t-taħriġ u 



AM\914151MT.doc PE496.579v01-0026/155 AM\

MT

għall-għalliema. 

Or. de

Emenda 276
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta għal regolament
Premessa 14a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) L-istudenti fl-edukazzjoni 
vokazzjonali u teknika, inklużi dawk fuq 
esperjenzi prattiċi ta' xogħol, u l-
apprendisti jeħtieġu jingħataw aktar 
opportunitajiet għall-mobilità. Għandhom 
jittieħdu l-miżuri meħtieġa biex il-
mobilità ssir kemm aktar attrattiva, kif 
ukoll aktar aċċessibbli, b'mod partikulari 
għall-persunal imħarreġ mill-intrapriżi 
żgħar u ta' daqs medju u mis-settur tal-
arti u l-artiġġanat. 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-Komunikat ta' Bruges jiddikjara li t-trawwim tal-mobilità transkonfinali għall-istudenti fit-
taħriġ vokazzjonali u tekniku hu sfida kruċjali għall-ġejjieni. Fir-rigward tal-mobilità tal-
apprendisti, hu importanti li jkun hemm organizzazzjonijiet intermedjarji għall-faċilitazzjoni 
tal-parteċipazzjoni tal-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju, bħala organizzazzjonijiet li kemm 
jibagħtu lill-apprendisti, kif ukoll li jirċivuhom.

Emenda 277
David Casa

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Huwa meħtieġ li tissaħħaħ l-intensità 
u l-volum ta’ kooperazzjoni Ewropea bejn 

(15) Huwa meħtieġ li jissaħħu l-intensità u 
l-volum ta’ kooperazzjoni Ewropea bejn l-
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l-iskejjel, u tal-mobilità tal-persunal tal-
iskola u ta’ dawk li qed jitgħallmu sabiex 
jiġu ttrattati l-prijoritajiet stabbiliti fl-
Aġenda għall-kooperazzjoni Ewropea dwar 
l-iskejjel għas-Seklu°21, jiġifieri biex 
tittejjeb il-kwalità tal-edukazzjoni fl-
iskejjel tal-Unjoni fl-oqsma ta’ żvilupp 
kompetenti u sabiex jiġu mtejba l-ekwità u 
l-inklużjoni fis-sistemi skolastiċi u fl-
istituzzjonijiet, kif ukoll biex jissaħħu l-
professjoni tal-għalliema u tat-tmexxija tal-
iskola. F’dan il-kuntest, għandha tingħata 
importanza partikolari lill-miri strateġiċi 
biex jitnaqqas it-tluq mill-iskola qabel iż-
żmien, tittejjeb l-eżekuzzjoni fil-ħiliet 
bażiċi, jittejbu l-parteċipazzjoni u l-kwalità 
fl-edukazzjoni u l-kura fit-tfulija bikrija, 
kif ukoll dawk il-miri li jsaħħu l-
kompetenzi professjonali tal-għalliema u 
tal-mexxejja tal-iskola, u jittejbu l-
opportunitajiet edukattivi ta' tfal li kienu 
migranti u ta’ dawk li qegħdin fi żvantaġġ 
soċjo-ekonomiku.

iskejjel, u tal-mobilità tal-persunal tal-
iskola u ta’ dawk li qed jitgħallmu sabiex 
jiġu ttrattati l-prijoritajiet stabbiliti fl-
Aġenda għall-kooperazzjoni Ewropea dwar 
l-iskejjel għas-Seklu°21, jiġifieri biex 
tittejjeb il-kwalità tal-edukazzjoni fl-
iskejjel tal-Unjoni fl-oqsma ta’ żvilupp 
kompetenti u sabiex jiġu mtejba l-ekwità u 
l-inklużjoni fis-sistemi skolastiċi u fl-
istituzzjonijiet, kif ukoll biex jissaħħu l-
professjoni tal-għalliema u t-tmexxija tal-
iskejjel u biex jiġi pprovdut appoġġ 
għalihom. F’dan il-kuntest, il-miri
strateġiċi biex jitnaqqas it-tluq mill-iskola 
qabel iż-żmien, tittejjeb l-eżekuzzjoni fil-
ħiliet bażiċi, it-titjib tal-parteċipazzjoni u l-
kwalità fl-edukazzjoni u l-kura fit-tfulija 
bikrija, flimkien ma' dawk il-miri li jsaħħu 
l-kompetenzi professjonali tal-għalliema u 
tal-mexxejja tal-iskola, u li jtejbu l-
opportunitajiet edukattivi ta' tfal li kienu 
migranti u ta’ dawk li qegħdin fi żvantaġġ 
soċjoekonomiku.

Or. en

Emenda 278
Marco Scurria

Proposta għal regolament
Premessa 15a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Il-programm għandu jagħti 
attenzjoni partikulari għad-dimensjoni 
territorjali tal-politiki fl-oqsma tal-
edukazzjoni u t-taħriġ u, b'mod speċjali, 
għall-inugwaljanzi li qed jiżdiedu fil-
kisbiet edukattivi fil-livelli nazzjonali u 
lokali.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Fl-inħawi urbani, problemi bħat-tluq mill-iskola qabel iż-żmien, l-esklużjoni taż-żgħażagħ, il-
kisbiet edukattivi baxxi u aċċess dgħajjef għall-infrastruttura edukattiva huma komuni. Hi 
x'inhi l-prosperità ta' belt, hemm it-tendenza li dawn il-problemi jiġu kkonċentrati f'ċerti 
viċinati, speċifikament dwar bi żvantaġġi soċjoekonomiċi. Biex jaffrontaw dawn l-isfidi, l-
amministrazzjonijiet lokali jiżvolġu rwol fundamentali fil-koordinament u t-tmexxija tal-
azzjonijiet biex jiġu indirizzati. L-esperjenza fl-affrontar ta' dawn l-isfidi hi kruċjali biex 
jintlaħqu l-objettivi tal-istrateġija Ewropa 2020.

Emenda 279
Francisco José Millán Mon

Proposta għal regolament
Premessa 15a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Hemm bżonn li l-proċess ta' 
integrazzjoni Ewropew jinġieb eqreb 
għaż-żgħażagħ, u allura hu meqjus li hu 
xieraq li, fl-istudji fil-livell tal-
bakkalawreat jew fil-livell ekwivalenti, jiġi 
inkluż suġġett speċifika dwar l-isfond, l-
objettivi u l-funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea u tal-istituzzjonijiet tagħha.

Or. es

Emenda 280
Martin Kastler

Proposta għal regolament
Premessa 16a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Il-programm hu mmirat b'mod 
partikolari biex jikseb l-objettiv stabbilit 
bħala parti mis-Sena Ewropea għat-Tixjiħ 
Attiv u s-Solidarjetà bejn il-
Ġenerazzjonijiet li tinħoloq kultura 
Ewropea ta' tixjiħ attiv u mobilità u 
parteċipazzjoni soċjali għall-anzjani 



AM\914151MT.doc PE496.579v01-0029/155 AM\

MT

peress li għandhom element multiplakanti 
u huma membri attivi ta' "Ġenerazzjoni 
Ewropa" b'esperjenza suġġettiva. Fil-
prospettiva ta' dan l-objettiv, il-programm 
jagħti viżibilità ġdida akbar lis-suġġett 
billi jistabbilixxi programm 
korrispondenti fil-qasam tal-edukazzjoni 
ġenerali u vokazzjonali.

Or. de

Emenda 281
Katarína Neveďalová

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) L-azzjoni tal-Forum taż-Żgħażagħ 
Ewropej, iċ-Ċentri ta’ Rikonoxximent 
Akkademiku Nazzjonali (NARIC), in-
netwerks Eurydice, Euroguidance u 
Eurodesk, kif ukoll is-Servizzi Nazzjonali 
ta' Appoġġ għall-eTwinning, iċ-Ċentri 
Nazzjonali Europass u l-Uffiċċji 
Nazzjonali tal-Informazzjoni fil-pajjiżi tal-
viċinat hija essenzjali sabiex jinkisbu l-
għanijiet tal-programm, partikolarment 
billi jipprovdu lill-Kummissjoni 
b’informazzjoni regolari u aġġornata dwar 
l-oqsma varji tal-attività tagħhom u 
permezz tat-tixrid tar-riżultati tal-
Programm fl-Unjoni u fil-pajjiżi terzi 
parteċipanti.

(17) L-azzjoni tal-Forum taż-Żgħażagħ 
Ewropej, il-Pjattaforma tas-Soċjetà Ċivili 
Ewropea għat-Tagħlim Tul il-Ħajja, iċ-
Ċentri ta’ Rikonoxximent Akkademiku 
Nazzjonali (NARIC), in-netwerks 
Eurydice, Euroguidance u Eurodesk, kif 
ukoll is-Servizzi Nazzjonali ta' Appoġġ 
għall-Ġemellaġġ elettroniku, iċ-Ċentri 
Nazzjonali Europass u l-Uffiċċji 
Nazzjonali tal-Informazzjoni fil-pajjiżi tal-
viċinat hija essenzjali sabiex jinkisbu l-
għanijiet tal-programm, partikolarment 
billi jipprovdu lill-Kummissjoni 
b’informazzjoni regolari u aġġornata dwar 
l-oqsma varji tal-attività tagħhom u 
permezz tat-tixrid tar-riżultati tal-
Programm fl-Unjoni u fil-pajjiżi terzi 
parteċipanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Waqt li ġiet rikonoxxuta fl-2009 mill-Kummissjoni Ewropea bħala pjattaforma ta' 
"rappreżentazzjoni unika" għat-tagħlim tul il-ħajja u ilha bosta snin involuta fi djalogu mal-
istituzzjonijiet tal-UE (i.e. b'mod konġunt torganizza l-Forums għall-Partijiet Interessati tad-
DĠ Edukazzjoni u Kultura), il-Pjattaforma tas-Soċjetà Ċivili Ewropea għat-Tagħlim Tul il-
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Ħajja, li tirrappreżenta 31 netwerk Ewropew minn kull settur tal-edukazzjoni u t-taħriġ, 
għandha tissemma' direttament bħala sieħba ta' referenza mis-soċjetà ċivili fil-qafas ta' 
djalogu regolari fl-edukazzjoni u t-taħriġ.

Emenda 282
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) L-azzjoni tal-Forum taż-Żgħażagħ 
Ewropej, iċ-Ċentri ta’ Rikonoxximent 
Akkademiku Nazzjonali (NARIC), in-
netwerks Eurydice, Euroguidance u 
Eurodesk, kif ukoll is-Servizzi Nazzjonali 
ta' Appoġġ għall-eTwinning, iċ-Ċentri 
Nazzjonali Europass u l-Uffiċċji 
Nazzjonali tal-Informazzjoni fil-pajjiżi tal-
viċinat hija essenzjali sabiex jinkisbu l-
għanijiet tal-programm, partikolarment 
billi jipprovdu lill-Kummissjoni 
b’informazzjoni regolari u aġġornata dwar 
l-oqsma varji tal-attività tagħhom u 
permezz tat-tixrid tar-riżultati tal-
Programm fl-Unjoni u fil-pajjiżi terzi 
parteċipanti.

(17) L-azzjoni tal-Forum taż-Żgħażagħ 
Ewropej, iċ-Ċentri ta’ Rikonoxximent 
Akkademiku Nazzjonali (NARIC), in-
netwerks Eurydice, Euroguidance u 
Eurodesk, kif ukoll is-Servizzi Nazzjonali 
ta' Appoġġ għall-eTwinning, iċ-Ċentri 
Nazzjonali Europass u l-Uffiċċji 
Nazzjonali tal-Informazzjoni fil-pajjiżi tal-
viċinat hija essenzjali sabiex jinkisbu l-
għanijiet tal-programm, partikolarment 
billi jipprovdu lill-Kummissjoni 
b’informazzjoni regolari u aġġornata dwar 
l-oqsma varji tal-attività tagħhom u 
permezz tat-tixrid tar-riżultati tal-
Programm fl-Unjoni u fil-pajjiżi u t-
territorji extra-Ewropej assoċjati magħha, 
kif ukoll fil-pajjiżi terzi parteċipanti.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Id-Deċiżjoni attwali dwar l-Assoċjazzjoni Extra-Ewropea tipprevedi l-parteċipazzjoni tal-
pajjiżi u territorji extra-Ewropej fil-programmi ta' taħriġ u edukazzjoni. Il-proposta għal 
deċiżjoni ġdida ttenni wkoll li dawn il-pajjiżi u territorji huma eliġibbli għall-programmi 
orizzontali kollha tal-UE. Għaldaqstant għandu jiġi speċifikat fit-test li l-pajjiżi u t-territorji 
extra-Ewropej jieħdu sehem fil-programm ERASMUS għal Kulħadd.

Emenda 283
Marek Henryk Migalski
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Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Il-Kooperazzjoni bejn il-Programm u 
l-organizzazzjonijiet internazzjonali fil-
qasam tal-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-
żgħażagħ u l-isport għandha tissaħħaħ, 
b’mod partikolari mal-Kunsill tal-Ewropa.

(18) Il-Kooperazzjoni bejn il-Programm u 
l-organizzazzjonijiet internazzjonali fil-
qasam tal-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-
żgħażagħ u l-isport għandha tissaħħaħ, 
b’mod partikolari mal-Kunsill tal-Ewropa, 
kif għandha tissaħħaħ ukoll il-
kooperazzjoni fi ħdan il-programmi 
internazzjonali mal-pajjiżi tal-Politika 
Ewropea tal-Viċinat.

Or. pl

Emenda 284
Katarína Neveďalová

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Il-programm għandu jikkontribwixxi 
biex tiġi żviluppata l-eċċellenza fl-istudji 
dwar l-integrazzjoni Ewropea madwar id-
dinja, u għandu partikolarment jappoġġa 
istituzzjonijiet li għandhom struttura ta’ 
governanza Ewropea, ikopru l-ispettru 
sħiħa ta’ oqsma politiċi li huma ta’ 
interess għall-Unjoni, li huma 
organizzazzjonijiet mingħajr profitt u 
joffru lawrji akkademiċi rikonoxxuti.

(19) Sabiex jikkontribwixxi għall-iżvilupp 
tal-eċċellenza fl-istudji dwar l-
integrazzjoni Ewropea madwar id-dinja u 
biex jingħata rispons għall-ħtieġa dejjem 
akbar li jkun hemm għarfien u djalogu 
dwar il-proċess ta' integrazzjoni Ewropea 
u l-iżvilupp tiegħu, huwa importanti li tiġi 
stimulata l-eċċellenza fit-tagħlim, fir-
riċerka u fir-riflessjoni f’dan il-qasam 
billi jiġu appoġġjati l-istituzzjonijiet tal-
edukazzjoni għolja li jispeċjalizzaw fl-
istudju tal-proċess ta' integrazzjoni 
Ewropea, l-organizzazzjonijiet Ewropew 
fil-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ u l-
Azzjoni Jean Monnet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda hi meħtieġa għall-armonizzazzjoni tal-lingwaġġ fit-test kollu u biex isir konsistenti 
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mad-definizzjonijiet: għalhekk hu imporanti li jintuża t-terminu "organizzazzjonijiet" minflok 
"assoċjazzjonijiet".

Emenda 285
Georgios Papanikolaou

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Il-programm għandu jikkontribwixxi 
biex tiġi żviluppata l-eċċellenza fl-istudji 
dwar l-integrazzjoni Ewropea madwar id-
dinja, u għandu partikolarment jappoġġa 
istituzzjonijiet li għandhom struttura ta’ 
governanza Ewropea, ikopru l-ispettru 
sħiħa ta’ oqsma politiċi li huma ta’ interess 
għall-Unjoni, li huma organizzazzjonijiet 
mingħajr profitt u joffru lawrji akkademiċi 
rikonoxxuti.

(19) Il-programm għandu jikkontribwixxi 
biex tiġi żviluppata l-eċċellenza fl-istudji 
dwar l-integrazzjoni Ewropea madwar id-
dinja, u għandu partikolarment jappoġġa 
istituzzjonijiet li għandhom struttura ta’ 
governanza Ewropea, ikopru l-ispettru 
sħiħa ta’ oqsma politiċi li huma ta’ interess 
għall-Unjoni, li huma organizzazzjonijiet 
mingħajr skop ta' qligħ u joffru lawrji 
akkademiċi rikonoxxuti, kif ukoll 
organizzazzjonijiet u korpi internazzjonali 
li l-attivitajiet tagħhom għandhom 
x'jaqsmu ma' oqsma ta' interess għall-
UE, għall-promozzjoni u l-appoġġ tal-
mobilità u l-kooperazzjoni fil-livell 
Ewropew, bħall-Istitut Universitarju 
Ewropew u l-Organizzazzjoni Ewropea 
għad-Dritt Pubbliku.

Or. el

Emenda 286
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Il-programm għandu jikkontribwixxi 
biex tiġi żviluppata l-eċċellenza fl-istudji 
dwar l-integrazzjoni Ewropea madwar id-
dinja, u għandu partikolarment jappoġġa 

(19) Il-programm għandu jikkontribwixxi 
biex tiġi żviluppata l-eċċellenza fl-istudji 
dwar l-integrazzjoni Ewropea madwar id-
dinja, u għandu partikolarment jappoġġa, 
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istituzzjonijiet li għandhom struttura ta’ 
governanza Ewropea, ikopru l-ispettru 
sħiħa ta’ oqsma politiċi li huma ta’ interess 
għall-Unjoni, li huma organizzazzjonijiet 
mingħajr profitt u joffru lawrji akkademiċi 
rikonoxxuti.

anke permezz ta' fondi operattivi, lill-
istituzzjonijiet li għandhom struttura ta’ 
governanza Ewropea, ikopru l-ispettru 
sħiħa ta’ oqsma politiċi li huma ta’ interess 
għall-Unjoni, li huma organizzazzjonijiet 
mingħajr skop ta' qligħ u joffru lawrji 
akkademiċi rikonoxxuti.

Or. fr

Emenda 287
Emil Stoyanov

Proposta għal regolament
Premessa 19a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) Il-programm għandu jimmira li 
jnaqqas l-inugwaljanzi eżistenti fil-
pagamenti għall-parteċipanti mill-Istati 
Membri differenti hekk kif jimplimentaw 
il-proġetti taħt il-programm. 

Or. en

Emenda 288
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni 
dwar "L-Iżvilupp tad-Dimensjoni Ewropea 
fl-Isport" tat-18°ta’°Jannar°2011 
tistabbilixxi l-ideat tal-Kummissjoni għal 
azzjoni fil-livell tal-Unjoni fil-qasam tal-
isport wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ 
Lisbona u tipproponi lista ta’ azzjonijiet 
konkreti lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri fi tliet kapitoli vasti: ir-rwol tal-
isport fis-soċjetà, id-dimensjoni ekonomika 

(20) Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni 
dwar "L-Iżvilupp tad-Dimensjoni Ewropea 
fl-Isport" tat-18°ta’°Jannar°2011 tistipula
l-ideat tal-Kummissjoni għal azzjoni fil-
livell tal-Unjoni fil-qasam tal-isport wara 
d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona u 
tipproponi lista ta’ azzjonijiet konkreti biex 
il-Kummissjoni u l-Istati Membri jkabbru 
l-identità Ewropea fl-isport fi tliet kapitoli 
vasti: ir-rwol tal-isport fis-soċjetà, id-
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tal-isport u l-organizzazzjoni tal-isport. dimensjoni ekonomika tal-isport u l-
organizzazzjoni tal-isport.

Or. es

Emenda 289
Piotr Borys

Proposta għal regolament
Premessa 20a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20a) Hemm bżonn li tingħata attenzjoni 
partikolari għall-isport tal-massa, 
minħabba r-rwol kruċjali li jiżvolġu fil-
promozzjoni tal-inklużjoni soċjali, l-
opportunitajiet indaqs u l-attività fiżika li 
ġġib ’il quddiem is-saħħa.

Or. en

Emenda 290
Malika Benarab-Attou

Proposta għal regolament
Premessa 20a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20a) Il-miżuri applikati għall-isport iridu 
jqisu l-kriterji stabbiliti fil-Konvenzjoni 
Kontra d-Doping tal-Kunsill tal-Ewropa u 
fil-Konvenzjoni Ewropew dwar il-
Vjolenza tal-Ispettaturi, kif ukoll fir-
Rakkomandazzjoni CM/Rec(2011)10 tal-
Kumitat tal-Ministri lill-istati membri 
dwar il-promozzjoni tal-integrità tal-isport 
kontra l-manipulazzjoni tar-riżultati, 
speċifikament it-tbagħbis tal-logħob.

Or. fr
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Emenda 291
Ivo Belet

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Trasparenza ikbar tal-kwalifiki u tal-
kompetenzi u aċċettazzjoni estiża tal-
għodod tal-Unjoni għandhom jiffaċilitaw 
fl-Ewropa kollha l-mobilità għall-finijiet 
ta’ tagħlim tul il-ħajja, biex b’hekk isir 
kontribut għall-iżvilupp tal-edukazzjoni ta’ 
kwalità u tat-taħriġ, u se tiffaċilita l-
mobilità għall-finijiet ta’ xogħol, bejn il-
pajjiżi kif ukoll bejn is-setturi. Il-ftuħ tal-
aċċess għall-istudenti żgħażagħ (inklużi l-
istudenti tat-taħriġ edukattiv u 
vokazzjonali) għal metodi, prattiki u 
teknoloġiji użati f’pajjiżi oħra jgħinhom
itejbu l-impjegabilità tagħhom f’ekonomija 
globali; jista’ jgħinhom ukoll joħolqu 
impjiegi bi profil internazzjonali iktar 
attraenti.

(21) Trasparenza ikbar tal-kwalifiki u tal-
kompetenzi u aċċettazzjoni estiża tal-
għodod ta' rikonoxximent tal-Unjoni 
għandhom jikkontribwixxu għall-iżvilupp 
tal-edukazzjoni, it-taħriġ u l-ħidma maż-
żgħażagħ ta’ kwalità, u se jiffaċilitaw il-
mobilità kemm għall-finijiet tat-tagħlim 
tul il-ħajja, kif ukoll għall-finijiet ta’ 
xogħol fl-Ewropa kollha, bejn il-pajjiżi kif 
ukoll bejn is-setturi. It-tiftiħ tal-aċċess 
għaż-żgħażagħ kollha (inklużi l-istudenti, 
il-voluntiera, l-istudenti tat-taħriġ 
edukattiv u vokazzjonali) għal metodi, 
prattiki u teknoloġiji użati f’pajjiżi oħra se 
jtejjeb l-impjegabilità tagħhom 
f’ekonomija globali; jista’ jgħin ukoll billi 
jagħmel lill-impjiegi bi profil 
internazzjonali iktar attrattivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tkompli tibni fuq l-EM 7 tar-Rapporteur. Aktar enfasi fuq is-settur taż-żgħażagħ u l-ħidma 
maż-żgħażagħ.

Emenda 292
Nadja Hirsch

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Trasparenza ikbar tal-kwalifiki u tal-
kompetenzi u aċċettazzjoni estiża tal-
għodod tal-Unjoni għandhom jiffaċilitaw 
fl-Ewropa kollha l-mobilità għall-finijiet 

(21) Trasparenza, komparabilità u 
rikonoxximent ikbar tal-kwalifiki u tal-
kompetenzi u aċċettazzjoni estiża tal-
għodod tal-Unjoni għandhom jiffaċilitaw 
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ta’ tagħlim tul il-ħajja, biex b’hekk isir 
kontribut għall-iżvilupp tal-edukazzjoni ta’ 
kwalità u tat-taħriġ, u se tiffaċilita l-
mobilità għall-finijiet ta’ xogħol, bejn il-
pajjiżi kif ukoll bejn is-setturi. Il-ftuħ tal-
aċċess għall-istudenti żgħażagħ (inklużi l-
istudenti tat-taħriġ edukattiv u 
vokazzjonali) għal metodi, prattiki u 
teknoloġiji użati f’pajjiżi oħra jgħinhom 
itejbu l-impjegabilità tagħhom f’ekonomija 
globali; jista’ jgħinhom ukoll joħolqu 
impjiegi bi profil internazzjonali iktar 
attraenti.

fl-Ewropa kollha l-mobilità għall-finijiet 
ta’ tagħlim tul il-ħajja, biex b’hekk isir 
kontribut għall-iżvilupp tal-edukazzjoni u 
tat-taħriġ ta’ kwalità, u se jiffaċilitaw il-
mobilità għall-finijiet ta’ xogħol, bejn il-
pajjiżi kif ukoll bejn is-setturi.  It-tiftiħ tal-
aċċess għall-istudenti żgħażagħ (inklużi l-
istudenti tat-taħriġ edukattiv u 
vokazzjonali) għal metodi, prattiki u 
teknoloġiji użati f’pajjiżi oħra jgħinhom 
itejbu l-impjegabilità tagħhom f’ekonomija 
globali; jista’ jgħin ukoll billi jagħmel lill-
impjiegi bi profil internazzjonali iktar 
attrattivi.

Or. de

Emenda 293
Emma McClarkin

Proposta għal regolament
Premessa 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) L-attenzjoni konkreta għandha 
tingħata lill-isport tal-massa, b'mod 
partikulari permezz tal-organizzazzjoni 
sportivi tal-massa mmexxija mill-
komunità li huma fl-aħjar qagħda biex 
jifhmu l-ħtiġijiet tal-komunitajiet lokali, 
minħabba r-rwol kruċjali li jaqdi l-isport 
fil-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali, l-
opportunitajiet indaqs u l-attività fiżika li 
ttejjeb is-saħħa. Barra minn hekk, jistgħu 
jsiru disponibbli riżorsi limitati għal 
djalogu xieraq mal-partijiet interessati fil-
qasam tal-isport, sakemm dan l-infiq ma 
jkollux impatt fuq il-kapaċità tal-
programmi ta' sport tal-massa li 
jingħataw finanzjament u jiġu 
implimentati b'mod effikaċi.

Or. en
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Emenda 294
Marek Henryk Migalski

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Għal dan l-iskop, huwa rakkomandat 
li jiġi estiż l-użu tal-qafas uniku għat-
trasparenza tal-kwalifiki u l-kompetenzi 
(Europass) skont id-Deċiżjoni 
Nru 2241/2004KE tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill tal-15 ta’ Diċembru 2004, il-
Qafas tal-Kwalifiki Ewropew (EQF) skont 
ir-Rakkomandazzjoni tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta’ April 2008, is-sistema ta’ Krediti 
Ewropej għall-Edukazzjoni u t-Taħriġ 
Vokazzjonali (ECVET) skont ir-
Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill tat-18 ta’ Ġunju 2009 u tas-
Sistema Ewropea ta’ Trasferiment u 
Akkumulazzjoni tal-Krediti (ECTS). 

(22) Għal dan l-iskop, huwa rakkomandat 
li jiġi estiż l-użu tal-qafas uniku għat-
trasparenza tal-kwalifiki u l-kompetenzi 
(Europass) skont id-Deċiżjoni 
Nru 2241/2004KE tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill tal-15 ta’ Diċembru 2004, il-
Qafas tal-Kwalifiki Ewropew (EQF) skont 
ir-Rakkomandazzjoni tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta’ April 2008, is-sistema ta’ Krediti 
Ewropej għall-Edukazzjoni u t-Taħriġ 
Vokazzjonali (ECVET) skont ir-
Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill tat-18 ta’ Ġunju 2009 u tas-
Sistema Ewropea ta’ Trasferiment u 
Akkumulazzjoni tal-Krediti (ECTS). Bil-
ħsieb li jsaħħu l-mobilità tal-istudenti, l-
Istati Membri għandhom joħolqu 
kundizzjonijiet aħjar u qafas wieħed għar-
rikonoxximent tal-korsijiet u l-perjodi ta' 
studju li jkunu tlestew bħala parti minn 
skambji bejn studenti.

Or. pl

Emenda 295
Mitro Repo

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Sabiex tiġi żgurata effiċjenza akbar 
fil-komunikazzjoni lill-pubbliku ġenerali 
u sinerġiji aktar b’saħħithom bejn l-
attivitajiet ta’ komunikazzjoni mwettqa 
b'inizjattiva tal-Kummissjoni, ir-riżorsi 

imħassar
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allokati għall-komunikazzjoni skont dan 
ir-Regolament għandhom jikkontribwixxu 
wkoll biex ikopru l-komunikazzjoni bejn 
il-korpi dwar il-prijoritajiet politiki tal-
Unjoni Ewropea bil-kundizzjoni li dawn 
huma relatati mal-objettivi ġenerali ta’ 
dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 296
Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Huwa meħtieġ li jiġi żgurat il-valur 
miżjud Ewropew tal-azzjonijiet kollha 
mwettqa fil-qafas tal-Programm, u l-
komplementarjetà għall-attivitajiet tal-Istati 
Membri b’konformità mal-Artikolu°167(4) 
tat-Trattat dwar il-funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea u attivitajiet oħra, b’mod 
partikolari fil-qasam tal-kultura, ir-riċerka, 
il-politika industrijali u ta' koeżjoni, il-
politika tat-tkabbir u r-relazzjonijiet 
esterni.

(24)  Huwa meħtieġ li jiġi żgurat il-valur 
miżjud Ewropew tal-azzjonijiet kollha 
mwettqa fil-qafas tal-Programm, u l-
komplementarjetà għall-attivitajiet tal-Istati 
Membri b’konformità mal-Artikolu°167(4) 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea u attivitajiet oħra, b’mod 
partikolari fl-oqsma tal-kultura u l-media, 
l-impjiegi, is-saħħa, ir-riċerka u l-
innovazzjoni, l-imprenditorjat, il-ġustizzja, 
il-konsumatur, l-iżvilupp, il-politika 
industrijali u ta' koeżjoni, il-politika tat-
tkabbir u r-relazzjonijiet esterni, kif ukoll 
b'konformità mal-istrateġiji 
makroreġjonali attwali tal-Unjoni u dawk 
li jistgħu jiġu approvati matul ħajjet-il 
Programm.

Or. es

Emenda 297
Malika Benarab-Attou

Proposta għal regolament
Premessa 24
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Huwa meħtieġ li jiġi żgurat il-valur 
miżjud Ewropew tal-azzjonijiet kollha 
mwettqa fil-qafas tal-Programm, u l-
komplementarjetà għall-attivitajiet tal-Istati 
Membri b’konformità mal-Artikolu°167(4)
tat-Trattat dwar il-funzjonament tal-Unjoni
Ewropea u attivitajiet oħra, b’mod 
partikolari fil-qasam tal-kultura, ir-riċerka, 
il-politika industrijali u ta' koeżjoni, il-
politika tat-tkabbir u r-relazzjonijiet 
esterni.

(24) Huwa meħtieġ li jiġi żgurat il-valur 
miżjud Ewropew tal-azzjonijiet kollha 
mwettqa fil-qafas tal-Programm, u l-
komplementarjetà għall-attivitajiet tal-Istati 
Membri b’konformità mal-Artikoli°165, 
166 u 167(4) tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u 
attivitajiet oħra, b’mod partikolari fil-
qasam tal-kultura, l-impjiegi, is-saħħa, ir-
riċerka u l-innovazzjoni, l-imprenditorjat, 
il-ġustizzja, il-konsumatur, l-iżvilupp, l-
ambjent, il-politika industrijali u ta' 
koeżjoni, il-politika tat-tkabbir u r-
relazzjonijiet esterni, kif ukoll 
b'konformità mal- Istrateġija tal-Unjoni
Ewropea għar-Reġjun tal-Baħar Baltiku, 
l-Istrateġija tal-Unjoni Ewropea għar-
Reġjun tad-Danubju, kif ukoll is-Sħubija 
Ewro-Mediterranja.

Or. en

Emenda 298
Marco Scurria, Silvia Costa

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Huwa meħtieġ li jiġi żgurat il-valur 
miżjud Ewropew tal-azzjonijiet kollha 
mwettqa fil-qafas tal-Programm, u l-
komplementarjetà għall-attivitajiet tal-Istati 
Membri b’konformità mal-Artikolu°167(4) 
tat-Trattat dwar il-funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea u attivitajiet oħra, b’mod 
partikolari fil-qasam tal-kultura, ir-riċerka, 
il-politika industrijali u ta' koeżjoni, il-
politika tat-tkabbir u r-relazzjonijiet 
esterni.

(24) Huwa meħtieġ li jiġi żgurat il-valur 
miżjud Ewropew tal-azzjonijiet kollha 
mwettqa fil-qafas tal-Programm, u l-
komplementarjetà għall-attivitajiet tal-Istati 
Membri b’konformità mal-Artikolu°167(4) 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea u attivitajiet oħra, b’mod 
partikolari fl-oqsma tal-kultura u l-media, 
l-impjiegi, is-saħħa, ir-riċerka u l-
innovazzjoni, l-imprenditorjat, il-ġustizzja, 
il-konsumatur, l-iżvilupp, il-volontarjat, 
il-politika industrijali u ta' koeżjoni, il-
politika tat-tkabbir u r-relazzjonijiet 
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esterni, kif ukoll b'konformità mal-
istrateġiji makroreġjonali tal-Unjoni, 
bħall-Istrateġija tal-Unjoni Ewropea 
għar-Reġjun tal-Baħar Baltiku, l-
Istrateġija tal-Unjoni Ewropea għar-
Reġjun tad-Danubju u l-Istrateġija tal-
Unjoni Ewropea għaż-Żona tal-
Mediterran.

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-emenda qed tiġi mmodifikata b'bidla żgħir permezz taż-żieda tal-Istrateġija tal-Unjoni
Ewropea għaż-Żona tal-Mediterran.

Emenda 299
Georgios Papanikolaou

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Il-ġestjoni effettiva tar-rendiment, 
inkluż l-evalwazzjoni u l-monitoraġġ, 
teħtieġ l-iżvilupp ta’ indikaturi speċifiċi 
tar-rendiment li jistgħu jitkejlu maż-żmien, 
li huma kemm realistiċi u wkoll jirriflettu 
l-loġika tal-intervenzjoni u huma relevanti 
għall-ġerarkija xierqa tal-għanijiet u l-
attivitajiet.

(25) Il-ġestjoni effettiva tar-rendiment, 
inklużi l-evalwazzjoni u l-monitoraġġ, 
teħtieġ l-iżvilupp ta’ indikaturi speċifiċi, 
miżurabbli u realistiċi tar-rendiment li 
jirriflettu l-loġika tal-intervent. Ir-riżultati 
tal-implimentazzjoni tal-programmi 
Ewropej iridu, f'termini ġenerali jintużaw 
u jitqiesu fit-tfassil tal-politiki u l-
istrateġiji Ewropej fir-rigward taż-
żgħażagħ u viċi versa.

Or. el

Emenda 300
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Premessa 26a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26a) Ir-referenzi kollha għall-
Awtoritajiet Nazzjonali u l-Aġenziji 
Nazzjonali għandhom ikunu wkoll 
applikabbli għall-Awtoritajiet Reġjonali u 
l-Aġenziji Reġjonali. Madankollu, dan 
għandu jkun validu biss f'dawk il-każi 
fejn reġjun ikollha s-setgħat sħaħ fir-
rigward tal-politiki universitarji u 
edukattivi.

Or. en

Emenda 301
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta għal regolament
Premessa 28a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28a) L-individwi minn pajjiż jew 
territorju extra-Ewropew u l-korpi u l-
istituzzjonijiet pubbliċi u/jew privati ta' 
pajjiż jew territorju extra-Ewropew 
jistgħu jieħdu sehem fil-programmi tal-
Unjoni bi qbil mad-dispożizzjonijiet 
stabbiliti fid-Deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-
assoċjazzjoni tal-pajjiżi u t-territorji lil 
hinn mill-baħar [extra-Ewropej] mal-
Unjoni Ewropea.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Id-Deċiżjoni attwali dwar l-Assoċjazzjoni Extra-Ewropea tipprevedi l-parteċipazzjoni tal-
pajjiżi u territorji extra-Ewropej fil-programmi ta' taħriġ u edukazzjoni. Il-proposta għal 
deċiżjoni ġdida ttenni wkoll li dawn il-pajjiżi u territorji huma eliġibbli għall-programmi 
orizzontali kollha tal-UE. Għaldaqstant għandu jiġi speċifikat fit-test li l-pajjiżi u t-territorji 
extra-Ewropej jieħdu sehem fil-programm ERASMUS għal Kulħadd.
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Emenda 302
Zoltán Bagó, László Tőkés

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Il-Kummissjoni Ewropea u r-
Rappreżentant Għoli tal-Unjoni Ewropea 
għall-Affarijiet Barranin u l-politika ta’ 
Sigurtà, fil-Komunikazzjoni konġunta 
tagħhom dwar reazzjoni ġdida għall-
Viċinat li qed jinbidel iddeskrivew, b’mod 
partikolari, il-mira li jiffaċilitaw aktar il-
parteċipazzjoni tal-pajjiżi tal-Viċinat fil-
mobilità tal-Unjoni u fl-azzjonijiet ta’ bini 
ta’ kapaċità fl-edukazzjoni għolja u l-ftuħ
fil-ġejjieni tal-programm ta’ edukazzjoni 
għall-pajjiżi tal-Viċinat.

(30) Il-Kummissjoni Ewropea u r-
Rappreżentant Għoli tal-Unjoni Ewropea 
għall-Affarijiet Barranin u l-politika ta’ 
Sigurtà, fil-Komunikazzjoni konġunta 
tagħhom dwar reazzjoni ġdida għall-
Viċinat li qed jinbidel iddeskrivew, b’mod 
partikolari, il-mira li jiffaċilitaw aktar il-
parteċipazzjoni tal-pajjiżi tal-Viċinat fil-
mobilità tal-Unjoni u fl-azzjonijiet ta’ 
tisħiħ tal-kapaċitajiet fl-edukazzjoni għolja 
u t-tiftiħ fil-ġejjieni tal-programm ta’ 
edukazzjoni għall-pajjiżi tal-viċinat. L-
istess għan għandu jinkiseb fil-każ tal-
pajjiżi kandidati jew potenzjalment 
kandidati.

Or. en

Emenda 303
Lorenzo Fontana

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Il-Kummissjoni Ewropea u r-
Rappreżentant Għoli tal-Unjoni Ewropea 
għall-Affarijiet Barranin u l-politika ta’ 
Sigurtà, fil-Komunikazzjoni konġunta 
tagħhom dwar reazzjoni ġdida għall-
Viċinat li qed jinbidel iddeskrivew, b’mod 
partikolari, il-mira li jiffaċilitaw aktar il-
parteċipazzjoni tal-pajjiżi tal-Viċinat fil-
mobilità tal-Unjoni u fl-azzjonijiet ta’ bini 
ta’ kapaċità fl-edukazzjoni għolja u l-ftuħ 
fil-ġejjieni tal-programm ta’ edukazzjoni 
għall-pajjiżi tal-Viċinat.

(30) Il-Kummissjoni Ewropea u r-
Rappreżentant Għoli tal-Unjoni Ewropea 
għall-Affarijiet Barranin u l-politika ta’ 
Sigurtà, fil-Komunikazzjoni konġunta 
tagħhom dwar reazzjoni ġdida għall-
Viċinat li qed jinbidel iddeskrivew, b’mod 
partikolari, il-mira li jiffaċilitaw aktar il-
parteċipazzjoni tal-pajjiżi tal-Viċinat fil-
mobilità tal-Unjoni u fl-azzjonijiet ta’ 
tisħiħ tal-kapaċitajiet fl-edukazzjoni 
għolja.
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Or. it

Emenda 304
Marek Henryk Migalski

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Il-Kummissjoni Ewropea u r-
Rappreżentant Għoli tal-Unjoni Ewropea 
għall-Affarijiet Barranin u l-politika ta’ 
Sigurtà, fil-Komunikazzjoni konġunta 
tagħhom dwar reazzjoni ġdida għall-
Viċinat li qed jinbidel iddeskrivew, b’mod 
partikolari, il-mira li jiffaċilitaw aktar il-
parteċipazzjoni tal-pajjiżi tal-Viċinat fil-
mobilità tal-Unjoni u fl-azzjonijiet ta’ bini 
ta’ kapaċità fl-edukazzjoni għolja u l-ftuħ
fil-ġejjieni tal-programm ta’ edukazzjoni 
għall-pajjiżi tal-Viċinat.

(30) Il-Kummissjoni Ewropea u r-
Rappreżentant Għoli tal-Unjoni Ewropea 
għall-Affarijiet Barranin u l-politika ta’ 
Sigurtà, fil-Komunikazzjoni konġunta 
tagħhom dwar reazzjoni ġdida għall-
Viċinat li qed jinbidel iddeskrivew, b’mod 
partikolari, il-mira li jiffaċilitaw aktar il-
parteċipazzjoni tal-pajjiżi tal-Viċinat fil-
mobilità tal-Unjoni u fl-azzjonijiet ta’ 
tisħiħ tal-kapaċitajiet fl-edukazzjoni għolja 
u t-tiftiħ fil-ġejjieni tal-programm ta’ 
edukazzjoni għall-pajjiżi tal-Viċinat. F'dan 
ir-rigward, għandna niġbdu l-attenzjoni 
għall-benefiċċji reċiproċi li jinsiltu minn 
involviment eqreb tal-pajjiżi tal-PEV fil-
programmi ta' mobilità.

Or. pl

Emenda 305
Katarína Neveďalová

Proposta għal regolament
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) L-interessi finanzjarji tal-Unjoni 
Ewropea għandhom jiġu mħarsa permezz 
ta’ miżuri proporzjonati matul iċ-ċiklu tan-
nefqa, inklużi l-prevenzjoni, l-iskoperta u l-
investigazzjoni ta’ irregolaritajiet, l-irkupru 
ta’ fondi li jkunu ntilfu, imħallsa bi żball 
jew użati b’mod mhux korrett u, fejn 

(31) L-interessi finanzjarji tal-Unjoni 
Ewropea għandhom jiġu mħarsa permezz 
ta’ miżuri proporzjonati matul iċ-ċiklu tan-
nefqa, inklużi l-prevenzjoni, l-iskoperta u l-
investigazzjoni ta’ irregolaritajiet, l-irkupru 
ta’ fondi li jkunu ntilfu, imħallsa bi żball 
jew użati b’mod mhux korrett u, fejn 
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xieraq, penali. Filwaqt li l-għajnuna esterna 
tal-Unjoni għandha iktar bżonn ta’ 
finanzjament, is-sitwazzjoni ekonomika u 
baġitarja tal-Unjoni tillimita r-riżorsi 
disponibbli għal din l-għajnuna. Għalhekk, 
il-Kummissjoni għandha tipprova tuża bl-
iktar mod effiċjenti r-riżorsi disponibbli 
partikolarment permezz tal-istrumenti 
finanzjarji b’effett ta’ fulkru.

xieraq, penali. Filwaqt li l-għajnuna esterna 
tal-Unjoni għandha iktar bżonn ta’ 
finanzjament, is-sitwazzjoni ekonomika u 
baġitarja tal-Unjoni tillimita r-riżorsi 
disponibbli għal din l-għajnuna. Għalhekk, 
il-Kummissjoni għandha tipprova tuża bl-
iktar mod effiċjenti u sostenibbli r-riżorsi 
disponibbli partikolarment permezz tal-
istrumenti finanzjarji b’effett ta’ lieva.

Or. en

Emenda 306
Katarína Neveďalová

Proposta għal regolament
Premessa 31a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31a) It-tnaqqis tal-piżijiet amministrattivi 
u l-ispejjeż ġestjonali hu inevitabbli sabiex 
jitneħħa x-xkiel għall-parteċipazzjoni tal-
benefiċjarji potenzjali kollha fil-
programm. It-twaqqif ta' mekkaniżmi 
għall-involviment kontinwu tal-
benefiċjarji u l-assoċjazzjonijiet 
rappreżentattivi tagħhom fl-
implimentazzjoni u l-monitoraġġ tal-
azzjonijiet previsti fil-qafas tal-programm 
hu fundamentali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Flimkien mal-ħtieġa li l-programmi jkunu jikkorrispondu ma' prijoritajiet politiċi, hu 
importanti li jitneħħa x-xkiel għall-parteċipazzjoni. Ta' spiss, il-kandidati potenzjali jiġu 
skorraġġuti mill-proċeduri ta' applikazzjoni, kif ukoll mill-piżijiet amministrattivi li 
jirriżultaw mill-ġestjoni ta' proġetti tal-UE. Hu importanti li jiġi ddikjarat li hemm bżonn jiġu 
stabbiliti proċeduri aktar effiċjenti u faċli biex jintużaw għall-applikazzjonijiet fi ħdan il-
Programm.
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Emenda 307
Georgios Papanikolaou

Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Fil-Komunikazzjoni tagħha "Baġit 
għall-Ewropa 2020" tad-
29°ta’°Ġunju°2011, il-Kummissjoni 
mpenjat ruħha biex tissimplifika l-
finanzjament tal-Unjoni. Il-ħolqien ta’ 
programm uniku dwar l-Edukazzjoni, it-
Taħriġ, iż-Żgħażagħ u l-Isport għandu 
jipprovdi simplifikazzjoni, 
razzjonalizzazzjoni u sinerġiji sinifikanti 
fil-ġestjoni tal-programm. L-
implimentazzjoni għandha tkun 
issimplifikata aktar bl-użu ta’ somom 
f’daqqa, spejjeż unitarji jew finanzjament 
b’rata fissa, kif ukoll bit-tnaqqis tar-
rekwiżiti formali għall-benefiċjarji u l-
Istati Membri.

(32) Fil-Komunikazzjoni tagħha "Baġit 
għall-Ewropa 2020" tad-
29°ta’°Ġunju°2011, il-Kummissjoni 
impenjat ruħha biex tissemplifika l-
finanzjament tal-Unjoni. Il-ħolqien ta’ 
programm uniku dwar l-Edukazzjoni, it-
Taħriġ, iż-Żgħażagħ u l-Isport għandu 
jipprovdi semplifikazzjoni, 
razzjonalizzazzjoni u sinerġiji sinifikanti 
fil-ġestjoni tal-programm. L-
implimentazzjoni għandha tkun 
issemplifikata aktar bl-użu ta’ somom 
f’daqqa, spejjeż unitarji jew finanzjament 
b’rata fissa, kif ukoll bit-tnaqqis tar-
rekwiżiti formali u burokratiċi għall-
benefiċjarji u l-Istati Membri.

Or. el

Emenda 308
Katarína Neveďalová

Proposta għal regolament
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) Sabiex tiġi żgurata reazzjoni ta’ malajr 
għall-ħtiġijiet li jinbidlu matul il-
Programm kollu, is-setgħa li jiġu adottati 
atti skont l-Artikolu°290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
għandha tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-
rigward tad-dispożizzjonijiet mal-kriterji 
tar-rendiment u mal-azzjonijiet immexxija 
mill-Aġenziji Nazzjonali. Huwa ta’ 
importanza partikolari li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-
ħidma preparatorja tagħha, inkluż fuq livell 
ta’ esperti. Il-Kummissjoni, meta tkun qed 

(33) Sabiex tiġi żgurata reazzjoni ta’ malajr 
għall-ħtiġijiet li jinbidlu matul il-
Programm kollu, is-setgħa li jiġu adottati 
atti skont l-Artikolu°290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
għandha tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-
rigward tad-dispożizzjonijiet relatati mal-
kriterji tar-rendiment u mal-azzjonijiet 
immexxija mill-Aġenziji Nazzjonali. Huwa 
ta’ importanza partikolari li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-
xogħol preparatorju tagħha, inkluż fuq il-
livell ta’ esperti u ta' persuni interessati. 
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tħejji u tfassal atti ddelegati, għandha 
tiżgura t-trażmissjoni simultanja, f'waqtha 
u xierqa tad-dokumenti rilevanti lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Il-Kummissjoni, meta tkun qed tħejji u 
tfassal atti ddelegati, għandha tiżgura t-
trażmissjoni simultanja, f'waqtha u xierqa 
tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-implimentazzjoni ta' programm effiċjenti u faċli biex jintuża, li jkun kapaċi jżid l-impatt fis-
soċjetà, tista' titwettaq biss bil-kontribut u l-konsulenza tal-benefiċjarji, bħala kwistjoni ta' 
governanza tajba.

Emenda 309
Katarína Neveďalová

Proposta għal regolament
Recital 35 a (new)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35a) Il-Programm ikopri tliet oqsma 
differenti, u l-kumitat stabbilit skont l-
Artikolu 30 ta' dan ir-Regolament se 
jittratta kemm kwestjonijiet orizzontali kif 
ukoll dawk settorjali. Huwa f'idejn l-Istati 
Membri li jiżguraw li jibagħtu r-
rappreżentanti rilevanti f'konformità mat-
temi li jkun hemm fl-aġenda, u huwa 
f'idejn il-president tal-kumitat li jiżgura li 
l-aġendi tal-laqgħat ikunu jindikaw b'mod 
ċar is-settur jew is-setturi involuti u t-
temi, skont kull wieħed mis-setturi, li se 
jiġu diskussi waqt kull laqgħa. Sabiex 
jiżdiedu l-parteċipazzjoni u t-trasparenza, 
is-sħab soċjali u l-partijiet interessati 
Ewropej attivi fil-qasam tal-edukazzjoni, 
iż-żgħażagħ u l-isport għandhom jiġu 
kkonsultati. Dawn l-organizzazzjonijiet 
għandhom jiġu wkoll mistiedna jieħdu 
sehem fil-laqgħat bħala osservaturi bi qbil 
mat-temi tad-diskussjoni.

Or. en
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Emenda 310
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta għal regolament
Premessa 35a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35a) Il-Programm ikopri tliet oqsma 
differenti, u l-kumitat stabbilit skont l-
Artikolu 30 ta' dan ir-Regolament ser 
jittratta kemm kwestjonijiet orizzontali kif 
ukoll dawk settorjali. Huwa f'idejn l-Istati 
Membri li jiżguraw li jibagħtu r-
rappreżentanti rilevanti f'konformità mat-
temi li jkun hemm fl-aġenda, u huwa 
f'idejn il-president tal-kumitat li jiżgura li 
l-aġendi tal-laqgħat ikunu jindikaw b'mod 
ċar is-settur jew is-setturi involuti u t-
temi, skont kull wieħed mis-setturi, li se 
jiġu diskussi waqt kull laqgħa. Fejn ikun 
xieraq, is-sħab soċjali (inklużi l-
assoċjazzjonijiet tal-ġenituri, l-istudenti, l-
għalliema u l-persunal mhux għalliem) u 
r-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili 
għandhom jiġu mistiedna jieħdu sehem 
fil-laqgħat tiegħu bħala membri 
konsultattivi.

Or. fr

Emenda 311
Katarína Neveďalová

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-Programm ikopri liż-żgħażagħ, 
b’mod partikolari fil-kuntest tat-tagħlim 
mhux formali u informali, iċ-ċittadinanza 
attiva, l-inklużjoni soċjali u l-volontarjat.
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Or. en

Emenda 312
Martin Kastler

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Jinkludi dimensjoni internazzjonali 
skont l-Artikolu 21 tat-Trattat tal-Unjoni 
Ewropea u se jappoġġa wkoll l-attivitajiet 
fil-qasam tal-isport.

4. Il-Programm jinkludi dimensjoni 
internazzjonali skont l-Artikolu 21 tat-
Trattat tal-Unjoni Ewropea, imfassal għall-
appoġġ tal-azzjoni esterna tal-Unjoni, 
inkluża d-disseminazzjoni tal-valuri 
Ewropej madwar id-dnija u l-objettivi ta’ 
żvilupp, permezz tal-kooperazzjoni bejn l-
Unjoni u pajjiżi terzi.

Or. de

Emenda 313
Emma McClarkin

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Jinkludi dimensjoni internazzjonali 
skont l-Artikolu 21 tat-Trattat tal-Unjoni 
Ewropea u se jappoġġa wkoll l-attivitajiet 
fil-qasam tal-isport.

4. Jinkludi dimensjoni internazzjonali 
skont l-Artikolu 21 tat-Trattat tal-Unjoni 
Ewropea u se jappoġġa wkoll l-attivitajiet 
fil-livell tal-popolazzjoni bażika fil-qasam
tal-isport.

Or. en

Emenda 314
Malika Benarab-Attou

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. "tagħlim tul il-ħajja" tfisser l-
edukazzjoni ġenerali kollha, l-edukazzjoni 
u t-taħriġ vokazzjonali, l-edukazzjoni 
informali u t-tagħlim informali li jkun sar 
tul il-ħajja, li jwassal għal titjib fl-għarfien, 
fil-ħiliet u fil-kompetenzi f’perspettiva 
personali, ċivika, soċjali u/jew tkun relatata 
mal-impjieg, inkluż l-għoti ta’ servizzi ta’ 
counselling u gwida;

1. "tagħlim tul il-ħajja" tfisser l-
edukazzjoni ġenerali kollha, l-edukazzjoni 
u t-taħriġ vokazzjonali, l-edukazzjoni mhux 
formali u t-tagħlim informali li jkun sar tul 
il-ħajja, li jwassal għal titjib fl-għarfien, fil-
ħiliet u fil-kompetenzi jew il-
parteċipazzjoni fis-soċjetà f’perspettiva 
personali, ċivika, kulturali, soċjali u/jew 
tkun relatata mal-impjieg, inkluż l-għoti ta’ 
servizzi ta’ konsulenza u gwida;

Or. fr

Emenda 315
Emma McClarkin

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. "tagħlim tul il-ħajja" tfisser l-
edukazzjoni ġenerali kollha, l-edukazzjoni 
u t-taħriġ vokazzjonali, l-edukazzjoni 
informali u t-tagħlim informali li jkun sar 
tul il-ħajja, li jwassal għal titjib fl-għarfien, 
fil-ħiliet u fil-kompetenzi f’perspettiva 
personali, ċivika, soċjali u/jew tkun relatata 
mal-impjieg, inkluż l-għoti ta’ servizzi ta’ 
counselling u gwida;

1. "tagħlim tul il-ħajja" tfisser l-
edukazzjoni ġenerali kollha, l-edukazzjoni 
u t-taħriġ vokazzjonali, l-edukazzjoni 
għolja, l-iżvilupp professjonali kontinwu,
l-edukazzjoni mhux formali u t-tagħlim 
informali li jkun sar tul il-ħajja, li jwassal 
għal titjib fl-għarfien, fil-ħiliet u fil-
kompetenzi f’perspettiva personali, ċivika, 
soċjali u/jew tkun relatata mal-impjieg, 
inkluż l-għoti ta’ servizzi ta’ konsulenza u 
gwida;

Or. en

Emenda 316
Mitro Repo

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. "tagħlim tul il-ħajja" tfisser l-
edukazzjoni ġenerali kollha, l-edukazzjoni 
u t-taħriġ vokazzjonali, l-edukazzjoni 
informali u t-tagħlim informali li jkun sar 
tul il-ħajja, li jwassal għal titjib fl-għarfien, 
fil-ħiliet u fil-kompetenzi f’perspettiva 
personali, ċivika, soċjali u/jew tkun relatata 
mal-impjieg, inkluż l-għoti ta’ servizzi ta’ 
counselling u gwida;

1. "tagħlim tul il-ħajja" tfisser l-
edukazzjoni ġenerali kollha, l-edukazzjoni 
u t-taħriġ vokazzjonali, l-edukazzjoni 
għolja, l-iżvilupp professjonali kontinwu,
l-edukazzjoni mhux formali u t-tagħlim 
informali li jkun sar tul il-ħajja, li jwassal 
għal titjib fl-għarfien, fil-ħiliet u fil-
kompetenzi f’perspettiva personali, ċivika, 
soċjali u/jew tkun relatata mal-impjieg, 
inkluż l-għoti ta’ servizzi ta’ konsulenza u 
gwida;

Or. en

Emenda 317
Malika Benarab-Attou

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. "ambjent mhux formali" tfisser kuntest 
ta’ tagħlim li ta’ spiss huwa ppjanat u 
organizzat, iżda mhux parti mis-sistema 
formali ta' edukazzjoni u taħriġ.

2. "edukazzjoni mhux formali" tfisser 
proċess li jipprovdi lin-nies bil-possibbiltà 
li jiżviluppaw il-valuri, il-ħiliet u l-
kompetenzi tagħhom barra mill-qafas tal-
edukazzjoni formali.

Or. fr

Emenda 318
Katarína Neveďalová

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. "ambjent mhux formali" tfisser kuntest 
ta’ tagħlim li ta’ spiss huwa ppjanat u 
organizzat, iżda mhux parti mis-sistema 

2. "edukazzjoni mhux formali" tfisser 
proċess organizzat li jipprovdi lill-persuni 
bil-possibilità li jiżviluppaw il-valuri, il-
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formali ta' edukazzjoni u taħriġ. ħiliet u l-kompetenzi tagħhom għajr dawk 
żviluppati fil-qafas ta' edukazzjoni 
formali. Dawn il-ħiliet jinkludu firxa 
wiesgħa ta’ kompetenzi bħall-ġestjoni 
interpersonali, ta' timijiet, organizzattiva 
u tal-kunflitti, il-kuxjenza interkulturali,
il-kapaċità ta’ tmexxija, l-ippjanar, l-
organizzazzjoni, il-kapaċità ta’ 
koordinament u l-ħiliet prattiċi għas-
soluzzjoni tal-problemi, il-kapaċità ta’ 
ħidma f’tim, il-kunfidenza personali, id-
dixxiplina u s-sens ta’ responsabilità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regolament juża t-terminu "ambjent mhux formali", meta fil-fatt għandu jirreferi għas-
settur tal-"edukazzjoni mhux formali". Barra minn hekk, hemm bżonn li l-edukazzjoni mhux 
formali tiġi ddefinita sew fir-regolament.

Emenda 319
Katarína Neveďalová

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. "tagħlim informali" tfisser it-tagħlim 
li jseħħ barra mill-pedagoġija ppjanata 
jew b'mod parallel ma' edukazzjoni 
organizzata u strutturata. M'għandux 
kurrikulu imma jista' jitrawwem permezz 
ta' spazji għat-tagħlim u l-esperjenza biex 
jappoġġa wkoll il-kunfidenza personali, 
id-dixxiplina u r-responsabilità;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont l-OECD, it-tagħlim informali hu ddefinit bħala proċess ta' tagħlim li ma jkunx qatt 
orgranizzat, ma jkollu l-ebda objettiv stabbilit fir-rigward tal-eżiti tat-tagħlim u ma jkun qatt 
intenzjonat mill-perspettiva ta' dak li jkun qed jitgħallem. Ta' spiss, nirreferu għalih bħala 
tagħlim bl-esperjenza jew sempliċiment bħala esperjenza. L-idea hi li sempliċiment il-fatt li 
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individwu jeżisti jesponih b'mod kostanti għal sitwazzjoni ta' tagħlim, fuq ix-xogħol, id-dar 
jew waqt il-ħin għad-divertiment, pereżempju.

Emenda 320
Katarína Neveďalová

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. "id-djalogu strutturat" tfisser l-
iżgurar ta' kontribut f'waqtu u effikaċi 
miż-żgħażagħ u l-protagonisti rilevanti l-
oħra fil-qasam taż-żgħażagħ għat-tfassil 
ta' politiki rilevanti għal ħajjet-iż 
żgħażagħ;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Djalogu Stutturat maż-Żgħażagħ hu proċess fundamentali fil-Politika tal-UE dwar iż-
Żgħażagħ. Peress li dan il-programm hu mmirat lejn l-appoġġ tal-parteċipazzjoni taż-
żgħażagħ u r-riforma politika, il-proċess tad-Djalogu Strutturat għandu jiġi ddefinit fil-
proposta. Id-definizzjoni hi minn EAC/D1/JK/D(2008) tad-29 ta' April 2008: il-kunċett il-ġdid 
tad-Djalogu Strutturat Ewropew maż-żgħażagħ.

Emenda 321
Katarína Neveďalová

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. "mobilità tat-tagħlim" tfisser iċ-ċaqliq 
fiżiku minn pajjiż li mhux il-pajjiż tar-
residenza, sabiex isir studju, taħriġ jew 
studju ieħor, inklużi apprendistati u 
tagħlim mhux formali, jew struzzjoni jew 
parteċipazzjoni f’attività ta’ żvilupp 
professjonali transnazzjonali. Tista’ 
tinkludi taħriġ preparatorju fil-lingwa tal-
pajjiż ospitanti. Il-mobilità tat-tagħlim

3. "mobilità fit-tagħlim" tfisser iċ-ċaqliq 
fiżiku minn pajjiż li mhux il-pajjiż tar-
residenza, sabiex isiru attivitajiet ta'
studju, taħriġ jew tagħlim ieħor, inklużi 
apprendistati, perjodi ta' prattika u tagħlim 
mhux formali ta' kwalità, pożizzjonijiet ta' 
assistenti jew struzzjoni jew għal 
parteċipazzjoni f’attività ta’ żvilupp 
professjonali. Tista' tinkludi taħriġ 
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tkopri wkoll l-iskambji taż-żgħażagħ u l-
iżvilupp professjonali transnazzjonali li 
jinvolvu l-ħaddiema żgħażagħ;

preparatorju fil-lingwa tal-pajjiż ospitanti 
kif ukoll attivitajiet ta' segwitu. Il-mobilità 
fit-tagħlim għandha tkopri wkoll l-
iskambji taż-żgħażagħ, il-volontarjat, l-
edukazzjoni mhux formali, it-tagħlim 
informali u l-iżvilupp professjonali 
transnazzjonali li jinvolvu l-persuni li 
jaħdmu maż-żgħażagħ. 

Or. en

Emenda 322
Malika Benarab-Attou

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. "mobilità tat-tagħlim" tfisser iċ-ċaqliq 
fiżiku minn pajjiż li mhux il-pajjiż tar-
residenza, sabiex isir studju, taħriġ jew 
studju ieħor, inklużi apprendistati u 
tagħlim mhux formali, jew struzzjoni jew 
parteċipazzjoni f’attività ta’ żvilupp 
professjonali transnazzjonali. Tista’ 
tinkludi taħriġ preparatorju fil-lingwa tal-
pajjiż ospitanti. Il-mobilità tat-tagħlim
tkopri wkoll l-iskambji taż-żgħażagħ u l-
iżvilupp professjonali transnazzjonali li 
jinvolvu l-ħaddiema żgħażagħ;

3. "mobilità fit-tagħlim" tfisser iċ-ċaqliq 
fiżiku minn pajjiż li mhux il-pajjiż tar-
residenza, sabiex isir studju, taħriġ jew 
tagħlim ieħor, inklużi perjodi ta' prattika, 
apprendistati, volontarjat u tagħlim mhux 
formali, jew struzzjoni jew parteċipazzjoni 
f’attività ta’ żvilupp professjonali 
transnazzjonali. Tista' tinkludi taħriġ 
preparatorju fil-lingwa tal-pajjiż ospitanti, 
kif ukoll attivitajiet ta' segwitu. Il-mobilità 
fit-tagħlim tkopri wkoll l-attivitajiet taż-
żgħażagħ, il-volontarjat, it-tagħlim mhux 
formali u informali u l-iżvilupp 
professjonali li jinvolvu l-persuni li jaħdmu 
maż-żgħażagħ;

Or. fr

Emenda 323
Liam Aylward

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. "Kooperazzjoni għall-innovazzjoni u 
prattiki tajbin" tfisser proġetti ta’ 
kooperazzjoni transnazzjonali li jinvolvu 
organizzazzjonijiet attivi fl-oqsma tal-
edukazzjoni, it-taħriġ u/jew taż-żgħażagħ u 
jistgħu jinkludu organizzazzjonijiet oħra.

4. "Kooperazzjoni għall-innovazzjoni u 
prattiki tajbin" tfisser proġetti ta’ 
kooperazzjoni transnazzjonali u 
internazzjonali li jinvolvu 
organizzazzjonijiet attivi fl-oqsma tal-
edukazzjoni, tat-taħriġ, tal-isport u/jew 
taż-żgħażagħ u jistgħu jinkludu 
organizzazzjonijiet indiġeni jew 
professjonali oħra.

Or. en

Emenda 324
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. "Kooperazzjoni għall-innovazzjoni u 
prattiki tajbin" tfisser proġetti ta’ 
kooperazzjoni transnazzjonali li jinvolvu 
organizzazzjonijiet attivi fl-oqsma tal-
edukazzjoni, it-taħriġ u/jew taż-żgħażagħ u 
jistgħu jinkludu organizzazzjonijiet oħra.

4. "Kooperazzjoni għall-innovazzjoni u 
prattiki tajbin" tfisser proġetti ta’ 
kooperazzjoni transnazzjonali li jinvolvu 
organizzazzjonijiet attivi fl-oqsma tal-
edukazzjoni, tat-taħriġ, taż-żgħażagħ u tal-
isport u jistgħu jinkludu 
organizzazzjonijiet oħra.

Or. es

Emenda 325
Marco Scurria

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. "Kooperazzjoni għall-innovazzjoni u 
prattiki tajbin" tfisser proġetti ta’ 
kooperazzjoni transnazzjonali li jinvolvu 

4. "Kooperazzjoni għall-innovazzjoni u 
prattiki tajbin" tfisser proġetti ta’ 
kooperazzjoni transnazzjonali li jinvolvu 
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organizzazzjonijiet attivi fl-oqsma tal-
edukazzjoni, it-taħriġ u/jew taż-żgħażagħ u 
jistgħu jinkludu organizzazzjonijiet oħra.

organizzazzjonijiet pubbliċi u privati, attivi 
fl-oqsma tal-edukazzjoni, tat-taħriġ u/jew 
taż-żgħażagħ u jistgħu jinkludu 
organizzazzjonijiet oħra responsabbli 
għall-edukazzjoni u t-taħriġ jew involuti 
fihom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet pubbliċi, u b'mod partikulari l-gvernijiet lokali, ifasslu u jikkoordinaw pjanijiet 
ta' żvilupp lokali komprensivi li jistipulaw il-prijoritajiet għal azzjoni f'ħafna oqsma politiċi, 
inklużi l-edukazzjoni u t-taħriġ. B'mod partikulari, jgħaqqdu lill-iskejjel, l-universitajiet, iċ-
ċentri ta' riċerka u n-negozju.

Emenda 326
Marek Henryk Migalski

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. "Appoġġ għar-riforma politika" tfisser 
kull tip ta’ attività mmirata biex tappoġġa u 
tiffaċilita l-modernizzazzjoni tas-sistemi ta' 
edukazzjoni u ta’ taħriġ permezz tal-
proċess ta' kooperazzjoni politika bejn l-
Istati Membri, partikolarment il-Metodi 
mituħa ta’ Koordinazzjoni;

5. "Appoġġ għar-riforma politika" tfisser 
kull tip ta’ attività mmirata biex tappoġġa u 
tiffaċilita l-modernizzazzjoni tas-sistemi ta' 
edukazzjoni u ta’ taħriġ permezz tal-
proċess ta' kooperazzjoni politika bejn l-
Istati Membri, kif ukoll bejn l-Istati 
Membri u l-pajjiżi u l-protagonisti l-oħra 
li jieħdu sehem fil-programmi, 
partikolarment il-Metodi miftuħa ta’ 
Koordinazzjoni;

Or. pl

Emenda 327
Katarína Neveďalová

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. "Appoġġ għar-riforma politika" tfisser 5. "appoġġ għar-riforma politika" tfisser 
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kull tip ta’ attività mmirata biex tappoġġa u 
tiffaċilita l-modernizzazzjoni tas-sistemi ta' 
edukazzjoni u ta’ taħriġ permezz tal-
proċess ta' kooperazzjoni politika bejn l-
Istati Membri, partikolarment il-Metodi 
mituħa ta’ Koordinazzjoni;

kull tip ta’ attività mmirata biex tappoġġa u 
tiffaċilita l-modernizzazzjoni tas-sistemi ta' 
edukazzjoni u ta’ taħriġ, kif ukoll appoġġ 
għall-iżvilupp tal-politika Ewropea dwar 
iż-żgħażagħ, permezz tal-proċess ta' 
kooperazzjoni politika bejn l-Istati 
Membri, partikolarment il-Metodu Miftuħ
ta’ Koordinazzjoni, inkluż id-djalogu 
struttura maż-żgħażagħ;

Or. en

Emenda 328
Martin Kastler

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. "Appoġġ għar-riforma politika" tfisser 
kull tip ta’ attività mmirata biex tappoġġa u 
tiffaċilita l-modernizzazzjoni tas-sistemi ta' 
edukazzjoni u ta’ taħriġ permezz tal-
proċess ta' kooperazzjoni politika bejn l-
Istati Membri, partikolarment il-Metodi 
mituħa ta’ Koordinazzjoni;

5. "Appoġġ għar-riforma politika" tfisser 
kull tip ta’ attività mmirata biex tappoġġa u 
tiffaċilita l-modernizzazzjoni tas-sistemi ta' 
edukazzjoni u ta’ taħriġ, u biex 
tippromwovi l-iżvilupp taċ-ċittadinanza 
Ewropew, permezz tal-proċess ta' 
kooperazzjoni politika bejn l-Istati 
Membri, partikolarment il-Metodu miftuħ
ta’ Koordinazzjoni;

Or. de

Emenda 329
Malika Benarab-Attou

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. "Appoġġ għar-riforma politika" tfisser 
kull tip ta’ attività mmirata biex tappoġġa u 
tiffaċilita l-modernizzazzjoni tas-sistemi ta' 
edukazzjoni u ta’ taħriġ permezz tal-

5. "Appoġġ għar-riforma politika" tfisser 
kull tip ta’ attività mmirata biex tappoġġa u 
tiffaċilita l-modernizzazzjoni tas-sistemi ta' 
edukazzjoni u ta’ taħriġ permezz tal-



AM\914151MT.doc PE496.579v01-0057/155 AM\

MT

proċess ta' kooperazzjoni politika bejn l-
Istati Membri, partikolarment il-Metodi 
mituħa ta’ Koordinazzjoni;

proċess tat-tisħiħ tal-kapaċitajiet għall-
partijiet interessati, kif ukoll il-proċess ta' 
kooperazzjoni politika bejn l-Istati 
Membri, partikolarment il-Metodi miftuħa
ta’ Koordinazzjoni;

Or. fr

Emenda 330
Chrysoula Paliadeli

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. "mobilità virtwali" tirrappreżenta sett ta’ 
attivitajiet appoġġati mit-teknoloġija tal-
informazzjoni u l-komunikazzjonijiet, 
organizzati fuq livell istituzzjonali, li 
jirrealizzaw jew jiffaċilitaw esperjenzi 
kollaborattivi internazzjonali f’kuntest ta’ 
istruzzjoni u/jew tagħlim;

6. "mobilità virtwali" tirrappreżenta sett ta’ 
attivitajiet appoġġati mit-teknoloġija tal-
informazzjoni u l-komunikazzjonijiet, 
inkluż it-tagħlim fuq l-internet, 
organizzati fuq livell istituzzjonali, li 
jirrealizzaw jew jiffaċilitaw esperjenzi 
kollaborattivi internazzjonali f’kuntest ta’ 
istruzzjoni u/jew tagħlim;

Or. en

Emenda 331
Malika Benarab-Attou

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. "persunal" tfisser persuni li, jew fuq bażi 
professjonali jew volontarja, huma involuti 
fl-edukazzjoni, fit-taħriġ jew fit-tagħlim 
mhux formali taż-żgħażagħ. Jista' jinkludi
għalliema, persuni li jħarrġu, mexxejja tal-
iskola, ħaddiema żgħażagħ u persunal 
mhux edukattiv;

7. "persunal" tfisser persuni li, jew fuq bażi 
professjonali jew volontarja, huma involuti 
fl-edukazzjoni, fit-taħriġ jew fit-tagħlim 
formali jew mhux formali taż-żgħażagħ. 
Tista' tinkludi għalliema, persuni li jħarrġu, 
faċilitaturi, voluntiera, mexxejja tal-iskola, 
persuni li jaħdmu maż-żgħażagħ u persunal 
mhux edukattiv;
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Or. fr

Emenda 332
Chrysoula Paliadeli

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. "persunal" tfisser persuni li, jew fuq bażi 
professjonali jew volontarja, huma involuti 
fl-edukazzjoni, fit-taħriġ jew fit-tagħlim 
mhux formali taż-żgħażagħ. Jista' jinkludi
għalliema, persuni li jħarrġu, mexxejja tal-
iskola, ħaddiema żgħażagħ u persunal 
mhux edukattiv;

7. "persunal" tfisser persuni li, jew fuq bażi 
professjonali jew volontarja, huma involuti 
fl-edukazzjoni, fit-taħriġ jew fit-tagħlim 
mhux formali taż-żgħażagħ. Tista' tinkludi 
professuri, għalliema, persuni li jħarrġu, 
mexxejja tal-iskola, persuni li jaħdmu maż-
żgħażagħ u persunal mhux edukattiv;

Or. en

Emenda 333
Katarína Neveďalová

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7a. "ħidma maż-żgħażagħ" tfisser l-
azzjonijiet, l-attivitajiet, il-proċessi u l-
proġetti, imwettqa miż-żgħażagħ, 
magħhom jew għalihom bil-għan li jiġi 
pprovdut spazju għall-iżvilupp personali 
tagħhom u għal ħtiġijiethom. Hu mmirat 
ukoll lejn it-titjib tal-istatus soċjali, 
politiku u ekonomiku taż-żgħażagħ, lejn 
it-tisħiħ ta' ħilithom u tan-netwerks 
soċjali tagħhom, kif ukoll lejn iż-żieda tal-
livell ta' rappreżentanza u parteċipazzjoni 
attiva tagħhom jew lejn it-tisħiħ tal-
kapaċitajiet tagħhom li jwettqu azzjonijiet 
ta' dan it-tip;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-proposta jonqosha definizzjoni ta' ħidma maż-żgħażagħ, allavolja tissemma' diversi drabi.
Id-definizzjoni ttieħdet minn dawk li ntużaw fil-Qafas ta' kooperazzjoni Ewropea fil-qasam 
taż-żgħażagħ.

Emenda 334
Katarína Neveďalová

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. "ħaddiem żagħżugħ" tfisser professjonist 
jew voluntier involut fit-tagħlim mhux 
formali;

8. "persuna li taħdem maż-żgħażagħ" 
tfisser persuna li taħdem maż-żgħażagħ 
biex tinvolvihom f'edukazzjoni mhux 
formali. Persuna li taħdem maż-żgħażagħ 
tista' tkun membru ta' persunal imħallas 
jew mexxej volontier taż-żgħażagħ;

Or. en

Emenda 335
Malika Benarab-Attou

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. "ħaddiem żagħżugħ" tfisser professjonist 
jew voluntier involut fit-tagħlim mhux 
formali;

8. "persuna li taħdem maż-żgħażagħ" 
tfisser persuna involuta fit-tagħlim mhux 
formali, formali jew informali;

Or. fr

Emenda 336
Emma McClarkin

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 17
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

17. "attività taż-żgħażagħ" tfisser attività 
barra mill-iskola (bħal skambju ta’ 
żgħażagħ, volontarjat) imwettqa minn 
żgħażugħ, individwalment jew fi grupp, 
ikkaratterizzata b’approċċ ta’ tagħlim 
mhux formali;

17. "attività taż-żgħażagħ" tfisser attività 
barra mill-iskola (bħal skambju ta’ 
żgħażagħ, volontarjat, sport) imwettqa 
minn żgħażugħ, individwalment jew fi 
grupp, ikkaratterizzata b’approċċ ta’ 
tagħlim mhux formali;

Or. en

Emenda 337
Marco Scurria

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

17. "attività taż-żgħażagħ" tfisser attività 
barra mill-iskola (bħal skambju ta’ 
żgħażagħ, volontarjat) imwettqa minn 
żgħażugħ, individwalment jew fi grupp, 
ikkaratterizzata b’approċċ ta’ tagħlim 
mhux formali;

17. "attività taż-żgħażagħ" tfisser attività 
barra mill-iskola (bħal skambju ta’ 
żgħażagħ, volontarjat) imwettqa minn 
żgħażugħ, individwalment jew fi grupp, 
ikkaratterizzata b’approċċ ta’ tagħlim 
mhux formali u li tista' tiġi implimentata 
taħt l-iskema tal-Passaport Ewropew tal-
Ħiliet;

Or. it

Ġustifikazzjoni

Permezz ta' din l-emenda, nixtieq nenfasizza li "attività taż-żgħażagħ" tista' tiġi rikonoxxuta fi 
ħdan il-qafas tal-Passaport Ewropew tal-Ħiliet.

Emenda 338
Katarína Neveďalová

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 17
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

17. "attività taż-żgħażagħ" tfisser attività 
barra mill-iskola (bħal skambju ta’ 
żgħażagħ, volontarjat) imwettqa minn 
żgħażugħ, individwalment jew fi grupp, 
ikkaratterizzata b’approċċ ta’ tagħlim 
mhux formali;

17. "attività taż-żgħażagħ" tfisser attività 
barra mill-iskola (bħal skambju ta’ 
żgħażagħ, volontarjat, taħriġ għaż-
żgħażagħ) imwettqa minn żgħażugħ, 
individwalment jew fi grupp, 
speċifikament permezz ta' 
organizzazzjonijiet għaż-żgħażagħ, 
ikkaratterizzata b’approċċ ta’ taħriġ mhux 
formali;

Or. en

Emenda 339
Katarína Neveďalová

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 17a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

17a. 'volontarjat' tfisser l-attivitajiet, 
inklużi t-taħriġ u t-tagħlim formali, mhux 
formali, informali u vokazzjonali, li jsiru 
volontarjament, abbażi ta' għażla u 
motivazzjoni liberi tal-persuna u mingħajr 
ma jitqies id-dħul finanzjarju u mhux 
għal skop ta' qligħ, li jagħtu benefiċċju 
lill-voluntiera, lil dawk li jirċievu servizzi 
minn assoċjazzjoni ta' voluntiera, lill-
komunitajiet u lis-soċjetà fit-totalità 
tagħh; l-attività ma tkunx imħallsa imma 
tista' tinkludi r-rimborż tal-ispejjeż 
direttament relatati mal-attività 
volontarja; mhijiex għal skop ta' qligħ u 
titwettaq prinċipalment fi ħdan 
organizzazzjoni mhux governattiva u 
għaldaqstant ma tistax tkun immotivata 
minn qligħ materjali jew finanzjarju; il-
volontarjat m'għandux jintuża bħal 
sostitut jew biex jieħu post impjieg bi ħlas;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni hi l-istess bħal dik li ntużat fir-rapport dwar ir-rikonoxximent u l-promozzjoni 
fl-UE tal-ħidmiet volontarji transkonfinali (A7-0166/2012).

Emenda 340
Emma McClarkin

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

18. "sħubija" tfisser ftehim bejn grupp ta’ 
istituzzjonijiet jew organizzazzjonijiet fi 
Stati Membri differenti sabiex iwettqu 
attivitajiet Ewropej konġunti fil-qasam tal-
edukazzjoni, tat-taħriġ u taż-żgħażagħ jew 
biex jistabbilixxu netwerk formali jew 
informali f'qasam rilevanti. Fir-rigward tal-
isport, tfisser ftehim ma’ parti terza waħda 
jew iktar bħal organizzazzjonijiet 
professjonali tal-isport jew sponsors fi Stati 
Membri differenti sabiex jiġu attratti sorsi 
addizzjonali ta’ appoġġ għall-ksib tar-
riżultati mixtieqa tal-Programm.

18. "sħubija" tfisser ftehim bejn grupp ta’ 
istituzzjonijiet jew organizzazzjonijiet fi 
Stati Membri differenti sabiex iwettqu 
attivitajiet Ewropej konġunti fil-qasam tal-
edukazzjoni, tat-taħriġ u taż-żgħażagħ jew 
biex jistabbilixxu netwerk formali jew 
informali f'qasam rilevanti. Fir-rigward tal-
isport, tfisser ftehim ma’ parti terza waħda 
jew iktar bħal organizzazzjonijiet 
professjonali tal-isport jew sponsors li 
jista' jkun li huma jew li mhumiex fi Stati 
Membri differenti sabiex jiġu attratti sorsi 
addizzjonali ta’ appoġġ għall-ksib tar-
riżultati mixtieqa tal-Programm.

Or. en

Emenda 341
Katarína Neveďalová

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 18a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

18a. "Organizzazzjoni Ewropea" tfisser 
organizzazzjoni mhux governattiva li tkun 
demokratika u bbażata fuq il-membri, li 
taħdem fl-edukazzjoni formali u mhux 
formali, maż-żgħażagħ u/jew għall-
parteċipazzjoni taż-żgħażagħ fil-livell 
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Ewropew jew fl-isport. L-
organizzazzjonijiet Ewropej jikkoordinaw 
u jxerrdu t-tisħiħ tal-kapaċitajiet u l-
iżvilupp ta' prattiki tajba fil-qasam tal-
edukazzjoni u t-taħriġ, u/jew fil-qasam 
taż-żgħażagħ biex b'hekk jipprovdu 
direttament valur miżjud Ewropew għall-
attivitajiet nazzjonali jew lokali;

Or. en

Emenda 342
Katarína Neveďalová

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 18b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

18b. "organizzazzjoni taż-żgħażagħ" 
tfisser organizzazzjoni taż-żgħażagħ li 
tkun organizzazzjoni mhux governattiva 
mmexxija minn żgħażagħ, demokratika, 
ibbażata fuq voluntiera u membri li tkun 
taħdem fil-qasam tal-edukazzjoni mhux 
formali, il-ħidma maż-żgħażagħ u l-
parteċipazzjoni taż-żgħażagħ;

Or. en

Emenda 343
Nadja Hirsch

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

26. "għodod ta’ trasparenza tal-UE" tfisser 
strumenti li jgħinu lill-partijiet interessati 
jifhmu, japprezzaw u kif xieraq 
jirrikonoxxu l-eżiti tat-tagħlim u l-kwalifiki 
madwar l-Unjoni;

26. "għodod ta’ trasparenza tal-UE" tfisser 
strumenti li jgħinu lill-partijiet interessati 
jifhmu, japprezzaw, iqabblu u kif xieraq 
jirrikonoxxu l-eżiti tat-tagħlim u l-kwalifiki 
madwar l-Unjoni;
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Or. de

Emenda 344
Petra Kammerevert

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

27. "pajjiżi tal-viċinat" tfisser il-pajjiżi u t-
territorji elenkati fl-Anness tar-
Regolament XX/2012 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill ta’ X YY 2012 li 
jistabbilixxi Strument ta’ Viċinat 
Ewropew: l-Alġerija, l-Armenja, l-
Ażerbajġan, il-Bjelorussja, l-Eġittu, il-
Ġeorġja, l-Iżrael, il-Ġordan, il-Libanu, il-
Libja, il-Moldova, il-Marokk, it-Territorju 
Okkupat Palestinjan, is-Sirja, it-Tuneżija u 
l-Ukraina. Barra minn hekk, għall-
attivitajiet appoġġati fil-qasam taż-
żgħażagħ, ir-Russja hija kkunsidrata bħala 
pajjiż tal-viċinat;

27. "pajjiżi tal-viċinat" tfisser il-pajjiżi u t-
territorji elenkati fl-Anness tar-
Regolament XX/2012 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill ta’ X YY 2012 li 
jistabbilixxi Strument ta’ Viċinat 
Ewropew: l-Alġerija, l-Armenja, l-
Ażerbajġan, il-Bjelorussja, l-Eġittu, il-
Ġeorġja, l-Iżrael, il-Ġordan, il-Libanu, il-
Libja, il-Moldova, il-Marokk, it-Territorju 
Okkupat Palestinjan, is-Sirja, it-Tuneżija u 
l-Ukraina. Barra minn hekk, għall-
attivitajiet appoġġati fil-qasam taż-
żgħażagħ u b'referenza għall-Istrateġija 
tal-UE għar-Reġjun tal-Baħar Baltiku, ir-
Russja hija kkunsidrata bħala pajjiż tal-
viċinat;

Or. en

Emenda 345
Malika Benarab-Attou

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 28a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

28a. "sport tal-massa" tfisser kull tip ta' 
sport żviluppat, promoss u/jew organizzat 
għall-akbar għadd possibbli ta' 
benefiċjarji;

Or. fr
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Emenda 346
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 28a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

28a. "sport tal-massa" tfisser kull tip ta' 
sport żviluppat, promoss u/jew organizzat 
għall-akbar għadd possibbli ta' 
benefiċjarji;

Or. fr

Emenda 347
Nora Berra, Pablo Zalba Bidegain, Eider Gardiazábal Rubial

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 28a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

28a. "sport tal-massa" tfisser kull tip ta' 
sport żviluppat, promoss u/jew organizzat 
għall-akbar għadd possibbli ta' 
benefiċjarji;

Or. fr

Emenda 348
Marie-Christine Vergiat, Inês Cristina Zuber, Lothar Bisky

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 28b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

28b. "sport tal-massa" tfisser kull tip ta' 
attività sportiva, inklużi attivitajiet 
volontarji, żviluppat, promoss u/jew 
organizzat għall-akbar għadd possibbli ta' 
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benefiċjarji;

Or. fr

Emenda 349
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 28b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

28b. "Assoċjazzjoni Ewropea li taħdem 
biex trawwem l-integrazzjoni, l-
edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali 
Ewropej" tfisser assoċjazzjoni mhux 
governattiva li tiddependi fuq forza ta' 
xogħol voluntiera, attiva fil-qasam tal-
edukazzjoni jew it-taħriġ vokazzjonali fil-
livell Ewropew.

Or. fr

Emenda 350
Katarína Neveďalová

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Programm għandu jappoġġa biss 
dawk l-azzjonijiet u l-attivitajiet li 
jippreżentaw valur miżjud Ewropew 
potenzjali u jikkontribwixxi għall-ksib tal-
għan ġenerali kif imsemmi fl-Artikolu 4.

1. Il-Programm għandu jappoġġa biss 
dawk l-azzjonijiet li jippreżentaw valur 
miżjud Ewropew potenzjali u 
jikkontribwixxu għall-ksib tal-għan ġenerali 
kif imsemmi fl-Artikolu 4.

Or. en

Emenda 351
Malika Benarab-Attou
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Programm għandu jappoġġa biss 
dawk l-azzjonijiet u l-attivitajiet li 
jippreżentaw valur miżjud Ewropew 
potenzjali u jikkontribwixxi għall-ksib tal-
għan ġenerali kif imsemmi fl-Artikolu 4.

1. Il-Programm għandu jappoġġa biss 
dawk l-azzjonijiet u l-attivitajiet li 
jippreżentaw valur miżjud Ewropew 
potenzjali u jikkontribwixxu għall-ksib tal-
għan ġenerali kif imsemmi fl-Artikolu 4, 
kif ukoll għas-sensibilizzazzjoni u t-
trawwim tal-iżvilupp taż-Żona ta' 
Edukazzjoni Ewropea kondiviża.

Or. fr

Emenda 352
Petra Kammerevert, Katarína Neveďalová

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-valur miżjud Ewropew tal-azzjonijiet 
u l-attivitajiet tal-Programm għandu jiġi 
żgurat partikolarment permezz ta’:

2. Il-valur miżjud Ewropew tal-azzjonijiet 
u l-attivitajiet tal-Programm għandu jiġi 
żgurat billi jiġi aċċertat li jkollhom:

Or. en

Emenda 353
Emma McClarkin

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-attivitajiet iffukati fuq l-isport tal-
massa mhux neċessarjament jeħtieġu 
natura transnazzjonali.

Or. en
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Emenda 354
Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Il-karattru transnazzjonali tagħhom, 
partikolarment il-mobilità u l-
kooperazzjoni transnazzjonali mmirati lejn 
impatt sistemiku fit-tul;

(a) natura transnazzjonali, partikolarment 
fir-rigward tal-mobilità u l-kooperazzjoni 
mmirati lejn impatt sostenibbli;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tkompli tibni fuq l-EM 30 tar-Rapporteur. Proġetti fuq skala żgħira, bħall-proġetti Grundtvig 
jew fi ħdan is-settur taż-żgħażagħ, mhux dejjem ikollhom impatt sistemiku u jixirqilhom 
appoġġ ulterjuri taħt il-programm.

Emenda 355
Malika Benarab-Attou

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Il-karattru transnazzjonali tagħhom, 
partikolarment il-mobilità u l-
kooperazzjoni transnazzjonali mmirati 
lejn impatt sistemiku fit-tul;

(a) Il-natura transnazzjonali tagħhom, 
partikolarment fir-rigward tal-mobilità u l-
kooperazzjoni intenzjonati għall-ksib ta' 
impatt sistemiku sostenibbli;

Or. fr

Emenda 356
Katarína Neveďalová

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

(a) Il-karattru transnazzjonali tagħhom, 
partikolarment il-mobilità u l-
kooperazzjoni transnazzjonali mmirati lejn 
impatt sistemiku fit-tul;

(a) natura transnazzjonali, partikolarment 
fir-rigward tal-mobilità u l-kooperazzjoni 
mmirati lejn impatt sistemiku sostenibbli 
fuq livell individwali u organizzattiv; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk tingħata wisq attenzjoni lil-livell sistemiku, jista' jkun hemm effett ħażin li jimpedixxi 
parteċipazzjoni aktar estensiva. Tabilħaqq, organizzazzjoni u proġetti iżgħar jista' ma 
jkollhomx impatt sistemiku imma għandhom impatti kwalitattivi akbar fil-livell individwali, 
organizzattiv u soċjetali. Barra minn hekk, l-emenda tiddikjara b'mod ċar li l-valutazzjoni tal-
impatt sistemiku għandha ssir abbażi tal-azzjonijiet globali previsti mill-programm u u mhux 
abbażi tal-attivitajiet singoli mogħtija.

Emenda 357
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Il-karattru transnazzjonali tagħhom, 
partikolarment il-mobilità u l-
kooperazzjoni transnazzjonali mmirati lejn 
impatt sistemiku fit-tul;

(a) Il-natura transnazzjonali tagħhom, 
partikolarment il-mobilità u l-
kooperazzjoni transnazzjonali mmirati lejn 
impatt individwali sostenibbli, strutturat u 
sistemiku;

Or. fr

Emenda 358
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Il-karattru transnazzjonali tagħhom, (a) natura transkonfinali, transnazzjonali, 
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partikolarment il-mobilità u l-
kooperazzjoni transnazzjonali mmirati lejn 
impatt sistemiku fit-tul;

partikolarment fir-rigward tal-mobilità u l-
kooperazzjoni mmirati lejn li jħallu impatt 
sistemiku sostenibbli;

Or. fr

Emenda 359
Petra Kammerevert, Katarína Neveďalová

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Il-kumplemetarjetà u s-sinerġija 
tagħhom ma’ programmi u politiki 
nazzjonali, internazzjonali u tal-Unjoni 
oħra, b’kunsiderazzjoni tal-ekonomiji tal-
iskala u l-massa kritika;

(b) komplimentarjetà u sinerġija ma' 
programmi u politiki oħra fil-livelli lokali, 
nazzjonali, internazzjonali u tal-Unjoni;

Or. en

Emenda 360
Malika Benarab-Attou

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Il-kumplemetarjetà u s-sinerġija 
tagħhom ma’ programmi u politiki 
nazzjonali, internazzjonali u tal-Unjoni 
oħra, b’kunsiderazzjoni tal-ekonomiji tal-
iskala u l-massa kritika;

(b) Il-kumplemetarjetà u s-sinerġija 
tagħhom ma’ programmi u politiki 
nazzjonali, internazzjonali u tal-Unjoni 
oħra, f'kooperazzjoni bejn iż-żgħażagħ, il-
professjonisti u l-organizzazzjoni f'bosta 
pajjiżi, fatt li jrawwem l-iżvilupp ta' żona 
ta' edukazzjoni Ewropea kondiviża u 
jippermetti l-istrutturar tas-setturi;

Or. fr
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Emenda 361
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Il-kumplemetarjetà u s-sinerġija 
tagħhom ma’ programmi u politiki 
nazzjonali, internazzjonali u tal-Unjoni 
oħra, b’kunsiderazzjoni tal-ekonomiji tal-
iskala u l-massa kritika;

(b) Il-kumplemetarjetà u s-sinerġija 
tagħhom ma’ programmi u politiki lokali, 
nazzjonali, internazzjonali u tal-Unjoni 
oħra;

Or. fr

Emenda 362
Katarína Neveďalová

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Il-kumplemetarjetà u s-sinerġija 
tagħhom ma’ programmi u politiki 
nazzjonali, internazzjonali u tal-Unjoni
oħra, b’kunsiderazzjoni tal-ekonomiji tal-
iskala u l-massa kritika;

(b) kumplemetarjetà u sinerġija ma’ 
programmi u politiki oħra, fil-livelli lokali, 
nazzjonali, internazzjonali u tal-Unjoni, 
bl-għan li jitrawwem il-ħolqien ta' żona 
komuni tal-UE fil-qasam tal-edukazzjoni, 
it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport;

Or. en

Emenda 363
Nadja Hirsch

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Il-kontribuzzjoni tagħhom għall-użu 
effettiv tal-għodod tal-Unjoni għar-
rikonoxximent tal-kwalifiki u t-

(c) Il-kontribuzzjoni tagħhom għall-użu 
effettiv tal-għodod tal-Unjoni għall-
komparabilità u għar-rikonoxximent tal-
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trasparenza. kwalifiki u t-trasparenza.

Or. de

Emenda 364
Katarína Neveďalová

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Il-kontribuzzjoni tagħhom għall-użu 
effettiv tal-għodod tal-Unjoni għar-
rikonoxximent tal-kwalifiki u t-
trasparenza.

(c) Il-kontribuzzjoni tagħhom għall-użu 
effettiv u kkoordinat tal-għodod tal-Unjoni 
għar-rikonoxximent tal-kwalifiki u t-
trasparenza.

Or. en

Emenda 365
Martin Kastler

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) Il-kontribuzzjoni diretta u indiretta 
tagħhom għall-proċess tat-trawwim ta' 
valuri komuni Ewropew u l-iżvilupp 
ulterjuri taċ-ċittadinanza Ewropea.

Or. de

Emenda 366
Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Għandha tingħata attenzjoni speċjali 
għall-proġetti lokali u fil-livell tal-
popolazzjoni bażika, li jkun qrib iċ-
ċittadini u jkollhom valur miżjud 
Ewropew. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tkompli tibni fuq l-EM 32 tar-Rapporteur. Xi proġetti mhux dejjem ikollhom aspett 
transnazzjonali imma jkunu proġetti lokali b'tema Ewropea. Dawn il-proġetti jkollhom ukoll 
valur miżjud ċar u jistgħu jqarrbu lill-UE lejn iċ-ċittadini.

Emenda 367
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Marietje Schaake

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Programm jimmira biex jagħti 
kontribut għall-objettivi tal-Istrateġija 
Ewropa°2020 u tal-qafas strateġiku tal-
Edukazzjoni u t-Taħriġ 2020 (ET2020), 
inlużi l-parametri ta’ referenza 
korrispondenti stabbiliti f’dawk l-
istrumenti, għall-qafas imġedded għall-
Kooperazzjoni Ewropea fil-qasam taż-
Żgħażagħ (2010-2018), għall-iżvilupp 
sostenibbli tal-pajjiżi terzi fil-qasam tal-
edukazzjoni għolja u għall-iżvilupp tad-
dimensjoni Ewropea fl-isport.

1. Il-programm għandu jikkontribwixxi 
għal:

Or. en

Emenda 368
Emma McClarkin
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Programm jimmira biex jagħti 
kontribut għall-objettivi tal-Istrateġija 
Ewropa°2020 u tal-qafas strateġiku tal-
Edukazzjoni u t-Taħriġ 2020 (ET2020), 
inlużi l-parametri ta’ referenza 
korrispondenti stabbiliti f’dawk l-
istrumenti, għall-qafas imġedded għall-
Kooperazzjoni Ewropea fil-qasam taż-
Żgħażagħ (2010-2018), għall-iżvilupp 
sostenibbli tal-pajjiżi terzi fil-qasam tal-
edukazzjoni għolja u għall-iżvilupp tad-
dimensjoni Ewropea fl-isport.

1. Il-Programm jimmira biex jagħti 
kontribut għall-objettivi tal-Istrateġija 
Ewropa°2020 u tal-qafas strateġiku tal-
Edukazzjoni u t-Taħriġ 2020 (ET2020), 
inlużi l-parametri ta’ referenza 
korrispondenti stabbiliti f’dawk l-
istrumenti, għall-Aġenda għall-
Immodernizzar "Insostnu t-tkabbir u l-
impjiegi"(COM(2011) 567 finali), għall-
qafas imġedded għall-Kooperazzjoni 
Ewropea fil-qasam taż-Żgħażagħ (2010-
2018), għall-iżvilupp sostenibbli tal-pajjiżi 
terzi fil-qasam tal-edukazzjoni għolja u 
għall-iżvilupp tal-isport tal-massa.

Or. en

Emenda 369
Wim van de Camp

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Programm jimmira biex jagħti 
kontribut għall-objettivi tal-Istrateġija 
Ewropa°2020 u tal-qafas strateġiku tal-
Edukazzjoni u t-Taħriġ 2020 (ET2020), 
inlużi l-parametri ta’ referenza 
korrispondenti stabbiliti f’dawk l-
istrumenti, għall-qafas imġedded għall-
Kooperazzjoni Ewropea fil-qasam taż-
Żgħażagħ (2010-2018), għall-iżvilupp 
sostenibbli tal-pajjiżi terzi fil-qasam tal-
edukazzjoni għolja u għall-iżvilupp tad-
dimensjoni Ewropea fl-isport.

1. Il-Programm jimmira biex jagħti 
kontribut għall-objettivi tal-Istrateġija 
Ewropa°2020 u tal-qafas strateġiku tal-
Edukazzjoni u t-Taħriġ 2020 (ET2020), 
inlużi l-parametri ta’ referenza 
korrispondenti stabbiliti f’dawk l-
istrumenti, għall-qafas imġedded għall-
Kooperazzjoni Ewropea fil-qasam taż-
Żgħażagħ (2010-2018), għall-iżvilupp 
sostenibbli tal-pajjiżi terzi fil-qasam tal-
edukazzjoni u għall-iżvilupp tad-
dimensjoni Ewropea fl-isport.

Or. en



AM\914151MT.doc PE496.579v01-0075/155 AM\

MT

Emenda 370
Ria Oomen-Ruijten

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Programm jimmira biex jagħti 
kontribut għall-objettivi tal-Istrateġija 
Ewropa°2020 u tal-qafas strateġiku tal-
Edukazzjoni u t-Taħriġ 2020 (ET2020), 
inlużi l-parametri ta’ referenza 
korrispondenti stabbiliti f’dawk l-
istrumenti, għall-qafas imġedded għall-
Kooperazzjoni Ewropea fil-qasam taż-
Żgħażagħ (2010-2018), għall-iżvilupp 
sostenibbli tal-pajjiżi terzi fil-qasam tal-
edukazzjoni għolja u għall-iżvilupp tad-
dimensjoni Ewropea fl-isport.

1. Il-Programm jimmira biex jagħti 
kontribut għall-objettivi tal-Istrateġija 
Ewropa°2020 u tal-qafas strateġiku tal-
Edukazzjoni u t-Taħriġ 2020 (ET2020), 
inlużi l-parametri ta’ referenza 
korrispondenti stabbiliti f’dawk l-
istrumenti, għall-qafas imġedded għall-
Kooperazzjoni Ewropea fil-qasam taż-
Żgħażagħ (2010-2018), għall-iżvilupp 
sostenibbli tal-pajjiżi terzi fil-qasam tal-
edukazzjoni u għall-iżvilupp tad-
dimensjoni Ewropea fl-isport.

Or. en

Emenda 371
Morten Løkkegaard, Nadja Hirsch

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-ksib tal-objettivi tal-istrateġija 
Ewropa 2020, b’mod partikolari l-mira 
edukattiva ewlenija li r-rata ta' tluq mill-
iskola qabel iż-żmien titnaqqas għal anqas 
minn 10% u li l-għadd ta’ studenti tal-età 
bejn it-30 u l-34 sena li jkunu lestew l-
edukazzjoni terzjarja jew ekwivalenti 
jiżdied għal 40% tal-anqas;

Or. en

Emenda 372
Heinz K. Becker
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-ksib tal-objettivi tal-istrateġija 
Ewropa 2020, b’mod partikolari l-mira 
edukattiva ewlenija li r-rata ta' tluq mill-
iskola qabel iż-żmien u li l-għadd ta’ 
studenti bejn it-30 u l-34 sena li jkunu 
lestew l-edukazzjoni terzjarja jew 
ekwivalenti jiżdied;

Or. en

Emenda 373
Marco Scurria, Silvia Costa

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-ksib tal-objettivi tal-istrateġija 
Ewropa 2020 u, kif previst fl-istrateġija 
Żgħażagħ Attivi, tal-mira edukattiva 
ewlenija li r-rata ta' tluq mill-iskola qabel 
iż-żmien u li l-għadd ta’ studenti bejn it-
30 u l-34 sena li jkunu lestew l-
edukazzjoni terzjarja jew ekwivalenti 
jiżdied;

Or. it

Emenda 374
Nadja Hirsch

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-ksib tal-objettivi tal-Proċess ta' 



AM\914151MT.doc PE496.579v01-0077/155 AM\

MT

Kopenħagen imġedded (2010-2020);

Or. en

Emenda 375
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Marietje Schaake

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) il-ksib tal-objettivi tal-qafas 
strateġiku għal kooperazzjoni Ewropea fl-
edukazzjoni u t-taħriġ ("ET 2020");

Or. en

Emenda 376
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Marietje Schaake

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt ab (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ab) il-ksib tal-objettiv ta' żvilupp 
sostenibbli ta' pajjiżi terzi fil-qasam tal-
edukazzjoni għolja;

Or. en

Emenda 377
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Marietje Schaake

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt ac (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ac) il-ksib tal-objettivi ġenerali tal-qafas 
imġedded għall-kooperazzjoni Ewropea 
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fil-qasam taż-żgħażagħ (2010-2018);

Or. en

Emenda 378
Marco Scurria

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt ac (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ac) il-ksib tal-objettivi ġenerali tal-qafas 
strateġiku imġedded għall-kooperazzjoni 
Ewropea fil-qasam taż-żgħażagħ (2010-
2018), inklużi b’mod partikolari:

Or. en

Emenda 379
Marco Scurria

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt ac (ġdid) – punt i (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) l-offerta ta' aktar opportunitajiet 
indaqs fil-qasam tal-edukazzjoni u t-
taħriġ għaż-żgħażagħ kollha sabiex 
jingħataw prospetti ta' xogħol aħjar;

Or. it

Emenda 380
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Marietje Schaake

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt ad (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ad) il-ksib tal-objettiv li fl-isport tiġi 
żviluppata d-dimensjoni Ewropea;

Or. en

Emenda 381
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Marietje Schaake

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt ae (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ae) il-promozzjoni tal-valuri Ewropej 
f'konformità mal-Artikolu 2 tat-Trattat 
dwar l-Unjoni Ewropea;

Or. en

Emenda 382
Martin Kastler

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-programm jippromwovi l-valuri 
Ewropej, l-iżvilupp ta' kuxjenza dwar l-
identità Ewropew u parteċipazzjoni fil-
ħajja demokratika fl-Ewropa; għandhom 
jiġu promossi wkoll l-impenn u s-
solidarjetà soċjali, inkluża s-solidarjetà 
bejn il-ġenerazzjonijiet.

Or. de

Emenda 383
Nadja Hirsch



AM\914151MT.doc PE496.579v01-0080/155 AM\

MT

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Żieda tal-istudenti ta’ bejn it-30 u l-
34 sena li jkunu lestew it-tielet livell tal-
edukazzjoni.

(b) Żieda tal-istudenti ta’ bejn it-30 u l-
34 sena li jkunu lestew l-edukazzjoni 
għolja jew ekwivalenti.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Konformità mal-formulazzjoni tal-Premessa 5.

Emenda 384
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) Il-programm għandu jqiegħed enfasi 
speċjali fuq l-għoti ta' aċċess indaqs għal 
edukazzjoni inkużiva u ta' kwalità f'kull 
livell għat-tfal u l-istudenti li jkollhom 
problemi tas-saħħa jew diżabilitajiet serji, 
u għal dawk li jiġu minn kuntest ta' 
żvantaġġ soċjali, bħal mhuma r-Roma1.
__________________
1 Kif definiti fil-Komunikazzjoni mill-
Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, 
lill-Kunsill, lill-Kumitat Soċjali u 
Ekonomiku Ewropew u lill-Kumitat tar-
Reġjuni dwar "Qafas tal-UE għall-
Istrateġiji Nazzjonali għall-Integrazzjoni 
tar-Roma fl-2020" (COM(2011)0173) u 
fir-riżoluzzjoni tal-PE tad-
9 ta' Marzu 2011 dwar l-istrateġija tal-UE 
dwar l-inklużjoni tar-Roma (Test adottat, 
P7_TA(2011)0092).

Or. en
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Emenda 385
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) Li l-edukazzjoni vokazzjonali u t-
taħriġ inizjali jsiru aktar attraenti.

Or. fr

Emenda 386
Lorenzo Fontana

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt a – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Li jtejjeb il-livell tal-kompetenzi u tal-
ħiliet ewlenin b’mod partikolari fir-rigward 
tar-relevanza tagħhom għas-suq tax-
xogħol u għas-soċjetà, kif ukoll il-
parteċipazzjoni taż-żgħażagħ fil-ħajja 
demokratika fl-Ewropa, notevolment 
permezz ta’ żieda fl-opportunitajiet ta’ 
mobilità ta’ tagħlim għaż-żgħażagħ, għal 
dawk li qed jitgħallmu, għall-persunal u 
għall-ħaddiema żgħażagħ u permezz ta’ 
tisħiħ fil-kooperazzjoni bejn l-
edukazzjoni/ż-żgħażagħ u d-dinja tas-suq 
tax-xogħol;

(a) Li jtejjeb il-livell tal-kompetenzi u tal-
ħiliet fundamentali b’mod partikolari fir-
rigward tas-suq tax-xogħol u tas-soċjetà, 
kif ukoll il-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ 
fil-ħajja demokratika fl-Ewropa, 
notevolment permezz ta’ żieda fl-
opportunitajiet ta’ mobilità ta’ tagħlim 
għaż-żgħażagħ, li jirriżultaw minn tisħiħ 
fil-kooperazzjoni bejn l-edukazzjoni/iż-
żgħażagħ u d-dinja tas-suq tax-xogħol;

Or. it

Emenda 387
Katarína Neveďalová

Proposta għal regolament
Article 5 – point a – introductory part
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Li jtejjeb il-livell tal-kompetenzi u tal-
ħiliet ewlenin b’mod partikolari fir-rigward 
tar-relevanza tagħhom għas-suq tax-xogħol 
u għas-soċjetà, kif ukoll il-parteċipazzjoni 
taż-żgħażagħ fil-ħajja demokratika fl-
Ewropa, notevolment permezz ta’ żieda fl-
opportunitajiet ta’ mobilità ta’ tagħlim 
għaż-żgħażagħ, għal dawk li qed 
jitgħallmu, għall-persunal u għall-
ħaddiema żgħażagħ u permezz ta’ tisħiħ 
fil-kooperazzjoni bejn l-edukazzjoni/ż-
żgħażagħ u d-dinja tas-suq tax-xogħol;

(a) Li jtejjeb il-livell tal-kompetenzi u tal-
ħiliet fundamentali b’mod partikolari fir-
rigward tar-relevanza tagħhom għas-suq 
tax-xogħol u għas-soċjetà, jissaħħaħ l-
iżvilupp personali, u jiġu promossi l-
koeżjoni soċjali u l-inklużjoni tal-gruppi 
vulnerabbli li jirriskjaw żvantaġġ 
edukattiv, kif ukoll il-parteċipazzjoni taż-
żgħażagħ fil-ħajja demokratika fl-Ewropa, 
notevolment permezz ta’ żieda fl-
opportunitajiet ta’ mobilità ta’ tagħlim 
għaż-żgħażagħ, għal dawk li qed 
jitgħallmu, għall-persunal u dawk li 
jaħdmu maż-żgħażagħ u permezz ta’ tisħiħ 
fil-kooperazzjoni bejn l-edukazzjoni/iż-
żgħażagħ u d-dinja tax-xogħol u jiġu 
żgurati biżżejjed dispożizzjonijiet 
finanzjarji biex il-protagonisti u l-partijiet 
interessati involuti jkunu jistgħu 
jiżviluppaw din il-kooperazzjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ix-xewqa għal din l-emenda hi l-inklużjoni ta' "l-iżvilupp personali" flimkien mal-valuri 
kruċjali l-oħrajn li huma fundamentali biex titwettaq il-missjoni edukattiva. Hu importanti 
wkoll li l-punt fokali jitwessa' biex jinkludi lil kull min qed jitgħallem u mhux biss liż-
żgħażagħ.

Emenda 388
Malika Benarab-Attou

Proposta għal regolament
Article 5 – point a – introductory part

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Li jtejjeb il-livell tal-kompetenzi u tal-
ħiliet ewlenin b’mod partikolari fir-rigward 
tar-relevanza tagħhom għas-suq tax-xogħol 
u għas-soċjetà, kif ukoll il-parteċipazzjoni 
taż-żgħażagħ fil-ħajja demokratika fl-

(a) Li jtejjeb il-livell tal-kompetenzi u tal-
ħiliet fundamentali b’mod partikolari fir-
rigward tar-relevanza tagħhom għas-suq 
tax-xogħol u għas-soċjetà, jissaħħaħ l-
iżvilupp personali, u jiġu promossi l-
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Ewropa, notevolment permezz ta’ żieda fl-
opportunitajiet ta’ mobilità ta’ tagħlim 
għaż-żgħażagħ, għal dawk li qed 
jitgħallmu, għall-persunal u għall-
ħaddiema żgħażagħ u permezz ta’ tisħiħ 
fil-kooperazzjoni bejn l-edukazzjoni/ż-
żgħażagħ u d-dinja tas-suq tax-xogħol;

koeżjoni soċjali u l-inklużjoni tal-gruppi 
vulnerabbli li jirriskjaw żvantaġġ 
edukattiv il-parteċipazzjoni ta' min ikun 
qed jipparteċipa f'tagħlim tul il-ħajja u 
taż-żgħażagħ fil-ħajja demokratika fl-
Ewropa, notevolment permezz ta’ żieda fl-
opportunitajiet ta’ mobilità ta’ tagħlim 
għaż-żgħażagħ, għal dawk li qed 
jipparteċipaw f'tagħlim tul il-ħajja, għall-
persunal u għal min jaħdem maż-żgħażagħ
u permezz ta’ tisħiħ fil-kooperazzjoni bejn 
l-edukazzjoni/ż-żgħażagħ u d-dinja tas-suq 
tax-xogħol;

Or. en

Emenda 389
Marco Scurria, Silvia Costa

Proposta għal regolament
Article 5 – point a – introductory part

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Li jtejjeb il-livell tal-kompetenzi u tal-
ħiliet ewlenin b’mod partikolari fir-rigward 
tar-relevanza tagħhom għas-suq tax-xogħol 
u għas-soċjetà, kif ukoll il-parteċipazzjoni 
taż-żgħażagħ fil-ħajja demokratika fl-
Ewropa, notevolment permezz ta’ żieda fl-
opportunitajiet ta’ mobilità ta’ tagħlim 
għaż-żgħażagħ, għal dawk li qed 
jitgħallmu, għall-persunal u għall-
ħaddiema żgħażagħ u permezz ta’ tisħiħ 
fil-kooperazzjoni bejn l-edukazzjoni/ż-
żgħażagħ u d-dinja tas-suq tax-xogħol;

(a) To improve the level of key 
competences and hard and soft skills 
regarding in particular their relevance for 
the labour market and society, as well as 
the participation of young people in 
democratic life in Europe, notably through 
increased learning mobility opportunities 
for young people, learners, staff and youth 
workers, and through strengthened 
cooperation between education youth and 
the world of labour market;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Article 5 (1)(a), even in the original text that is in the amendment, reads: "to improve the level 
of key competences and skills", this refers to the transversal competences for the 
employability. This wording, given by the translation from the English text, will not include 
the "soft skills" that is the non-formal education concerning the development of the relational, 
human, ethical and social skills.
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Emenda 390
Kinga Göncz, Katarína Neveďalová

Proposta għal regolament
Article 5 – point a – introductory part

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Li jtejjeb il-livell tal-kompetenzi u tal-
ħiliet ewlenin b’mod partikolari fir-rigward 
tar-relevanza tagħhom għas-suq tax-xogħol 
u għas-soċjetà, kif ukoll il-parteċipazzjoni 
taż-żgħażagħ fil-ħajja demokratika fl-
Ewropa, notevolment permezz ta’ żieda fl-
opportunitajiet ta’ mobilità ta’ tagħlim 
għaż-żgħażagħ, għal dawk li qed 
jitgħallmu, għall-persunal u għall-
ħaddiema żgħażagħ u permezz ta’ tisħiħ 
fil-kooperazzjoni bejn l-edukazzjoni/ż-
żgħażagħ u d-dinja tas-suq tax-xogħol;

(a) Li jtejjeb il-livell tal-kompetenzi u tal-
ħiliet fundamentali b’mod partikolari fir-
rigward tar-relevanza tagħhom għas-suq 
tax-xogħol u għas-soċjetà, kif ukoll il-
parteċipazzjoni taż-żgħażagħ fil-ħajja 
demokratika fl-Ewropa, notevolment 
permezz ta’ żieda fl-opportunitajiet ta’ 
mobilità ta’ tagħlim għaż-żgħażagħ, għal 
dawk li qed jitgħallmu, għall-persunal u 
għal min jaħdem maż-żgħażagħ u permezz 
ta’ tisħiħ fil-kooperazzjoni bejn l-
edukazzjoni/iż-żgħażagħ u d-dinja tas-suq 
tax-xogħol; f'dan ir-rigward, il-
Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom 
jissalvagwardjaw il-fatt li anke ż-
żgħażagħ minn kuntest ta' żvantaġġ 
soċjali jistgħu jibbenefikaw mill-
programm; 

Or. en

Emenda 391
Marco Scurria

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt a – inċiż 1 – subinċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– % tal-parteċipanti li kellhom żieda fil-
kompetenzi ewlenin u/jew il-ħiliet 
tagħhom relevanti għall-impjegabilità 
tagħhom

– il-% tal-parteċipanti li, grazzi għall-
kompetenzi u l-ħiliet li jkunu kisbu, jkunu 
sabu xogħol fi żmien tliet snin minn 
mindu jlestu l-istudji tagħhom;

Or. it



AM\914151MT.doc PE496.579v01-0085/155 AM\

MT

Ġustifikazzjoni

Il-finanzjament li jingħata għal dan il-programm irid jitqies bħala investiment fin-nies.
Għaldaqstant, l-effikaċja tat-tali finanzjament għandha titkejjel abbażi ta', fost affarijiet oħra, 
kemm ikollu suċċess fit-titjib tal-prospettivi ta' xogħol għall-parteċipanti, sabiex ikunu jistgħu 
jsiru l-aġġustamenti u t-titjib meħtieġa jekk jiġu identifikati xi lakuni jew nuqqasijiet.
Għalhekk, ġie inkluż indikatur relatat li jippermetti li l-impatt tal-programm fir-rigward tal-
impjegalità jitkejjel kif suppost.

Emenda 392
Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal Rubial, Nora Berra, Pablo Zalba 
Bidegain

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt a – inċiż 1 – subinċiż 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- il-% taż-żgħażagħ li jkunu għixu barra;

Or. en

Emenda 393
Mitro Repo

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt b – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Li jrawwem titjib fil-kwalità, 
eċċellenza innovattiva u 
internazzjonalizzazzjoni fuq il-livell ta’ 
istituzzjonijiet tal-edukazzjoni, kif ukoll fil-
ħidma taż-żgħażagħ, notevolment permezz 
ta’ tkabbir fil-kooperazzjoni 
transnazzjonali bejn min jipprovdi l-
edukazzjoni u t-taħriġ/l-organizzazzjonijiet 
taż-żgħażagħ u partijiet interessati oħra;

(b) Li jrawwem titjib fil-kwalità, 
eċċellenza fl-innovazzjoni, l-inklużività u l-
aċċess soċjali, kif ukoll l-
internazzjonalizzazzjoni fuq il-livell tal-
istituzzjonijiet tal-edukazzjoni u t-taħriġ, 
inkluż fil-ħidma maż-żgħażagħ, 
notevolment permezz ta’ tkabbir fil-
kooperazzjoni transnazzjonali bejn min 
jipprovdi l-edukazzjoni u t-taħriġ jew l-
organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ u partijiet 
interessati oħra;

Or. en



AM\914151MT.doc PE496.579v01-0086/155 AM\

MT

Emenda 394
Petra Kammerevert, Katarína Neveďalová

Proposta għal regolament
Article 5 – point b – introductory part

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Li jrawwem titjib fil-kwalità, 
eċċellenza innovattiva u 
internazzjonalizzazzjoni fuq il-livell ta’ 
istituzzjonijiet tal-edukazzjoni, kif ukoll fil-
ħidma taż-żgħażagħ, notevolment permezz 
ta’ tkabbir fil-kooperazzjoni 
transnazzjonali bejn min jipprovdi l-
edukazzjoni u t-taħriġ/l-organizzazzjonijiet 
taż-żgħażagħ u partijiet interessati oħra;

(b) Li jrawwem titjib fil-kwalità, 
eċċellenza fl-innovazzjoni, l-inklużività u l-
aċċess soċjali, kif ukoll l-
internazzjonalizzazzjoni fuq il-livell tal-
istituzzjonijiet tal-edukazzjoni u t-taħriġ, 
kif ukoll fil-ħidma maż-żgħażagħ, 
notevolment permezz ta’ tkabbir fil-
kooperazzjoni transnazzjonali bejn min 
jipprovdi l-edukazzjoni u t-taħriġ jew l-
organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ u partijiet 
interessati oħra;

Or. en

Emenda 395
Katarína Neveďalová

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt b – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Li jrawwem titjib fil-kwalità, 
eċċellenza innovattiva u
internazzjonalizzazzjoni fuq il-livell ta’ 
istituzzjonijiet tal-edukazzjoni, kif ukoll fil-
ħidma taż-żgħażagħ, notevolment permezz 
ta’ tkabbir fil-kooperazzjoni 
transnazzjonali bejn min jipprovdi l-
edukazzjoni u t-taħriġ/l-organizzazzjonijiet 
taż-żgħażagħ u partijiet interessati oħra;

(b) Li jrawwem titjib fil-kwalità, 
eċċellenza fl-innovazzjoni, l-inklużività 
soċjali, l-aċċess , u l-
internazzjonalizzazzjoni fuq il-livell tal-
istituzzjonijiet edukattivi, kif ukoll fil-
ħidma maż-żgħażagħ, notevolment 
permezz ta’ tkabbir fil-kooperazzjoni 
transnazzjonali bejn min jipprovdi l-
edukazzjoni u t-taħriġ/l-organizzazzjonijiet 
taż-żgħażagħ u partijiet interessati oħra;

Or. en
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Emenda 396
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt b – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Li jrawwem titjib fil-kwalità, 
eċċellenza innovattiva u
internazzjonalizzazzjoni fuq il-livell ta’ 
istituzzjonijiet tal-edukazzjoni, kif ukoll fil-
ħidma taż-żgħażagħ, notevolment permezz 
ta’ tkabbir fil-kooperazzjoni 
transnazzjonali bejn min jipprovdi l-
edukazzjoni u t-taħriġ/l-organizzazzjonijiet 
taż-żgħażagħ u partijiet interessati oħra;

(b) Li jrawwem titjib fil-kwalità, 
eċċellenza fl-innovazzjoni, u l-
internazzjonalizzazzjoni fuq il-livell tal-
istituzzjonijiet tal-edukazzjoni u t-taħriġ, 
kif ukoll fil-ħidma maż-żgħażagħ, 
notevolment permezz ta’ tkabbir fil-
kooperazzjoni transnazzjonali bejn min 
jipprovdi l-edukazzjoni u t-taħriġ/l-
organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ, dawk li 
jipprovdu taħriġ vokazzjonali u partijiet 
interessati oħra, inklużi l-
organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw lill-
ħaddiema, lill-għalliema, lill-ġenituri u 
lill-istudenti;

Or. fr

Emenda 397
Malika Benarab-Attou

Proposta għal regolament
Article 5 – point b – introductory part

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Li jrawwem titjib fil-kwalità, 
eċċellenza innovattiva u
internazzjonalizzazzjoni fuq il-livell ta’ 
istituzzjonijiet tal-edukazzjoni, kif ukoll fil-
ħidma taż-żgħażagħ, notevolment permezz 
ta’ tkabbir fil-kooperazzjoni 
transnazzjonali bejn min jipprovdi l-
edukazzjoni u t-taħriġ/l-organizzazzjonijiet 
taż-żgħażagħ u partijiet interessati oħra;

(b) Li jrawwem titjib fil-kwalità, 
eċċellenza fl-innovazzjoni, u l-
internazzjonalizzazzjoni fuq il-livell tal-
istituzzjonijiet tal-edukazzjoni u t-taħriġ, 
kif ukoll fil-ħidma maż-żgħażagħ, 
notevolment permezz ta’ tkabbir fil-
kooperazzjoni transnazzjonali bejn min 
jipprovdi l-edukazzjoni u t-taħriġ/l-
organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ, l-
organizzazzjonijiet mhux governattivi, il-
pjattaformi għaċ-ċittadin u partijiet 
interessati oħra;
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Or. fr

Emenda 398
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt c – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Li jippromwovi t-tfaċċar ta’ qasam 
Ewropew tat-tagħlim tul il-ħajja, iħeġġeġ 
riformi politiki fuq livell nazzjonali, 
jappoġġa l-modernizzazzjoni tas-sistemi 
ta' edukazzjoni u taħriġ, li jinkludu t-
tagħlim mhux formali, u jappoġġa l-
kooperazzjoni Ewropea fil-qasam taż-
żgħażagħ, notevolment permezz ta' politika 
ta' kooperezzjoni mkabbra, użu aħjar ta' 
għodod ta' rikonoxximent u trasparenza u t-
tixrid ta' prattiki tajbin;

(c) Li jqajjem kuxjenza dwar it-tagħlim 
formali, mhux formali u informali, inkluż 
it-tagħlim minn età żgħira ħafna, bil-
ħsieb li jiġi pprovdut tagħlim tul il-ħajja u 
li jiġu appoġġati l-kooperazzjoni Ewropea 
fil-qasam taż-żgħażagħ, notevolment 
permezz ta' politika ta' kooperazzjoni
msaħħa, użu aħjar tal-għodda ta' 
rikonoxximent u trasparenza u t-tixrid ta' 
prattiki tajbin;

Or. fr

Emenda 399
Katarína Neveďalová

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt c – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Li jippromwovi t-tfaċċar ta’ qasam 
Ewropew tat-tagħlim tul il-ħajja, iħeġġeġ 
riformi politiki fuq livell nazzjonali, 
jappoġġa l-modernizzazzjoni tas-sistemi ta' 
edukazzjoni u taħriġ, li jinkludu t-tagħlim 
mhux formali, u jappoġġa l-kooperazzjoni 
Ewropea fil-qasam taż-żgħażagħ, 
notevolment permezz ta' politika ta' 
kooperezzjoni mkabbra, użu aħjar ta' 
għodod ta' rikonoxximent u trasparenza u t-
tixrid ta' prattiki tajbin;

(c) Li tiġi promossa l-emerġenza ta’ żona 
Ewropea ta' tagħlim tul il-ħajja, iħeġġeġ 
riformi politiki f’livell nazzjonali, jappoġġa 
l-modernizzazzjoni tas-sistemi ta' 
edukazzjoni u taħriġ, li jinkludu l-
edukazzjoni mhux formali, u jappoġġa l-
kooperazzjoni Ewropea fil-qasam taż-
żgħażagħ, notevolment permezz ta' politika 
ta' kooperazzjoni msaħħa, użu aħjar tal-
għodda ta' rikonoxximent u trasparenza u t-
tixrid ta' prattiki tajbin;
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Or. en

Emenda 400
Francisco José Millán Mon

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt c – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Li jippromwovi t-tfaċċar ta’ qasam 
Ewropew tat-tagħlim tul il-ħajja, iħeġġeġ 
riformi politiki fuq livell nazzjonali, 
jappoġġa l-modernizzazzjoni tas-sistemi ta' 
edukazzjoni u taħriġ, li jinkludu t-tagħlim
mhux formali, u jappoġġa l-kooperazzjoni 
Ewropea fil-qasam taż-żgħażagħ, 
notevolment permezz ta' politika ta' 
kooperezzjoni mkabbra, użu aħjar ta' 
għodod ta' rikonoxximent u trasparenza u 
t-tixrid ta' prattiki tajbin;

(c) Li tiġi promossa l-emerġenza ta’ żona 
Ewropea ta' tagħlim tul il-ħajja, iħeġġeġ 
riformi politiki f’livell nazzjonali, jappoġġa 
l-modernizzazzjoni tas-sistemi ta' 
edukazzjoni u taħriġ, li jinkludu t-tagħlim 
mhux formali, u jappoġġa l-kooperazzjoni 
Ewropea fil-qasam taż-żgħażagħ, 
notevolment permezz ta' politika ta' 
kooperazzjoni msaħħa, użu aħjar tal-
għodda ta' rikonoxximent u trasparenza u t-
tixrid ta' prattiki tajbin, u l-inklużjoni fl-
istudji fil-livell tal-bakkalawreat jew 
f'livell ekwivalenti ta' suġġett speċifiku 
dwar l-isfond, l-objettivi u l-funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet 
tagħha;

Or. es

Emenda 401
Marietje Schaake

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt c – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Li jippromwovi t-tfaċċar ta’ qasam 
Ewropew tat-tagħlim tul il-ħajja, iħeġġeġ 
riformi politiki fuq livell nazzjonali, 
jappoġġa l-modernizzazzjoni tas-sistemi ta' 
edukazzjoni u taħriġ, li jinkludu t-tagħlim
mhux formali, u jappoġġa l-kooperazzjoni 
Ewropea fil-qasam taż-żgħażagħ, 

(c) Li tiġi promossa l-emerġenza ta’ żona 
Ewropea ta' tagħlim tul il-ħajja, iħeġġeġ 
riformi politiki f’livell nazzjonali, jappoġġa 
l-modernizzazzjoni tas-sistemi ta' 
edukazzjoni u taħriġ, li jinkludu t-tagħlim 
mhux formali, u jappoġġa l-kooperazzjoni 
Ewropea fil-qasam taż-żgħażagħ, 
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notevolment permezz ta' politika ta' 
kooperezzjoni mkabbra, użu aħjar ta' 
għodod ta' rikonoxximent u trasparenza u t-
tixrid ta' prattiki tajbin;

notevolment permezz ta' politika ta' 
kooperazzjoni msaħħa, użu aħjar tal-
għodda ta' rikonoxximent u trasparenza u t-
tixrid ta' prattiki tajbin, inklużi l-miżuri 
mmirati biex itaffu l-piżijiet 
amministrattivi;

Or. en

Emenda 402
Marco Scurria

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt c – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Li jippromwovi t-tfaċċar ta’ qasam 
Ewropew tat-tagħlim tul il-ħajja, iħeġġeġ 
riformi politiki fuq livell nazzjonali, 
jappoġġa l-modernizzazzjoni tas-sistemi ta' 
edukazzjoni u taħriġ, li jinkludu t-tagħlim
mhux formali, u jappoġġa l-kooperazzjoni 
Ewropea fil-qasam taż-żgħażagħ, 
notevolment permezz ta' politika ta' 
kooperezzjoni mkabbra, użu aħjar ta' 
għodod ta' rikonoxximent u trasparenza u t-
tixrid ta' prattiki tajbin;

(c) Li tiġi promossa l-emerġenza ta’ żona 
Ewropea ta' tagħlim tul il-ħajja, iħeġġeġ 
riformi politiki f’livell nazzjonali u lokali, 
jappoġġa l-modernizzazzjoni tas-sistemi ta' 
edukazzjoni u taħriġ, li jinkludu t-tagħlim 
mhux formali, u jappoġġa l-kooperazzjoni 
Ewropea fil-qasam taż-żgħażagħ, 
notevolment permezz ta' politika ta' 
kooperazzjoni msaħħa, użu aħjar tal-
għodda ta' rikonoxximent u trasparenza u t-
tixrid ta' prattiki tajbin;

Or. en

Emenda 403
Sari Essayah, Sampo Terho

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt d – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Li jkabbar id-dimensjoni 
internazzjonali tal-edukazzjoni, it-taħriġ u 
ż-żgħażagħ partikolarment fl-edukazzjoni 
għolja billi jżid l-attraenza tal-

(d) Li jkabbar id-dimensjoni 
internazzjonali tal-edukazzjoni u t-taħriġ, 
partikolarment permezz tal-kooperazzjoni 
bejn l-istituzzjonijiet tal-Unjoni u tal-
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istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja tal-
Unjoni u jappoġġa l-azzjoni esterna tal-
Unjoni, inkluż l-objettivi ta’ żvilupp 
tagħha, permezz tal-promozzjoni tal-
mobilità u l-kooperazzjoni bejn l-
istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja tal-
UE u tal-pajjiżi terzi u permezz ta’ bini 
mmirat ta’ kapaċità fil-pajjiżi terzi.

pajjiżi terzi fil-qasam tal-ETV u l-
edukazzjoni għolja.

Or. en

Emenda 404
Doris Pack

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt d – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Li jkabbar id-dimensjoni 
internazzjonali tal-edukazzjoni, it-taħriġ u 
ż-żgħażagħ partikolarment fl-edukazzjoni 
għolja billi jżid l-attraenza tal-
istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja tal-
Unjoni u jappoġġa l-azzjoni esterna tal-
Unjoni, inkluż l-objettivi ta’ żvilupp 
tagħha, permezz tal-promozzjoni tal-
mobilità u l-kooperazzjoni bejn l-
istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja tal-
UE u tal-pajjiżi terzi u permezz ta’ bini 
mmirat ta’ kapaċità fil-pajjiżi terzi.

(d) Li jkabbar id-dimensjoni 
internazzjonali tal-edukazzjoni u t-taħriġ, 
speċifikament permezz tal-kooperazzjoni 
bejn l-istituzzjonijiet tal-Unjoni u tal-
pajjiżi terzi fil-qasam tal-EVT u fl-
edukazzjoni għolja billi jżid l-attrattiva tal-
istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja tal-
Unjoni u jappoġġa l-azzjoni esterna tal-
Unjoni, inkluż l-objettivi ta’ żvilupp 
tagħha, permezz tal-promozzjoni tal-
mobilità u l-kooperazzjoni bejn l-
istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja tal-
UE u tal-pajjiżi terzi u permezz tat-tisħiħ 
immirat tal-kapaċitajiet fil-pajjiżi terzi.

Or. en

Emenda 405
Nadja Hirsch

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt d – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Li jkabbar id-dimensjoni 
internazzjonali tal-edukazzjoni, it-taħriġ u 
ż-żgħażagħ partikolarment fl-edukazzjoni 
għolja billi jżid l-attraenza tal-
istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja tal-
Unjoni u jappoġġa l-azzjoni esterna tal-
Unjoni, inkluż l-objettivi ta’ żvilupp 
tagħha, permezz tal-promozzjoni tal-
mobilità u l-kooperazzjoni bejn l-
istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja tal-
UE u tal-pajjiżi terzi u permezz ta’ bini 
mmirat ta’ kapaċità fil-pajjiżi terzi.

(d) Li jkabbar id-dimensjoni 
internazzjonali tal-edukazzjoni, it-taħriġ u 
ż-żgħażagħ partikolarment fl-edukazzjoni 
għolja u dik vokazzjonali billi jżid l-
attrattiva tal-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni 
għolja u dik vokazzjonali tal-Unjoni u 
jappoġġa l-azzjoni esterna tal-Unjoni, 
inkluż l-objettivi ta’ żvilupp tagħha, 
permezz tal-promozzjoni tal-mobilità u l-
kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet tal-
edukazzjoni għolja tal-UE u tal-pajjiżi terzi 
u permezz tat-tisħiħ immirat tal-
kapaċitajiet fil-pajjiżi terzi.

Or. de

Emenda 406
Wim van de Camp

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt d – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Li jkabbar id-dimensjoni 
internazzjonali tal-edukazzjoni, it-taħriġ u 
ż-żgħażagħ partikolarment fl-edukazzjoni 
għolja billi jżid l-attraenza tal-
istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja tal-
Unjoni u jappoġġa l-azzjoni esterna tal-
Unjoni, inkluż l-objettivi ta’ żvilupp 
tagħha, permezz tal-promozzjoni tal-
mobilità u l-kooperazzjoni bejn l-
istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja tal-
UE u tal-pajjiżi terzi u permezz ta’ bini 
mmirat ta’ kapaċità fil-pajjiżi terzi.

(d) Li jkabbar id-dimensjoni 
internazzjonali tal-edukazzjoni, it-taħriġ u 
ż-żgħażagħ partikolarment fl-edukazzjoni 
għolja u vokazzjonali billi jżid l-attrattiva
tal-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja u 
vokazzjonali tal-Unjoni u jappoġġa l-
azzjoni esterna tal-Unjoni, inkluż l-
objettivi ta’ żvilupp tagħha, permezz tal-
promozzjoni tal-mobilità u l-kooperazzjoni 
bejn l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja 
tal-UE u tal-pajjiżi terzi u permezz tat-
tisħiħ immirat tal-kapaċitajiet fil-pajjiżi 
terzi.

Or. en
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Emenda 407
Ria Oomen-Ruijten

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt d – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Li jkabbar id-dimensjoni 
internazzjonali tal-edukazzjoni, it-taħriġ u 
ż-żgħażagħ partikolarment fl-edukazzjoni 
għolja billi jżid l-attraenza tal-
istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja tal-
Unjoni u jappoġġa l-azzjoni esterna tal-
Unjoni, inkluż l-objettivi ta’ żvilupp 
tagħha, permezz tal-promozzjoni tal-
mobilità u l-kooperazzjoni bejn l-
istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja tal-
UE u tal-pajjiżi terzi u permezz ta’ bini 
mmirat ta’ kapaċità fil-pajjiżi terzi.

(d) Li jkabbar id-dimensjoni 
internazzjonali tal-edukazzjoni, it-taħriġ u 
ż-żgħażagħ partikolarment fl-edukazzjoni 
għolja u vokazzjonali billi jżid l-attrattiva
tal-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja u 
vokazzjonali tal-Unjoni u jappoġġa l-
azzjoni esterna tal-Unjoni, inkluż l-
objettivi ta’ żvilupp tagħha, permezz tal-
promozzjoni tal-mobilità u l-kooperazzjoni 
bejn l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja 
tal-UE u tal-pajjiżi terzi u permezz tat-
tisħiħ immirat tal-kapaċitajiet fil-pajjiżi 
terzi.

Or. en

Emenda 408
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt d – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Li jkabbar id-dimensjoni 
internazzjonali tal-edukazzjoni, it-taħriġ u 
ż-żgħażagħ partikolarment fl-edukazzjoni 
għolja billi jżid l-attraenza tal-
istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja tal-
Unjoni u jappoġġa l-azzjoni esterna tal-
Unjoni, inkluż l-objettivi ta’ żvilupp 
tagħha, permezz tal-promozzjoni tal-
mobilità u l-kooperazzjoni bejn l-
istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja tal-
UE u tal-pajjiżi terzi u permezz ta’ bini 
mmirat ta’ kapaċità fil-pajjiżi terzi.

(d) Li jkabbar id-dimensjoni 
internazzjonali tal-edukazzjoni, it-taħriġ u 
ż-żgħażagħ partikolarment fl-edukazzjoni 
għolja billi jżid l-attrattiva tal-
istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja tal-
Unjoni u jappoġġa l-azzjoni esterna tal-
Unjoni, inkluż l-objettivi ta’ żvilupp 
tagħha, permezz tal-promozzjoni tal-
mobilità u l-kooperazzjoni bejn l-
istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja fl-UE 
u l-pajjiżi u t-territorji extra-Ewropej 
assoċjati magħha, minn naħa, u l-pajjiżi 
terzi, min-naħa l-oħra, u permezz tat-
tisħiħ immirat tal-kapaċitajiet fil-pajjiżi 



AM\914151MT.doc PE496.579v01-0094/155 AM\

MT

terzi.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Id-Deċiżjoni attwali dwar l-Assoċjazzjoni Extra-Ewropea tipprevedi l-parteċipazzjoni tal-
pajjiżi u territorji extra-Ewropej fil-programmi ta' taħriġ u edukazzjoni. Il-proposta għal 
deċiżjoni ġdida ttenni wkoll li dawn il-pajjiżi u territorji huma eliġibbli għall-programmi 
orizzontali kollha tal-UE. Għaldaqstant għandu jiġi speċifikat fit-test li l-pajjiżi u t-territorji 
extra-Ewropej jieħdu sehem fil-programm ERASMUS għal Kulħadd.

Emenda 409
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt d – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Li jkabbar id-dimensjoni 
internazzjonali tal-edukazzjoni, it-taħriġ u 
ż-żgħażagħ partikolarment fl-edukazzjoni 
għolja billi jżid l-attraenza tal-
istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja tal-
Unjoni u jappoġġa l-azzjoni esterna tal-
Unjoni, inkluż l-objettivi ta’ żvilupp 
tagħha, permezz tal-promozzjoni tal-
mobilità u l-kooperazzjoni bejn l-
istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja tal-
UE u tal-pajjiżi terzi u permezz ta’ bini 
mmirat ta’ kapaċità fil-pajjiżi terzi.

(d) Li jkabbar id-dimensjoni 
internazzjonali tal-edukazzjoni, it-taħriġ u 
ż-żgħażagħ partikolarment fl-edukazzjoni 
għolja billi jżid l-attrattiva tal-
istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja u ta' 
riċerka tal-Unjoni (b'mod li 
jikkomplementa l-programm Marie Curie-
Skłodowska) u jappoġġa l-azzjoni esterna 
tal-Unjoni, inkluż l-objettivi ta’ żvilupp 
tagħha, permezz tal-promozzjoni tal-
mobilità u l-kooperazzjoni bejn l-
istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja tal-
UE u tal-pajjiżi terzi u permezz tat-tisħiħ 
immirat tal-kapaċitajiet fil-pajjiżi terzi.

Or. fr

Emenda 410
Malika Benarab-Attou

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt d – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Li jkabbar id-dimensjoni 
internazzjonali tal-edukazzjoni, it-taħriġ u 
ż-żgħażagħ partikolarment fl-edukazzjoni 
għolja billi jżid l-attraenza tal-
istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja tal-
Unjoni u jappoġġa l-azzjoni esterna tal-
Unjoni, inkluż l-objettivi ta’ żvilupp 
tagħha, permezz tal-promozzjoni tal-
mobilità u l-kooperazzjoni bejn l-
istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja tal-
UE u tal-pajjiżi terzi u permezz ta’ bini 
mmirat ta’ kapaċità fil-pajjiżi terzi.

(d) Li jkabbar id-dimensjoni 
internazzjonali tal-edukazzjoni, it-taħriġ u 
ż-żgħażagħ partikolarment fl-edukazzjoni 
għolja billi jżid l-attrattiva tal-
istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja u ta' 
riċerka tal-Unjoni, b'mod li 
jikkomplementa l-programm Marie Curie-
Skłodowska, u jappoġġa l-azzjoni esterna 
tal-Unjoni, inkluż l-objettivi ta’ żvilupp 
tagħha, permezz tal-promozzjoni tal-
mobilità u l-kooperazzjoni bejn l-
istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja tal-
UE u tal-pajjiżi terzi u permezz tat-tisħiħ 
immirat tal-kapaċitajiet fil-pajjiżi terzi.

Or. fr

Emenda 411
Nora Berra, Pablo Zalba Bidegain, Franziska Katharina Brantner

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt d – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Li jkabbar id-dimensjoni 
internazzjonali tal-edukazzjoni, it-taħriġ u 
ż-żgħażagħ partikolarment fl-edukazzjoni 
għolja billi jżid l-attraenza tal-
istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja tal-
Unjoni u jappoġġa l-azzjoni esterna tal-
Unjoni, inkluż l-objettivi ta’ żvilupp 
tagħha, permezz tal-promozzjoni tal-
mobilità u l-kooperazzjoni bejn l-
istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja tal-
UE u tal-pajjiżi terzi u permezz ta’ bini 
mmirat ta’ kapaċità fil-pajjiżi terzi.

(d) Li jkabbar id-dimensjoni 
internazzjonali tal-edukazzjoni, it-taħriġ u 
ż-żgħażagħ partikolarment fl-edukazzjoni 
għolja billi jżid l-attrattiva tal-
istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja u ta' 
riċerka tal-Unjoni (b'mod li 
jikkomplementa l-programm Marie Curie-
Skłodowska) u jappoġġa l-azzjoni esterna 
tal-Unjoni, inkluż l-objettivi ta’ żvilupp 
tagħha, permezz tal-promozzjoni tal-
mobilità u l-kooperazzjoni bejn l-
istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja tal-
UE u tal-pajjiżi terzi u permezz tat-tisħiħ 
immirat tal-kapaċitajiet fil-pajjiżi terzi.

Or. fr
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Emenda 412
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt d – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Li jkabbar id-dimensjoni 
internazzjonali tal-edukazzjoni, it-taħriġ u 
ż-żgħażagħ partikolarment fl-edukazzjoni 
għolja billi jżid l-attraenza tal-
istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja tal-
Unjoni u jappoġġa l-azzjoni esterna tal-
Unjoni, inkluż l-objettivi ta’ żvilupp 
tagħha, permezz tal-promozzjoni tal-
mobilità u l-kooperazzjoni bejn l-
istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja tal-
UE u tal-pajjiżi terzi u permezz ta’ bini 
mmirat ta’ kapaċità fil-pajjiżi terzi.

(d) Li jkabbar id-dimensjoni 
internazzjonali tal-edukazzjoni, it-taħriġ u 
ż-żgħażagħ partikolarment fl-edukazzjoni 
għolja billi jżid l-attrattiva tal-
istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja u ta' 
riċerka tal-Unjoni (b'mod li 
jikkomplementa l-programm Marie Curie-
Skłodowska) u jappoġġa l-azzjoni esterna 
tal-Unjoni, inkluż l-objettivi ta’ żvilupp 
tagħha, permezz tal-promozzjoni tal-
mobilità u l-kooperazzjoni bejn l-
istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja tal-
UE u tal-pajjiżi terzi u permezz tat-tisħiħ 
immirat tal-kapaċitajiet fil-pajjiżi terzi.

Or. fr

Emenda 413
Martin Kastler

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) Bi qbil mal-għanijiet ġenerali, fil-
qasam tal-edukazzjoni ġenerali u 
vokazzjonali, il-Programm għandu jkollu 
l-intenzjoni li jappoġġa lil dawk l-
organizzazzjonijiet li jkunu ħadu fuqhom 
innifishom il-kompitu ta' promozzjoni tal-
iskambji transkonfinali bejn anzjani, 
jappoġġa l-kontribut tagħhom għal 
soċjetà ċivili attiva u, flimkien mal-
awtoritajiet lokali, reġjonali u nazzjonali, 
iwettaq il-kunċett ta' Ewropa indirizzata 
lejn il-ħtiġijiet tal-ġenerazzjonijiet kollha 
fil-bliet u l-muniċipalitajiet li jikkondividu 
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dan l-għan.
Għandu jwitti t-triq biex il-livelli lokali u 
reġjonali jkunu jistgħu jiġu involuti 
b'mod aktar effikaċi fl-implimentazzjoni 
tanġibbli u ċċentrata fuq il-persuna tas-
Sħubija Ewropea għal Innovazzjoni dwar 
it-tixjiħ attiv u b'saħħtu u biex jiġi 
żviluppat b'mod prattiku l-kunċett ta' 
Ewropa indirizzata lejn il-ħtiġijiet tal-
ġenerazzjonijiet kollha bħala parti mill-
Istrateġija Ewropa 2020.

Or. de

Emenda 414
François Alfonsi, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt e – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) Li jtejjeb l-istruzzjoni u t-tagħlim tal-
lingwi u jippromwovi d-diversità 
lingwistika;

(e) Li jtejjeb l-istruzzjoni u t-tagħlim tal-
lingwi, inklużi l-lingwi kouffiċjali, 
reġjonali u minoritarji, bil-ħsieb li
jippromwovi d-diversità lingwistika;

Or. fr

Emenda 415
Nils Torvalds

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt e – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) Li jtejjeb l-istruzzjoni u t-tagħlim tal-
lingwi u jippromwovi d-diversità 
lingwistika;

(e) Li jtejjeb l-istruzzjoni u t-tagħlim tal-
lingwi u li jippromwovi d-diversità 
lingwistika, inklużi l-lingwi reġjonali, 
minoritarji u tal-migranti;

Or. en
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Emenda 416
Zoltán Bagó, László Tőkés

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt e – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) Li jtejjeb l-istruzzjoni u t-tagħlim tal-
lingwi u jippromwovi d-diversità 
lingwistika;

(e) Li jtejjeb l-istruzzjoni u t-tagħlim tal-
lingwi, inklużi l-lingwi minoritarji 
tradizzjonali u l-lingwa tas-sinjali, u 
jippromwovi d-diversità lingwistika;

Or. en

Emenda 417
Emma McClarkin

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt f – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) Li jippromwovi l-eċċellenza fl-
attivitajiet tat-tagħlim u r-riċerka fl-
integrazzjoni Ewropea permezz tal-
attivitajiet Jean Monnet madwar id-dinja 
kif imsemmi fl-Artikolu 10.

(f) Li jippromwovi l-eċċellenza fl-
attivitajiet tat-tagħlim u r-riċerka fl-Unjoni.

Or. en

Emenda 418
Emma McClarkin

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt f – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Indikatur relatat: L-għadd ta’ studenti li 
ngħataw taħriġ permezz tal-attivitajiet 
Jean Monnet

imħassar
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Or. en

Emenda 419
Katarína Neveďalová

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) Li jippromwovi l-kooperazzjoni fost 
is-setturi differenti involuti fl-edukazzjoni, 
it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-intenzjoni tal-emenda hi li jiżdied l-ispazju għall-kooperazzjoni fost is-setturi differenti (eż. 
il-proġetti li jinvolvu l-edukazzjoni formali u dik mhux formali) u li l-Kummissjoni tingħata 
istruzzjonijiet biex taċċerta li t-tali opportunitajiet ikunu preżenti fil-programm kollu kemm 
hu.

Emenda 420
Santiago Fisas Ayxela, Seán Kelly

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) Li jżid l-aċċess għall-isport tal-massa 
billi jappoġġa lil dawk l-
organizzazzjonijiet mingħajr skop ta' 
qligħ li jipprovdu attivitajiet sportivi u 
dawk li jorganizzaw avvenimenti sportivi 
mhux kummerċjali.

Or. es

Emenda 421
Doris Pack
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Proposta għal regolament
Artikolu 5a (ġdid) - titolu u formulazzjoni introduttorja (ġodda)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5a
Setturi u marki kummerċjali

Fil-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ, il-
programm għandu jappoġġa kemm l-
attivitajiet settorjali kif ukoll dawk 
orizzontali fis-setturi li ġejjin assoċjati 
ma’ marki kummerċjali speċifiċi:

Or. en

Emenda 422
Marco Scurria

Proposta għal regolament
Artikolu 5a (ġdid) – titolu (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5a
Setturi u marki kummerċjali

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda żżid il-programm Erasmus Mundus għall-importanza tal-kooperazzjoni 
internazzjonali fl-edukazzjoni għolja.

Emenda 423
Marco Scurria

Proposta għal regolament
Artikolu 5a (ġdid) - formulazzjoni introduttorja (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ, il-
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programm għandu jitqassam fis-setturi li 
ġejjin assoċjati ma’ marki kummerċjali 
speċifiċi:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda żżid il-programm Erasmus Mundus għall-importanza tal-kooperazzjoni 
internazzjonali fl-edukazzjoni għolja.

Emenda 424
Marco Scurria

Proposta għal regolament
Artikolu 5a (ġdid) – punt a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) "Erasmus Mundus" għall-
kooperazzjoni internazzjonali fl-
edukazzjoni għolja;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda żżid il-programm Erasmus Mundus għall-importanza tal-kooperazzjoni 
internazzjonali fl-edukazzjoni għolja.

Emenda 425
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Marietje Schaake

Proposta għal regolament
Artikolu 5a (ġdid) – titolu (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5a
Objettivi speċifiċi fil-qasam tal-

edukazzjoni u t-taħriġ

Or. en
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Emenda 426
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Marietje Schaake

Proposta għal regolament
Artikolu 5a (ġdid) - paragrafu 1 (ġdid) - formulazzjoni introduttorja (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ, il-
programm għandu jinkludi s-setturi li 
ġejjin assoċjati ma’ marki kummerċjali 
speċifiċi:

Or. en

Emenda 427
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Marietje Schaake

Proposta għal regolament
Artikolu 5a (ġdid) – paragrafu 1 (ġdid) – punt a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) “Comenius” għall-edukazzjoni 
skolastika;

Or. en

Emenda 428
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Proposta għal regolament
Artikolu 5a (ġdid) – paragrafu 1a (ġdid) – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) “Erasmus” għall-edukazzjoni għolja;

Or. en
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Emenda 429
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Proposta għal regolament
Artikolu 5a (ġdid) – paragrafu 1 – punt ab (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ab) “Leonardo da Vinci” għall-
edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali (minn 
issa ’l quddiem “ETV”);

Or. en

Emenda 430
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Proposta għal regolament
Artikolu 5a (ġdid) - paragrafu 1 (ġdid) - punt ac (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ac) "Grundtvig" għat-tagħlim għall-
adulti.

Or. en

Emenda 431
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Proposta għal regolament
Artikolu 5a (ġdid) - paragrafu 1a (ġdid) - formulazzjoni introduttorja (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Fil-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ, 
l-objettivi tal-programm stipulati fl-
Artikoli 4 u 5 għandhom jinqraw kif ġej:

Or. en
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Emenda 432
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Proposta għal regolament
Artikolu 5a (ġdid) – paragrafu 1a (ġdid) – punt a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) fil-qasam ta' Comenius (edukazzjoni 
skolastika), il-programm għandu jkun 
immirat lejn it-titjib tal-kwalità tal-
edukazzjoni skolastika, b'mod partikulari 
biex jimmotiva lill-istudenti biex 
jitgħallmu u jiksbu l-ħiliet biex jitgħallmu 
jitgħallmu u jtejjeb l-approċċ pedagoġiċi u 
l-ġestjoni tal-iskejjel permezz ta' aktar 
mobilità fit-tagħlim tal-persunal 
edukattiv, sħubijiet imsaħħa bejn l-iskejjel 
u appoġġ għan-netwerking u l-iskambju 
tal-aħjar prattiki;

Or. en

Emenda 433
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Proposta għal regolament
Artikolu 5 a (ġdid) - paragrafu 1a (ġdid) - punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) fil-qasam ta' Erasmus (edukazzjoni 
għolja), il-programm għandu jkun 
immirat lejn it-tisħiħ taż-Żona Ewropea 
ta' Edukazzjoni Għolja, b'mod partikulari 
biex isaħħaħ il-kontribut tal-edukazzjoni 
għolja għall-proċess ta' innovazzjoni u 
jiżviluppa l-kooperazzjoni mal-
istituzzjonijiet tal-pajjiżi terzi permezz ta' 
aktar mobilità fit-tagħlim għall-istudenti 
u l-persunal bejn il-pajjiżi parteċipanti u 
lejn pajjiżi terzi jew minnhom, kif ukoll 
kooperazzjoni aħjar bejn l-istituzzjonijiet 
għall-edukazzjoni għolja u l-impriżi;

Or. en
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Emenda 434
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Nadja Hirsch

Proposta għal regolament
Artikolu 5a (ġdid) - paragrafu 1a (ġdid) - punt ab (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ab) fil-qasam ta' Leonardo da Vinci 
(EVT), il-programm għandu jkun immirat 
lejn l-appoġġ għall-impjegabilità taż-
żgħażagħ u t-tisħiħ tal-kontribut tal-EVT 
għall-proċess ta' innovazzjoni permezz ta' 
aktar mobilità fit-tagħlim għall-istudenti 
u l-persunal tal-EVT, aktar kooperazzjoni 
mal-istituzzjonijiet tal-pajjiżi terzi, 
kooperazzjoni aħjar bejn l-
organizzazzjonijiet li jipprovdu 
opportunitajiet ta' tagħlim, l-impriżi, is-
sħab soċjali u l-entitajiet rilevanti l-oħra, 
kif ukoll it-trasparenza, il-komparabilità u 
r-rikonoxximent tal-kwalifiki u l-
kompetenzi tal-edukazzjoni vokazzjonali;

Or. en

Emenda 435
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Proposta għal regolament
Artikolu 5a (ġdid) - paragrafu 1a (ġdid) - punt ac (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ac) fil-qasam ta' Grundtvig (tagħlim 
għall-adulti), il-programm għandu jkun 
immirat lejn it-titjib tal-approċċi 
pedagoġiċi u l-ġestjoni tal-
organizzazzjonijiet għall-edukazzjoni 
għall-adulti, b'mod partikulari biex 
jippromwovi mogħdijiet ta' tagħlim 
flessibbli u tixjiħ attiv permezz ta' aktar 
mobilità fit-tagħlim għall-persunal tat-
tagħlim għall-adulti u kooperazzjoni 
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msaħħa bejn l-organizzazzjonijiet involuti 
fit-tagħlim għall-adulti, b'attenzjoni 
partikulari għall-ħtiġijiet ta' tagħlim tal-
gruppi żvantaġġati, inklużi l-persuni 
b'diżabilità, dawk li jitilqu mill-iskola 
qabel iż-żmien, l-adulti bi kwalifiki baxxi 
u l-adulti aktar anzjani.

Or. en

Emenda 436
Katarína Neveďalová

Proposta għal regolament
Artikolu 5a (ġdid) – titolu (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5a
Objettivi speċifiċi fil-qasam tal-

edukazzjoni u t-taħriġ

Or. en

Emenda 437
Katarína Neveďalová

Proposta għal regolament
Artikolu 5a (ġdid) - formulazzjoni introduttorja (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Apparti l-objettivi tal-programm stipulati 
fl-Artikoli 4 u 5, il-programm għandu 
jsegwi l-objettivi speċifiċi li ġejjin fil-
qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ:

Or. en

Emenda 438
Katarína Neveďalová
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Proposta għal regolament
Artikolu 5a (ġdid) - punt 1 (ġdid) - formulazzjoni introduttorja (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-qasam tal-Comenius (edukazzjoni 
skolastika), il-programm għandu jkun 
immirat biex:

Or. en

Emenda 439
Katarína Neveďalová

Proposta għal regolament
Artikolu 5a (ġdid) – punt 1 (ġdid) – punt a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jippromwovi l-ekwità, il-koeżjoni 
soċjali u ċ-ċittadinanza attiva fost l-
istudenti;

Or. en

Emenda 440
Katarína Neveďalová

Proposta għal regolament
Artikolu 5a (ġdid) – punt 1 (ġdid) – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) isaħħaħ u jkattar is-sħubiji bejn l-
iskejjel, l-organizzazzjonijiet tal-istudenti 
u l-assoċjazzjonijiet tal-għalliema;

Or. en

Emenda 441
Katarína Neveďalová
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Proposta għal regolament
Artikolu 5a (ġdid) - punt 1a (ġdid) - formulazzjoni introduttorja (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Fil-qasam ta' Erasmus (edukazzjoni 
għolja), il-programm għandu jkun 
immirat biex:

Or. en

Emenda 442
Katarína Neveďalová

Proposta għal regolament
Artikolu 5a (ġdid) – punt 1a (ġdid) – punt a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) itejjeb u perjodikament jikkontrolla l-
aċċess għall-mobilità fit-tagħlim barra 
mill-pajjiż għall-istudenti minn kuntesti 
żvantaġġati;

Or. en

Emenda 443
Katarína Neveďalová

Proposta għal regolament
Artikolu 5a (ġdid) - punt 1a (ġdid) - punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) itejjeb u jkattar il-kooperazzjoni bejn 
l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja u l-
intrapriżi u l-komunitajiet lokali;

Or. en

Emenda 444
Katarína Neveďalová
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Proposta għal regolament
Artikolu 5a (ġdid) - punt 1b (ġdid) - formulazzjoni introduttorja (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Fil-qasam ta' Leonardo da Vinci 
(ETV), il-programm għandu jkun immirat 
biex:

Or. en

Emenda 445
Katarína Neveďalová

Proposta għal regolament
Artikolu 5a (ġdid) – punt 1b (ġdid) – punt a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jippromwovi perjodi ta' prattika u 
apprendistati ta' kwalità.

Or. en

Emenda 446
Chrysoula Paliadeli

Proposta għal regolament
Artikolu 5a (ġdid) – titolu (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5a
Objettivi speċifiċi fil-qasam tal-

edukazzjoni u t-taħriġ

Or. en

Emenda 447
Chrysoula Paliadeli
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Proposta għal regolament
Artikolu 5a (ġdid) - formulazzjoni introduttorja (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Apparti l-objettivi tal-programm stipulati 
fl-Artikoli 4 u 5, il-programm għandu
jsegwi l-objettivi speċifiċi li ġejjin fil-
qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ:

Or. en

Emenda 448
Chrysoula Paliadeli

Proposta għal regolament
Artikolu 5a (ġdid) - punt 1 (ġdid) - formulazzjoni introduttorja (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-qasam ta' Erasmus (edukazzjoni 
għolja), il-programm għandu jkun 
immirat biex: 

Or. en

Emenda 449
Chrysoula Paliadeli

Proposta għal regolament
Artikolu 5a (ġdid) – punt 1 (ġdid) – punt a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) itejjeb u jkattar il-kooperazzjoni bejn l-
istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja u l-
istituzzjonijiet ta' riċerka;

Or. en

Emenda 450
Chrysoula Paliadeli
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Proposta għal regolament
Artikolu 5a (ġdid) - punt 1a (ġdid) - formulazzjoni introduttorja (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Fil-qasam ta' Grundtvig (tagħlim 
għall-adulti), il-programm għandu jkun 
immirat biex:

Or. en

Emenda 451
Chrysoula Paliadeli

Proposta għal regolament
Artikolu 5a (ġdid) – punt 1a (ġdid) – punt a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) iħeġġeġ lill-istituzzjonijiet tal-
edukazzjoni għolja jinkludu fil-
programmi tagħhom kurrikuli indirizzati 
lejn l-anzjani;

Or. en

Emenda 452
Marco Scurria

Proposta għal regolament
Artikolu 5b (ġdid) – titolu (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5b
Objettivi speċifiċi fil-qasam tal-

edukazzjoni u t-taħriġ

Or. en
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Emenda 453
Marco Scurria

Proposta għal regolament
Artikolu 5b (ġdid) - formulazzjoni introduttorja (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Apparti l-objettivi tal-programm stipulati 
fl-Artikoli 4 u 5, il-programm għandu 
jsegwi l-objettivi speċifiċi li ġejjin fil-
qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ:

Or. en

Emenda 454
Marco Scurria

Proposta għal regolament
Artikolu 5b (ġdid) - punt 1 (ġdid) - formulazzjoni introduttorja (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-qasam ta' Erasmus (kooperazzjoni 
internazzjonali fl-edukazzjoni għolja), il-
programm għandu jkun immirat biex:

Or. en

Emenda 455
Marco Scurria

Proposta għal regolament
Artikolu 5b (ġdid) – punt 1 (ġdid) – punt a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) isaħħaħ l-eċċellenza u l-kwalità kemm 
fi ħdan iż-Żona Ewropea ta' Edukazzjoni 
Għolja u l-attrattiva tagħha f'kuntest 
globali;

Or. en
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Emenda 456
Marco Scurria

Proposta għal regolament
Artikolu 5b (ġdid) – punt 1 (ġdid) – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) jippromwovi l-kwalità tal-programmi 
għal lawrja konġunti fost l-istituzzjonijiet 
tal-edukazzjoni għolja tal-pajjiżi 
parteċipanti, kif ukoll bejn l-
istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja tal-
pajjiżi parteċipanti u dawk ta’ pajjiżi terzi;

Or. en

Emenda 457
Marco Scurria

Proposta għal regolament
Artikolu 5b (ġdid) – punt 1 (ġdid) – punt ab (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ab) itejjeb u jżid il-mobilità tal-istudenti u 
l-persunal lejn u minn pajjiżi terzi;

Or. en

Emenda 458
Marco Scurria

Proposta għal regolament
Artikolu 5b (ġdid) – punt 1 (ġdid) – punt ac (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ac) iżid it-trasparenza u r-rikonoxximent 
tal-kwalifiki ta’ edukazzjoni għolja 
konġunti li jkunu ngħataw fiż-Żona 
Ewropea ta' Edukazzjoni Għolja.



AM\914151MT.doc PE496.579v01-00114/155 AM\

MT

Or. en

Emenda 459
Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 5a (ġdid) – titolu (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5a
Objettivi speċifiċi fil-qasam tal-

edukazzjoni u t-taħriġ

Or. en

Emenda 460
Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 5a (ġdid) - formulazzjoni introduttorja (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Apparti l-objettivi tal-programm stipulati 
fl-Artikoli 4 u 5, il-programm għandu 
jsegwi l-objettivi speċifiċi li ġejjin fil-
qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ:

Or. en

Emenda 461
Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 5a (ġdid) - punt 1 (ġdid) - formulazzjoni introduttorja (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-qasam ta' Leonardo da Vinci 
(ETV), il-programm għandu jkun immirat 
biex:
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Or. en

Emenda 462
Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 5a (ġdid) – punt 1 (ġdid) – punt a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) itejjeb u jżid il-mobilità tal-istudenti 
tal-EVT, inklużi ż-żgħażagħ bla impjieg li 
jkunu qed ifittxu xogħol fil-bidu tal-
karriera tagħhom u l-persunal;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tkompli tibni fuq l-EM 87 tar-Rapporteur: Permezz ta' din l-emenda, anke ż-żgħażagħ li 
jkunu qed ifittxu xogħol fil-bidu tal-karriera tagħhom, jew min ikun qed isegwi kors biex 
jadatta għas-suq tax-xogħol se jaqgħu taħt Leonardo da Vinci.

Emenda 463
Martin Kastler

Proposta għal regolament
Artikolu 5a (ġdid) – titolu (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5a
Objettivi speċifiċi fil-qasam tal-

edukazzjoni u t-taħriġ

Or. en

Emenda 464
Martin Kastler

Proposta għal regolament
Artikolu 5a (ġdid) - formulazzjoni introduttorja (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Apparti l-objettivi tal-programm stipulati 
fl-Artikoli 4 u 5, il-programm għandu 
jsegwi l-objettivi speċifiċi li ġejjin fil-
qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ:

Or. en

Emenda 465
Martin Kastler

Proposta għal regolament
Artikolu 5a (ġdid) - punt 1 (ġdid) - formulazzjoni introduttorja (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Is-subprogramm “Edukazzjoni għall-
Adulti” għandu jsegwi l-objettivi speċifiċi 
li ġejjin fil-qasam tat-tagħlim tal-adulti:

Or. en

Emenda 466
Martin Kastler

Proposta għal regolament
Artikolu 5a (ġdid) – punt 1 (ġdid) – punt a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) li jsaħħaħ il-parteċipazzjoni Ewropea 
fost l-istudenti adulti, inklużi l-anzjani, 
b’mod partikolari permezz ta’ proġetti ta’ 
mobilità bejn l-Istati Membri;

Or. en

Emenda 467
Martin Kastler
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Proposta għal regolament
Artikolu 5a (ġdid) – punt 1 (ġdid) - punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) li jippromwovi l-ksib kontinwu tal-
għarfien u l-parteċipazzjoni fit-tagħlim 
fost l-adulti, partikolarment dawk b’ħiliet 
u kwalifiki baxxi, billi jiżviluppa kultura 
ta’ tagħlim tul il-ħajja;

Or. en

Emenda 468
Martin Kastler

Proposta għal regolament
Artikolu 5a (ġdid) – punt 1 (ġdid) - punt a b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ab) li jippromwovi bilanċ bejn ix-xogħol, 
il-ħajja u t-tagħlim;

Or. en

Emenda 469
Martin Kastler

Proposta għal regolament
Artikolu 5a (ġdid) – punt 1 (ġdid) - punt ac (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ac) li jippromwovi l-iżvilupp ta’ sistemi 
gwida effikaċi tul il-ħajja;

Or. en

Emenda 470
Martin Kastler
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Proposta għal regolament
Artikolu 5a (ġdid) – punt 1 (ġdid) - punt ad (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ad) li jippromwovi l-validazzjoni tat-
tagħlim mhux formali u informali;

Or. en

Emenda 471
Martin Kastler

Proposta għal regolament
Artikolu 5a (ġdid) – punt 1 (ġdid) - punt ae (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ae) li jippromwovi tixjiħ attiv, awtonomu 
u b’saħħtu;

Or. en

Emenda 472
Martin Kastler

Proposta għal regolament
Artikolu 5a (ġdid) – punt 1 (ġdid) - punt af (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(af) li jfittex soluzzjonijiet innovattivi u 
subprogrammi li jippromwovu madwar l-
Ewropa kollha kultura għat-tisħiħ attiv u 
s-solidarjetà u djalogu bejn il-
ġenerazzjonijiet bejn il-konfini.

Or. en

Emenda 473
Heinz K. Becker
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Proposta għal regolament
Artikolu 5a (ġdid) – titolu (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5a
Objettivi speċifiċi fil-qasam tal-

edukazzjoni u t-taħriġ

Or. en

Emenda 474
Heinz K. Becker

Proposta għal regolament
Artikolu 5a (ġdid) - formulazzjoni introduttorja (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Apparti l-objettivi tal-programm stipulati 
fl-Artikoli 4 u 5, il-programm għandu 
jsegwi l-objettivi speċifiċi li ġejjin fil-
qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ:

Or. en

Emenda 475
Heinz K. Becker

Proposta għal regolament
Artikolu 5a (ġdid) - punt 1 (ġdid) - formulazzjoni introduttorja (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-qasam ta' Grundtvig (tagħlim għall-
adulti), il-programm għandu jkun 
immirat biex:

Or. en

Emenda 476
Heinz K. Becker
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Proposta għal regolament
Artikolu 5a (ġdid) – punt 1 (ġdid) – punt a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) itejjeb il-litteriżmu tal-adulti, inkluż il-
litteriżmu diġitali, u l-ħiliet bażiċi tal-
matematika fost l-adulti;

Or. en

Emenda 477
Heinz K. Becker

Proposta għal regolament
Artikolu 5a (ġdid) – punt 1 (ġdid) – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) jippromwovi t-tixjiħ attiv u jsaħħaħ l-
opportunitajiet tat-tagħlim għall-anzjani;

Or. en

Emenda 478
Heinz K. Becker

Proposta għal regolament
Artikolu 5a (ġdid) – punt 1 (ġdid) – punt ab (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ab) jiggiwda lill-anzjani minn ħajja tax-
xogħol attiva għall-perjodu ta' rtirar u 
jiggarantixxi l-benefiċċji kollha mit-tixjiħ 
attiv permezz ta' tagħlim informali lil 
hinn mill-età ta' rtirar;

Or. en
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Emenda 479
Heinz K. Becker

Proposta għal regolament
Artikolu 5a (ġdid) – punt 1 (ġdid) – punt ac (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ac) jindirizza l-ħtiġijiet ta’ tagħlim tal-
gruppi żvantaġġati, inklużi l-persuni 
b’diżabilità, dawk li jitilqu mill-iskola 
qabel iż-żmien, adulti bi kwalifiki baxxi u 
l-anzjani;

Or. en

Emenda 480
Heinz K. Becker

Proposta għal regolament
Artikolu 5a (ġdid) - punt 1 (ġdid) - punt ad (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ad) itejjeb u jżid il-mobilità tal-persunal 
tat-tagħlim għall-adulti;

Or. en

Emenda 481
Heinz K. Becker

Proposta għal regolament
Artikolu 5a (ġdid) - punt 1 (ġdid) - punt ae (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ae) itejjeb il-kwalità u jżid il-volum tal-
kooperazzjoni bejn l-organizzazzjonijiet 
involuti fit-tagħlim għall-adulti fl-Ewropa 
kollha;

Or. en
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Emenda 482
Heinz K. Becker

Proposta għal regolament
Artikolu 5a (ġdid) - punt 1 (ġdid) - punt af (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(af) jippromwovi mogħdijiet ta’ tagħlim 
flessibbli, inkluż aċċess aktar estensiv 
għal dawk li jonqoshom kwalifiki 
ġeneralment aċċettati;

Or. en

Emenda 483
Heinz K. Becker

Proposta għal regolament
Artikolu 5a (ġdid) - punt 1 (ġdid) - punt ag (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ag) itejjeb l-approċċi pedagoġiċi u l-
ġestjoni tal-organizzazzjonijiet tal-
edukazzjoni għall-adulti.

Or. en

Emenda 484
Zoltán Bagó, László Tőkés

Proposta għal regolament
Artikolu 5a (ġdid) – titolu (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5a
Objettivi speċifiċi fil-qasam tal-

edukazzjoni u t-taħriġ

Or. en
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Emenda 485
Zoltán Bagó, László Tőkés

Proposta għal regolament
Artikolu 5a (ġdid) - paragrafu 1 (ġdid) - formulazzjoni introduttorja (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-qasam ta' Grundtvig (tagħlim għall-
adulti), il-programm għandu jkun 
immirat biex:

Or. en

Emenda 486
Zoltán Bagó, László Tőkés

Proposta għal regolament
Artikolu 5a (ġdid) – paragrafu 1 (ġdid) – punt a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jindirizza l-ħtiġijiet ta’ tagħlim tal-
gruppi żvantaġġati, inklużi l-minoranzi 
nazzjonal u etniċi tradizzjonali, il-persuni 
b’diżabilità, dawk li jitilqu mill-iskola 
qabel iż-żmien, adulti bi kwalifiki baxxi u 
l-anzjani;

Or. en

Emenda 487
Olga Sehnalová

Proposta għal regolament
Artikolu 5a (ġdid) – titolu (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5a
Objettivi speċifiċi fil-qasam tal-
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edukazzjoni u t-taħriġ

Or. en

Emenda 488
Olga Sehnalová

Proposta għal regolament
Artikolu 5a (ġdid) - formulazzjoni introduttorja (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Apparti l-objettivi tal-programm stipulati 
fl-Artikoli 4 u 5, il-programm għandu 
jsegwi l-objettivi speċifiċi li ġejjin fil-
qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ:

Or. en

Emenda 489
Olga Sehnalová

Proposta għal regolament
Artikolu 5a (ġdid) - punt 1 (ġdid) - formulazzjoni introduttorja (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-qasam tal-Comenius (edukazzjoni 
skolastika), il-programm għandu jkun 
immirat biex: 

Or. en

Emenda 490
Olga Sehnalová

Proposta għal regolament
Artikolu 5a (ġdid) – punt 1 (ġdid) – punt a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Isaħħaħ u jkattar is-sħubiji bejn l-
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iskejjel, inkluża l-kooperazzjoni permezz 
ta' sħubiji bejn l-istabbilimenti edukattivi 
fl-Unjoni Ewropea u fil-pajjiżi terzi.

Or. cs

Emenda 491
Juan Fernando López Aguilar

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Mobilità tat-tagħlim tal-individwi, (a) Mobilità fit-tagħlim tal-individwi 
kollha, bl-istess termini u 
indipendentement mill-post ta' oriġini 
tagħhom,

Or. es

Ġustifikazzjoni

Los estudiantes residentes en las RUP ven dificultadas sus posibilidades de movilidad debido 
a la distancia que los separa del continente. Por ello, y en base al artículo 349 TFUE, sería 
necesario establecer medidas de fomento de la movilidad, para que estas acciones sean 
accesibles en igualdad de condiciones para todos los jóvenes independientemente del lugar 
en el que habiten. Esta medida concreta así las recomendaciones del Informe Solbes sobre 
Las Regiones Ultraperiféricas Europeas en el Mercado Único: La proyección de la UE en el 
mundo, presentado al Comisario Barnier el 12 de octubre de 2011, según el cual es 
fundamental "completar la financiación del programa Erasmus de tal modo que se asuman 
los costes adicionales que conlleva el desplazamiento de los estudiantes entre su RUP de 
origen y la capital de su Estado miembro y, para los estudiantes de los otros Estados 
miembros, entre la capital del Estado miembro concernido y la RUP".

Emenda 492
Lorenzo Fontana

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Kooperazzjoni għall-innovazzjoni u (b) Kooperazzjoni għall-innovazzjoni u l-
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prattiki tajbin, iskambju ta' prattiki tajbin

Or. it

Emenda 493
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Proposta għal regolament
Artikolu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6a
L-azzjonijiet iddefiniti fl-Artikolu 6(1) 
għandhom ikopru jew il-proġetti 
transsettorjali li jġibu flimkien il-bosta 
setturi ta' edukazzjoni u taħriġ jew il-
proġetti orjentati lejn is-setturi li 
jindirizzaw wieħed mis-setturi assoċjat 
mal-marki kummerċjali speċifiċi.

Or. en

Emenda 494
Marco Scurria

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1a (ġdid) - formulazzjoni introduttorja (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Fil-qasam ta' Erasmus (edukazzjoni 
għolja), il-mobilità fit-tagħlim tal-
individwi bejn il-pajjiżi parteċipanti 
għandha tappoġġja:

Or. en

Emenda 495
Marco Scurria
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Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1a (ġdid) – punt a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-mobilità tal-istudenti tal-edukazzjoni 
għolja fis-sura ta’ studju f’istituzzjoni 
sieħba, pożizzjonijiet ta’ assistent jew 
perjodi ta' prattika barra mill-pajjiż. Din 
tista' tinkludi wkoll attivitajiet oħrajn 
relatati mal-mobilità bħall-Programmi 
Intensivi (Skejjel tas-Sajf) jew id-
disseminazzjoni volontarja tal-
informazzjoni fl-ikejjel minn individwi li 
jkun qed jitgħallmu ("L-Ewropa tiltaqa' 
mal-Iskola"). Il-mobilità tal-lawrji fil-
livell ta’ Masters għandha tkun 
appoġġjata permezz tal-faċilità ta’ 
garanzija tas-self għall-istudenti 
imsemmija fl-Artikolu°14(3);

Or. en

Emenda 496
Marco Scurria

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1a (ġdid) – punt ab (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ab) il-mobilità tal-istudenti u l-persunal 
lejn u minn pajjiżi terzi, inkluża l-mobilità 
organizzata abbażi ta’ lawrji konġunti, 
doppji jew multipli ta’ kwalità għolja jew 
sejħiet konġunti (Erasmus Mundus).

Or. en

Emenda 497
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Marietje Schaake

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) mobilità transnazzjonali tal-istudenti 
tal-edukazzjoni għolja u tat-taħriġ 
vokazzjonali kif ukoll żgħażagħ involuti 
f’attivitajiet mhux formali bejn il-pajjiżi 
parteċipanti kif imsemmija fl-Artikolu°18. 
Din il-mobilità tista’ tkun fl-għamla ta’ 
studji f'istituzzjoni sħab, apprendistati
barra mill-pajjiż jew parteċipazzjoni 
f'attivitajiet taż-żgħażagħ, partikolarment 
il-volontarjat. Il-mobilità ta’ lawrja fil-
livell ta’ Masters għandha tkun appoġġata 
permezz tal-faċilità għall-istudenti ta’ 
garanzija għal self kif imsemmi fl-
Artikolu°14(3).

(a) il-mobilità tal-istudenti tal-edukazzjoni 
għolja fl-għamla ta’ studji f'istituzzjoni 
sieħba jew perjodi ta' prattika barra mill-
pajjiż bejn il-pajjiżi parteċipanti kif 
imsemmi fl-Artikolu 18. Il-mobilità tal-
lawrji fil-livell ta’ Masters għandha tkun 
appoġġjata permezz tal-faċilità ta’ 
garanzija tas-self għall-istudenti
imsemmija fl-Artikolu°14(3);

Or. en

Emenda 498
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) mobilità transnazzjonali tal-istudenti 
tal-edukazzjoni għolja u tat-taħriġ 
vokazzjonali kif ukoll żgħażagħ involuti 
f’attivitajiet mhux formali bejn il-pajjiżi 
parteċipanti kif imsemmija fl-Artikolu°18. 
Din il-mobilità tista’ tkun fl-għamla ta’ 
studji f'istituzzjoni sħab, apprendistati
barra mill-pajjiż jew parteċipazzjoni 
f'attivitajiet taż-żgħażagħ, partikolarment 
il-volontarjat. Il-mobilità ta’ lawrja fil-
livell ta’ Masters għandha tkun appoġġata 
permezz tal-faċilità għall-istudenti ta’ 
garanzija għal self kif imsemmi fl-
Artikolu°14(3).

(a) il-mobilità tal-istudenti tal-edukazzjoni 
għolja inklużi dawk fil-livell ta' Master's 
jew PhD, fl-għamla ta’ studji f'istituzzjoni 
sieħba, jew li jkunu qed jaħdmu bħala 
assistent jew qed jagħmlu perjodu ta' 
prattika barra mill-pajjiż.  Għandhom jiġu 
offruti wkoll għotjiet lil dawk l-istudenti li 
jixtiequ jistudjaw għal lawrja Master's 
f'pajjiż ieħor li jipparteċipa fil-programm;

Or. fr
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Emenda 499
Emma McClarkin

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) mobilità transnazzjonali tal-istudenti 
tal-edukazzjoni għolja u tat-taħriġ 
vokazzjonali kif ukoll żgħażagħ involuti 
f’attivitajiet mhux formali bejn il-pajjiżi 
parteċipanti kif imsemmija fl-Artikolu°18. 
Din il-mobilità tista’ tkun fl-għamla ta’ 
studji f'istituzzjoni sħab, apprendistati
barra mill-pajjiż jew parteċipazzjoni 
f'attivitajiet taż-żgħażagħ, partikolarment 
il-volontarjat. Il-mobilità ta’ lawrja fil-
livell ta’ Masters għandha tkun appoġġata 
permezz tal-faċilità għall-istudenti ta’ 
garanzija għal self kif imsemmi fl-
Artikolu°14(3).

(a) il-mobilità transnazzjonali tal-istudenti 
tal-edukazzjoni għolja u tat-taħriġ 
vokazzjonali kif ukoll żgħażagħ involuti 
f’attivitajiet mhux formali bejn il-pajjiżi 
parteċipanti kif imsemmija fl-Artikolu°18. 
Din il-mobilità tista’ tkun fl-għamla ta’ 
studji f'istituzzjoni sieħba, perjodi ta' 
prattika barra mill-pajjiż jew 
parteċipazzjoni f'attivitajiet taż-żgħażagħ, 
partikolarment il-volontarjat.

Or. en

Emenda 500
Isabelle Thomas

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) mobilità transnazzjonali tal-istudenti 
tal-edukazzjoni għolja u tat-taħriġ 
vokazzjonali kif ukoll żgħażagħ involuti 
f’attivitajiet mhux formali bejn il-pajjiżi 
parteċipanti kif imsemmija fl-Artikolu°18. 
Din il-mobilità tista’ tkun fl-għamla ta’ 
studji f'istituzzjoni sħab, apprendistati
barra mill-pajjiż jew parteċipazzjoni 
f'attivitajiet taż-żgħażagħ, partikolarment 
il-volontarjat. Il-mobilità ta’ lawrja fil-
livell ta’ Masters għandha tkun appoġġata 
permezz tal-faċilità għall-istudenti ta’ 
garanzija għal self kif imsemmi fl-

(a) il-mobilità transnazzjonali tal-istudenti 
tal-edukazzjoni għolja u tat-taħriġ 
vokazzjonali kif ukoll żgħażagħ involuti 
f’attivitajiet mhux formali bejn il-pajjiżi 
parteċipanti kif imsemmija fl-Artikolu°18. 
Din il-mobilità tista’ tkun fl-għamla ta’ 
studji f'istituzzjoni sieħba, perjodi ta' 
prattika barra mill-pajjiż jew 
parteċipazzjoni f'attivitajiet taż-żgħażagħ, 
partikolarment il-volontarjat.



AM\914151MT.doc PE496.579v01-00130/155 AM\

MT

Artikolu°14(3).

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-introduzzjoni ta' garanziji tas-self mhux reazzjoni utli għall-ħtiġijiet ta' mobilità. Hemm 
riskju sinifikanti li tirriżulta biex il-ħaddiema żgħażagħ Ewropej jitgħabbew b'dejn, li jkun ta' 
ħsara partikulari fi żmien ta' riċessjoni. Dak ir-riskju jkun saħansitra akbar għal dawk li 
huma l-anqas tat-tajjeb u li jsibu ruħhom esklużi de facto minn din l-opportunità għall-
mobilità. Ikun aħjar li l-flus ikkonċernati jiġu allokati għall-finanzjament tal-għotjiet għall-
mobilità.

Emenda 501
Malika Benarab-Attou

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) mobilità transnazzjonali tal-istudenti 
tal-edukazzjoni għolja u tat-taħriġ 
vokazzjonali kif ukoll żgħażagħ involuti 
f’attivitajiet mhux formali bejn il-pajjiżi 
parteċipanti kif imsemmija fl-Artikolu°18. 
Din il-mobilità tista’ tkun fl-għamla ta’ 
studji f'istituzzjoni sħab, apprendistati
barra mill-pajjiż jew parteċipazzjoni 
f'attivitajiet taż-żgħażagħ, partikolarment 
il-volontarjat. Il-mobilità ta’ lawrja fil-
livell ta’ Masters għandha tkun appoġġata 
permezz tal-faċilità għall-istudenti ta’ 
garanzija għal self kif imsemmi fl-
Artikolu°14(3).

(a) il-mobilità transnazzjonali tal-istudenti 
tal-edukazzjoni għolja u tat-taħriġ 
vokazzjonali, inklużi dawk fil-livell ta' 
PhD, kif ukoll żgħażagħ u persuni li qed 
ifittxu xogħol involuti f’attivitajiet mhux 
formali bejn il-pajjiżi parteċipanti kif 
imsemmija fl-Artikolu°18. Din il-mobilità 
tista’ tkun fl-għamla ta’ studji f'istituzzjoni 
sieħba, perjodi ta' prattika barra mill-pajjiż 
jew parteċipazzjoni f'attivitajiet taż-
żgħażagħ, partikolarment il-volontarjat. Il-
mobilità tal-lawrji fil-livell ta’ Masters 
għandha tkun appoġġjata, b'mod 
partikulari bħala miżura sperimentali,
permezz tal-faċilità ta’ garanzija tas-self
għall-istudenti imsemmija fl-
Artikolu°14(3); Dan il-proġett mhu bl-
ebda mod maħsub biex jissostitwixxi l-
iskemi tal-għotjiet.

Or. fr
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Emenda 502
Isabelle Thomas

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) mobilità transnazzjonali tal-istudenti 
tal-edukazzjoni għolja u tat-taħriġ 
vokazzjonali kif ukoll żgħażagħ involuti 
f’attivitajiet mhux formali bejn il-pajjiżi 
parteċipanti kif imsemmija fl-Artikolu°18. 
Din il-mobilità tista’ tkun fl-għamla ta’ 
studji f'istituzzjoni sħab, apprendistati
barra mill-pajjiż jew parteċipazzjoni 
f'attivitajiet taż-żgħażagħ, partikolarment 
il-volontarjat. Il-mobilità tal-lawrji fil-
livell ta’ Masters għandha tkun appoġġjata 
permezz tal-faċilità ta’ garanzija tas-self
għall-istudenti imsemmija fl-
Artikolu°14(3);

(a) il-mobilità transnazzjonali tal-istudenti 
tal-edukazzjoni għolja u tat-taħriġ 
vokazzjonali, il-persuni li qed ifittxu 
xogħol u li huma reġistrati fi programm 
ta' taħriġ u ż-żgħażagħ involuti 
f’attivitajiet mhux formali bejn il-pajjiżi 
parteċipanti kif imsemmija fl-Artikolu°18. 
Din il-mobilità tista’ tkun fl-għamla ta’ 
studji f'istituzzjoni sieħba, perjodi ta' 
prattika barra mill-pajjiż jew 
parteċipazzjoni f'attivitajiet taż-żgħażagħ, 
partikolarment il-volontarjat. Il-mobilità 
tal-lawrji fil-livell ta’ Masters għandha 
tkun appoġġjata permezz tal-faċilità ta’ 
garanzija tas-self għall-istudenti
imsemmija fl-Artikolu°14(3);

Or. fr

Emenda 503
Santiago Fisas Ayxela, Seán Kelly, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) mobilità transnazzjonali tal-istudenti 
tal-edukazzjoni għolja u tat-taħriġ 
vokazzjonali kif ukoll żgħażagħ involuti 
f’attivitajiet mhux formali bejn il-pajjiżi 
parteċipanti kif imsemmija fl-Artikolu°18. 
Din il-mobilità tista’ tkun fl-għamla ta’ 
studji f'istituzzjoni sħab, apprendistati
barra mill-pajjiż jew parteċipazzjoni 
f'attivitajiet taż-żgħażagħ, partikolarment 
il-volontarjat. Il-mobilità ta’ lawrja fil-
livell ta’ Masters għandha tkun appoġġata 

(a) il-mobilità transnazzjonali tal-istudenti 
tal-edukazzjoni għolja u tat-taħriġ 
vokazzjonali kif ukoll żgħażagħ involuti 
f’attivitajiet mhux formali, atleti u 
kowċijiet żgħażagħ amatorjali bejn il-
pajjiżi parteċipanti kif imsemmija fl-
Artikolu°18. Din il-mobilità tista’ tkun fl-
għamla ta’ studji f'istituzzjoni sieħba, 
perjodi ta' prattika barra mill-pajjiż jew 
parteċipazzjoni f'attivitajiet taż-żgħażagħ, 
partikolarment il-volontarjat. Il-mobilità 
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permezz tal-faċilità għall-istudenti ta’ 
garanzija għal self kif imsemmi fl-
Artikolu°14(3).

tal-lawrji fil-livell ta’ Masters għandha 
tkun appoġġjata permezz tal-faċilità ta’ 
garanzija tas-self għall-istudenti
imsemmija fl-Artikolu°14(3);

Or. es

Emenda 504
Nora Berra, Pablo Zalba Bidegain, Franziska Katharina Brantner

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) mobilità transnazzjonali tal-istudenti 
tal-edukazzjoni għolja u tat-taħriġ 
vokazzjonali kif ukoll żgħażagħ involuti 
f’attivitajiet mhux formali bejn il-pajjiżi 
parteċipanti kif imsemmija fl-Artikolu°18. 
Din il-mobilità tista’ tkun fl-għamla ta’
studji f'istituzzjoni sħab, apprendistati
barra mill-pajjiż jew parteċipazzjoni 
f'attivitajiet taż-żgħażagħ, partikolarment 
il-volontarjat. Il-mobilità ta’ lawrja fil-
livell ta’ Masters għandha tkun appoġġata 
permezz tal-faċilità għall-istudenti ta’ 
garanzija għal self kif imsemmi fl-
Artikolu°14(3).

(a) il-mobilità transnazzjonali tal-istudenti 
tal-edukazzjoni għolja u tat-taħriġ 
vokazzjonali, inklużi dawk fil-livell ta' 
PhD, kif ukoll żgħażagħ involuti 
f’attivitajiet mhux formali bejn il-pajjiżi 
parteċipanti kif imsemmija fl-Artikolu°18. 
Din il-mobilità tista’ tkun fl-għamla ta’ 
studji f'istituzzjoni sieħba, perjodi ta' 
prattika barra mill-pajjiż jew 
parteċipazzjoni f'attivitajiet taż-żgħażagħ, 
partikolarment il-volontarjat. Il-mobilità 
tal-lawrji fil-livell ta’ Masters għandha 
tkun appoġġjata permezz tal-faċilità ta’ 
garanzija tas-self għall-istudenti
imsemmija fl-Artikolu°14(3);

Or. fr

Emenda 505
Emma McClarkin

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Mobilità transnazzjonali tal-persunal, 
fil-pajjiżi parteċipanti kif imsemmija fl-
Artikolu°18. Din il-mobilità tista’ tieħu l-
forma ta’ struzzjoni jew ta’ 
parteċipazzjoni f’attivitajiet ta’ żvilupp 

imħassar
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professjonali barra l-pajjiż.

Or. en

Emenda 506
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Mobilità transnazzjonali tal-persunal, 
fil-pajjiżi parteċipanti kif imsemmija fl-
Artikolu°18. Din il-mobilità tista’ tieħu l-
forma ta’ struzzjoni jew ta’ parteċipazzjoni 
f’attivitajiet ta’ żvilupp professjonali barra 
l-pajjiż.

(b) il-mobilità tal-persunal involut fl-
iskejjel, fl-edukazzjoni għolja, fl-EVT u 
fis-setturi tat-tagħlim għall-adulti, fil-
pajjiżi parteċipanti kif imsemmija fl-
Artikolu°18 Din il-mobilità tista’ tieħu l-
forma ta’ istruzzjoni jew ta’ parteċipazzjoni 
f’attivitajiet ta’ żvilupp professjonali barra 
l-pajjiż.

Or. en

Emenda 507
Morten Løkkegaard, Nadja Hirsch, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) Il-mobilità tal-istudenti u l-
apprendisti tal-edukazzjoni u t-taħriġ 
vokazzjonali fl-għamla jew ta’ studji 
f'istituzzjoni sieħba jew ta' perjodi ta' 
prattika jew apprendistati barra mill-pajjiż 
bejn il-pajjiżi parteċipanti kif imsemmi fl-
Artikolu 18.

Or. en
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Emenda 508
Emma McClarkin

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Din l-azzjoni se tappoġġa wkoll il-
mobilità transnazzjonali ta' studenti, ta’ 
żgħażagħ u ta’ persunal lejn u minn pajjiżi 
terzi fir-rigward tal-edukazzjoni għolja li 
tinkludi mobilità organizzata fuq il-bażi ta’ 
lawrji konġunti, doppji jew multipli ta’ 
kwalità għolja jew ta’ sejħiet konġunti, kif 
ukoll tagħlim mhux formali.

2. Din l-azzjoni se tappoġġa wkoll il-
mobilità transnazzjonali ta' studenti u ta’ 
żgħażagħ lejn u minn pajjiżi terzi fir-
rigward tal-edukazzjoni għolja li tinkludi 
mobilità organizzata fuq il-bażi ta’ lawrji 
konġunti, doppji jew multipli ta’ kwalità 
għolja jew ta’ sejħiet konġunti, kif ukoll 
tagħlim mhux formali.

Or. en

Emenda 509
Malika Benarab-Attou

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Din l-azzjoni se tappoġġa wkoll il-
mobilità transnazzjonali ta' studenti, ta’ 
żgħażagħ u ta’ persunal lejn u minn pajjiżi 
terzi fir-rigward tal-edukazzjoni għolja li 
tinkludi mobilità organizzata fuq il-bażi ta’ 
lawrji konġunti, doppji jew multipli ta’ 
kwalità għolja jew ta’ sejħiet konġunti, kif 
ukoll tagħlim mhux formali.

2. Din l-azzjoni se tappoġġa wkoll il-
mobilità transnazzjonali ta’ studenti, ta' 
skolari - inklużi dawk fl-edukazzjoni u t-
taħriġ vokazzjonali - ta' apprendisti, ta’ 
studenti adulti u ta’ persunal lejn u minn 
pajjiżi terzi - b'mod partikulari, taħt il-
Politika Ewropea tal-Viċinat, il-pajjiżi 
tan-Nofsinhar tal-Mediterran - fir-rigward 
tal-edukazzjoni għolja li tinkludi mobilità 
organizzata fuq il-bażi ta’ lawrji konġunti, 
doppji jew multipli ta’ kwalità għolja jew 
ta’ sejħiet konġunti, kif ukoll tagħlim mhux 
formali.

Or. fr
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Emenda 510
Isabelle Thomas, Katarína Neveďalová

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Din l-azzjoni se tappoġġa wkoll il-
mobilità transnazzjonali ta' studenti, ta’ 
żgħażagħ u ta’ persunal lejn u minn pajjiżi 
terzi fir-rigward tal-edukazzjoni għolja li 
tinkludi mobilità organizzata fuq il-bażi ta’ 
lawrji konġunti, doppji jew multipli ta’ 
kwalità għolja jew ta’ sejħiet konġunti, kif 
ukoll tagħlim mhux formali.

2. Din l-azzjoni se tappoġġa wkoll il-
mobilità transnazzjonali ta' studenti, ta’ 
żgħażagħ u ta’ persunal lejn u minn pajjiżi 
terzi fir-rigward tal-edukazzjoni għolja u l-
edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali, 
inklużi l-mobilità organizzata fuq il-bażi 
ta’ lawrji konġunti, doppji jew multipli ta’ 
kwalità għolja jew ta’ sejħiet konġunti, kif
ukoll tagħlim mhux formali.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-programm konġunt hu mmirat biex jiffaċilita l-mobilità pubblika. Il-mobilità tal-istudenti, 
iż-żgħażagħ u l-persunal fil-qasam tat-taħriġ vokazzjonali kemm lejn il-pajjiżi terzi, kif ukoll 
minnhom, trid titħeġġeġ b'mod parallel għall-mobilità fil-qasam tal-edukazzjoni għolja.

Emenda 511
Wim van de Camp

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Din l-azzjoni se tappoġġa wkoll il-
mobilità transnazzjonali ta' studenti, ta’ 
żgħażagħ u ta’ persunal lejn u minn pajjiżi 
terzi fir-rigward tal-edukazzjoni għolja li 
tinkludi mobilità organizzata fuq il-bażi ta’ 
lawrji konġunti, doppji jew multipli ta’ 
kwalità għolja jew ta’ sejħiet konġunti, kif 
ukoll tagħlim mhux formali.

2. Din l-azzjoni se tappoġġa wkoll il-
mobilità transnazzjonali ta' studenti, ta’ 
żgħażagħ u ta’ persunal lejn u minn pajjiżi 
terzi fir-rigward tal-edukazzjoni għolja u 
vokazzjonali li tinkludi mobilità 
organizzata fuq il-bażi ta’ lawrji konġunti, 
doppji jew multipli ta’ kwalità għolja jew 
ta’ sejħiet konġunti, kif ukoll tagħlim mhux 
formali.

Or. en
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Emenda 512
Ria Oomen-Ruijten

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Din l-azzjoni se tappoġġa wkoll il-
mobilità transnazzjonali ta' studenti, ta’ 
żgħażagħ u ta’ persunal lejn u minn pajjiżi 
terzi fir-rigward tal-edukazzjoni għolja li 
tinkludi mobilità organizzata fuq il-bażi ta’ 
lawrji konġunti, doppji jew multipli ta’ 
kwalità għolja jew ta’ sejħiet konġunti, kif 
ukoll tagħlim mhux formali.

2. Din l-azzjoni se tappoġġa wkoll il-
mobilità transnazzjonali ta' studenti, ta’ 
żgħażagħ u ta’ persunal lejn u minn pajjiżi 
terzi fir-rigward tal-edukazzjoni għolja u 
vokazzjonali li tinkludi mobilità 
organizzata fuq il-bażi ta’ lawrji konġunti, 
doppji jew multipli ta’ kwalità għolja jew 
ta’ sejħiet konġunti, kif ukoll tagħlim mhux 
formali.

Or. en

Emenda 513
Nora Berra, Pablo Zalba Bidegain, Eider Gardiazábal Rubial

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Din l-azzjoni se tappoġġa wkoll il-
mobilità transnazzjonali ta' studenti, ta’ 
żgħażagħ u ta’ persunal lejn u minn pajjiżi 
terzi fir-rigward tal-edukazzjoni għolja li 
tinkludi mobilità organizzata fuq il-bażi ta’ 
lawrji konġunti, doppji jew multipli ta’ 
kwalità għolja jew ta’ sejħiet konġunti, kif 
ukoll tagħlim mhux formali.

2. Din l-azzjoni se tappoġġa wkoll il-
mobilità transnazzjonali ta' studenti, ta’ 
żgħażagħ u ta’ persunal lejn u minn pajjiżi 
terzi (b'mod partikulari, taħt il-Politika 
Ewropea tal-Viċinat, il-pajjiżi tan-
Nofsinhar tal-Mediterran) fir-rigward tal-
edukazzjoni għolja li tinkludi mobilità 
organizzata fuq il-bażi ta’ lawrji konġunti, 
doppji jew multipli ta’ kwalità għolja jew 
ta’ sejħiet konġunti, kif ukoll tagħlim mhux 
formali.

Or. fr
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Emenda 514
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Din l-azzjoni se tappoġġa wkoll il-
mobilità tal-istudenti u l-persunal tal-
edukazzjoni vokazzjonali u teknika lejn u 
minn pajjiżi terzi.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

It-trawwim tal-iskambji u ta' kooperazzjoni msaħħa mal-pajjiżi terzi taħt l-EVT hu wieħed 
mill-objettivi tal-Komunikat ta' Bordeaux. Il-Komunikat ta' Bruges wara saħaq fuq l-
importanza li tissaħħaħ id-dimensjoni internazzjonali tal-EVT, peress lit-tali skemi, bħala 
protagonisti fis-suq globali għall-edukazzjoni u t-taħriġ, iridu jibnu relazzjonijiet ma' sħab 
barra u jagħmlu lilhom innifshom aktar attraenti għall-istudenti minn pajjiżi terzi.

Emenda 515
Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2a (ġdid) - formulazzjoni introduttorja (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fil-qasam tal-Leonardo da Vinci 
(edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali), il-
mobilità fit-tagħlim ta’ individwi bejn il-
pajjiżi parteċipanti għandha tappoġġja:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tkompli tibni fuq l-EM 110 tar-Rapporteur: Permezz ta' din l-emenda, anke ż-żgħażagħ li 
jkunu qed ifittxu xogħol fil-bidu tal-karriera tagħhom, jew min ikun qed isegwi kors biex 
jadatta għas-suq tax-xogħol se jaqgħu taħt Leonardo da Vinci.
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Emenda 516
Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2a (ġdid) – punt a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-mobilità tal-istudenti, inklużi ż-
żgħażagħ bla impjieg li jkunu qed ifittxu 
xogħol fil-bidu tal-karriera tagħhom u l-
apprendisti, fil-forma ta' studju jew taħriġ 
f'istituzzjoni sieħba jew perjodi ta' 
prattika jew apprendistati barra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tkompli tibni fuq l-EM 110 tar-Rapporteur: Permezz ta' din l-emenda, anke ż-żgħażagħ li 
jkunu qed ifittxu xogħol fil-bidu tal-karriera tagħhom, jew min ikun qed isegwi kors biex 
jadatta għas-suq tax-xogħol se jaqgħu taħt Leonardo da Vinci.

Emenda 517
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2a (ġdid) - formulazzjoni introduttorja (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fil-qasam tal-Leonardo da Vinci 
(edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali), il-
mobilità fit-tagħlim ta’ individwi bejn il-
pajjiżi parteċipanti għandha tappoġġja:

Or. fr

Emenda 518
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2a (ġdid) – punt a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Il-mobilità tal-istudenti fit-taħriġ 
vokazzjonali, l-apprendisti u dawk li qed 
ifittxu xogħol, fil-forma ta' studju 
f'istituzzjoni sieħba jew it-twettiq ta' 
perjodi ta' prattika jew apprendistati fuq 
barra;

Or. fr

Emenda 519
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-azzjoni tal-kooperazzjoni għall-
innovazzjoni u l-prattiki tajbin għandha 
tappoġġa:

1. Il-kooperazzjoni għall-innovazzjoni u l-
prattiki tajbin għandha tapplika għal 
Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci u 
Grundvig jew minn perspettiva 
trassettorjali jew fi ħdan settur speċifikat 
u se tieħu l-għamla ta':

Or. en

Emenda 520
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) sħubijiet strateġiċi transnazzjonali bejn 
organizzazzjonijiet involuti fl-edukazzjoni, 
fit-taħriġ u/jew f'attivitajiet taż-żgħażagħ 
jew f'setturi rilevanti oħra li jiżviluppaw u 
jimplimentaw inizjattivi konġunti u 
jippromwovu skambji ta' esperjenza u ta’ 
kompetenzi;

(a) sħubijiet strateġiċi bejn l-
organizzazzjonijiet u/jew istituzzjonijiet
involuti fl-edukazzjoni u fit-taħriġ u/jew 
partijiet interessati rilevanti oħrajn, 
inklużi s-sħab soċjali, immirati biex
jiżviluppaw u jimplimentaw inizjattivi 
konġunti u jippromwovu tagħlim bejn pari 
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u skambji ta' esperjenza; is-sħubijiet 
strateġiċi għall-iskejjel jistgħu jinkludu 
skambji bejn klassijiet u individwi mmirati 
lejn it-tisħiħ tal-kapaċitajiet lingwistiċi u 
l-kuxjenza interkulturali u jistgħu 
jinkludu proġetti ta' tagħlim konġunt 
għall-istudenti u l-għalliema tagħhom;

Or. en

Emenda 521
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) sħubijiet strateġiċi transnazzjonali bejn 
organizzazzjonijiet involuti fl-edukazzjoni, 
fit-taħriġ u/jew f'attivitajiet taż-żgħażagħ 
jew f'setturi rilevanti oħra li jiżviluppaw u 
jimplimentaw inizjattivi konġunti u 
jippromwovu skambji ta' esperjenza u ta’ 
kompetenzi;

(a) sħubijiet strateġiċi bejn 
organizzazzjonijiet involuti fl-edukazzjoni 
u fit-taħriġ jew partijiet interessati oħrajn, 
b'mod partikulari sħubijiet bejn l-
awtoritajiet lokali u reġjonali u s-sħab 
soċjali u l-protagonisti tas-soċjetà ċivili li 
jipprovdu edukazzjoni u taħriġ 
vokazzjonali li jiżviluppaw u jimplimentaw 
inizjattivi konġunti u jippromwovu skambji 
ta' esperjenza u ta’ kompetenzi;

Or. fr

Emenda 522
Katarína Neveďalová

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) sħubijiet strateġiċi transnazzjonali bejn 
organizzazzjonijiet involuti fl-edukazzjoni, 
fit-taħriġ u/jew f'attivitajiet taż-żgħażagħ 
jew f'setturi rilevanti oħra li jiżviluppaw u 
jimplimentaw inizjattivi konġunti u 

(a) sħubijiet strateġiċi bejn 
organizzazzjonijiet involuti fl-edukazzjoni 
u fit-taħriġ jew partijiet interessati 
rilevanti oħrajn, inklużi l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u s-
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jippromwovu skambji ta' esperjenza u ta’ 
kompetenzi;

sħab soċjali, li jiżviluppaw u jimplimentaw 
inizjattivi konġunti u jippromwovu skambji 
ta' esperjenza u ta’ kompetenzi. F'dan il-
qafas trid tingħata attenzjoni partikulari 
għall-azzjonijiet u l-proġetti li 
jippromwovu l-kooperazzjoni fost is-
setturi edukattivi differenti, iż-żgħażagħ u 
l-isport;

Or. en

Emenda 523
Malika Benarab-Attou

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) sħubijiet strateġiċi bejn 
organizzazzjonijiet involuti fl-edukazzjoni, 
fit-taħriġ u/jew f'attivitajiet taż-żgħażagħ 
jew f'setturi rilevanti oħra li jiżviluppaw u 
jimplimentaw inizjattivi konġunti u 
jippromwovu skambji ta' esperjenza u ta’ 
kompetenzi;

(a) sħubiji strateġiċi transnazzjonali bejn 
organizzazzjonijiet u/jew istituzzjonijiet
involuti fl-edukazzjoni, fit-taħriġ u/jew 
f'attivitajiet taż-żgħażagħ jew f'setturi 
rilevanti oħra, bil-ħsieb li jiġu żviluppati u 
implimentati inizjattivi konġunti u jiġu 
promossi t-tagħlim bejn pari u l-skambji 
ta' esperjenza;

Or. fr

Emenda 524
Marco Scurria

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) sħubijiet strateġiċi transnazzjonali bejn 
organizzazzjonijiet involuti fl-edukazzjoni, 
fit-taħriġ u/jew f'attivitajiet taż-żgħażagħ 
jew f'setturi rilevanti oħra li jiżviluppaw u 
jimplimentaw inizjattivi konġunti u 
jippromwovu skambji ta' esperjenza u ta’ 

(a) sħubijiet strateġiċi transnazzjonali bejn 
l-awtoritajiet pubbliċi u privati 
organizzazzjonijiet responsabbli għal u 
involuti fl-edukazzjoni, fit-taħriġ u/jew 
f'attivitajiet taż-żgħażagħ jew f'setturi 
rilevanti oħra li jiżviluppaw u 
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kompetenzi; jimplimentaw inizjattivi konġunti u 
jippromwovu skambji ta' esperjenza u ta’ 
kompetenzi;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet pubbliċi, u b'mod partikulari l-gvernijiet lokali, ifasslu u jikkoordinaw pjanijiet 
ta' żvilupp lokali komprensivi li jistipulaw il-prijoritajiet għal azzjoni f'ħafna oqsma politiċi, 
inklużi l-edukazzjoni u t-taħriġ. B'mod partikulari, jgħaqqdu lill-iskejjel, l-universitajiet, iċ-
ċentri ta' riċerka u n-negozju.

Emenda 525
Malika Benarab-Attou

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt b – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) sħubijiet transnazzjonali bejn intrapriżi
u istituzzjonijiet tal-edukazzjoni fl-għamla 
ta’:

(b) sħubijiet transnazzjonali bejn id-dinja 
tax-xogħol u istituzzjonijiet tal-
edukazzjoni u tat-taħriġ fl-għamla ta’:

Or. fr

Emenda 526
Zoltán Bagó, László Tőkés

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt b – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) sħubijiet transnazzjonali bejn intrapriżi 
u istituzzjonijiet tal-edukazzjoni fl-għamla 
ta’:

(b) sħubijiet bejn intrapriżi u istituzzjonijiet 
tal-edukazzjoni fl-għamla ta’ Alleanzi tal-
Għarfien bejn, b’mod partikolari, l-
istituzzjonijiet ta' edukazzjoni għolja u l-
intrapriżi li jkunu jippromwovu l-
kreattività, l-innovazzjoni, l-edukazzjoni 
abbażi tal-esperjenza u l-intraprenditorjat 
billi joffru opportunitajiet ta’ tagħlim 
rilevanti, inkluż l-iżvilupp ta’ kurrikuli 
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ġodda;

Or. en

Emenda 527
Marco Scurria

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt b – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) sħubijiet transnazzjonali bejn intrapriżi 
u istituzzjonijiet tal-edukazzjoni fl-għamla 
ta’:

(b) sħubijiet transnazzjonali bejn intrapriżi, 
istituzzjonijiet tal-edukazzjoni u 
awtoritajiet pubbliċi, inklużi l-gvernijiet 
lokali, fl-għamla ta’:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hi dovuta għall-fatt li f'ħafna Stati Membri, il-livell ta' intervent fir-rigward tal-
edukazzjoni mhux biss kompetenza tal-gvern nazzjonali imma ssir ukoll fil-livell reġjonali u 
lokali.

Emenda 528
Malika Benarab-Attou

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt b – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Alleanzi tal-Għarfien bejn istituzzjonijiet 
tal-edukazzjoni għolja u intrapriżi li 
jippromwovu l-kreattività, l-innovazzjoni u
l-intraprenditorji billi joffru opportunitajiet 
rilevanti ta’ tagħlim, li jinkludu l-iżvilupp 
ta’ kurrikula ġodda;

– Alleanzi tal-Għarfien bejn b'mod 
partikolari istituzzjonijiet tal-edukazzjoni 
għolja u d-dinja tax-xogħol li 
jippromwovu l-kreattività, l-innovazzjoni u 
l-intraprenditorjat billi joffru 
opportunitajiet rilevanti ta’ tagħlim, li 
jinkludu l-iżvilupp ta’ kurrikuli ġodda;

Or. fr
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Emenda 529
Wim van de Camp

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt b – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Alleanzi tal-Għarfien bejn istituzzjonijiet 
tal-edukazzjoni għolja u intrapriżi li 
jippromwovu l-kreattività, l-innovazzjoni u 
l-intraprenditorji billi joffru opportunitajiet 
rilevanti ta’ tagħlim, li jinkludu l-iżvilupp 
ta’ kurrikula ġodda;

– Alleanzi tal-Għarfien bejn b'mod 
partikulari istituzzjonijiet tal-edukazzjoni 
għolja u intrapriżi li jippromwovu l-
kreattività, l-innovazzjoni u l-
intraprenditorjat billi joffru opportunitajiet 
rilevanti ta’ tagħlim, li jinkludu l-iżvilupp 
ta’ kurrikuli ġodda;

Or. en

Emenda 530
Ria Oomen-Ruijten

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt b – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Alleanzi tal-Għarfien bejn istituzzjonijiet 
tal-edukazzjoni għolja u intrapriżi li 
jippromwovu l-kreattività, l-innovazzjoni u
l-intraprenditorji billi joffru opportunitajiet 
rilevanti ta’ tagħlim, li jinkludu l-iżvilupp 
ta’ kurrikula ġodda;

– Alleanzi tal-Għarfien bejn b'mod 
partikulari istituzzjonijiet tal-edukazzjoni 
għolja u intrapriżi li jippromwovu l-
kreattività, l-innovazzjoni u l-
intraprenditorjat billi joffru opportunitajiet 
rilevanti ta’ tagħlim, li jinkludu l-iżvilupp 
ta’ kurrikuli ġodda;

Or. en

Emenda 531
Emma McClarkin

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt b – inċiż 2



AM\914151MT.doc PE496.579v01-00145/155 AM\

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Alleanzi tal-Ħiliet Settorali bejn il-
fornituri tal-edukazzjoni u t-taħriġ u l-
intrapriżi li jippromwovu l-impjegabilità, 
joħolqu kurrikula ġodda speċifiċi għas-
settur, jiżviluppaw modi innovattivi għat-
tagħlim u t-taħriġ vokazzjonali u jpoġġu 
fil-prattika l-għodod ta' rikonoxximent 
mal-Unjoni kollha.

– Alleanzi tal-Ħiliet Settorali bejn il-
fornituri tal-edukazzjoni u t-taħriġ u d-
dinja tax-xogħol immirati biex
jippromwovu l-impjegabilità, joħolqu 
kurrikuli ġodda speċifiċi għas-settur jew 
transettorjali, jiżviluppaw modi innovattivi 
għat-tagħlim u t-taħriġ vokazzjonali u 
jpoġġu fil-prattika l-għodda ta' 
trasparenza u ta' rikonoxximent tal-
Unjoni. Dawn għandhom joperaw 
b'rispett għall-arranġamenti tal-politika 
domestika tal-Istati Membri.

Or. en

Emenda 532
Malika Benarab-Attou

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt b – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Alleanzi tal-Ħiliet Settorali bejn il-fornituri 
tal-edukazzjoni u t-taħriġ u l-intrapriżi li 
jippromwovu l-impjegabilità, joħolqu
kurrikula ġodda speċifiċi għas-settur, 
jiżviluppaw modi innovattivi għat-tagħlim 
u t-taħriġ vokazzjonali u jpoġġu fil-prattika 
l-għodod ta' rikonoxximent mal-Unjoni 
kollha.

Alleanzi tal-Ħiliet Settorali bejn il-fornituri 
tal-edukazzjoni u t-taħriġ u d-dinja tax-
xogħol li jippromwovu l-impjegabilità, 
jikkontribwixxu biex jinħolqu kurrikuli
ġodda speċifiċi għas-settur jew 
transettorjali, jiżviluppaw modi innovattivi 
għat-tagħlim u t-taħriġ vokazzjonali u 
jpoġġu fil-prattika l-għodda ta' 
rikonoxximent mal-Unjoni kollha.

Or. fr

Emenda 533
Wim van de Camp

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt b – inċiż 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Alleanzi tal-Ħiliet Settorali bejn il-
fornituri tal-edukazzjoni u t-taħriġ u l-
intrapriżi li jippromwovu l-impjegabilità, 
joħolqu kurrikula ġodda speċifiċi għas-
settur, jiżviluppaw modi innovattivi għat-
tagħlim u t-taħriġ vokazzjonali u jpoġġu 
fil-prattika l-għodod ta' rikonoxximent 
mal-Unjoni kollha.

– Alleanzi tal-Ħiliet Settorali bejn il-
fornituri tal-edukazzjoni u t-taħriġ u l-
intrapriżi li jippromwovu l-impjegabilità, 
joħolqu kurrikuli ġodda speċifiċi għas-
settur, jiżviluppaw modi innovattivi għat-
tagħlim u t-taħriġ u jpoġġu fil-prattika l-
għodda ta' rikonoxximent mal-Unjoni 
kollha.

Or. en

Emenda 534
Ria Oomen-Ruijten

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt b – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Alleanzi tal-Ħiliet Settorali bejn il-
fornituri tal-edukazzjoni u t-taħriġ u l-
intrapriżi li jippromwovu l-impjegabilità, 
joħolqu kurrikula ġodda speċifiċi għas-
settur, jiżviluppaw modi innovattivi għat-
tagħlim u t-taħriġ vokazzjonali u jpoġġu 
fil-prattika l-għodod ta' rikonoxximent 
mal-Unjoni kollha.

– Alleanzi tal-Ħiliet Settorali bejn il-
fornituri tal-edukazzjoni u t-taħriġ u l-
intrapriżi li jippromwovu l-impjegabilità, 
joħolqu kurrikuli ġodda speċifiċi għas-
settur, jiżviluppaw modi innovattivi għat-
tagħlim u t-taħriġ u jpoġġu fil-prattika l-
għodda ta' rikonoxximent mal-Unjoni 
kollha.

Or. en

Emenda 535
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) sħubijiet stabbiliti taħt il-patroċinju 
tar-Raggruppamenti Ewropej ta' 
Kooperazzjoni Territorjali, li għandha 
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tingħatalhom attenzjoni partikulari.

Or. fr

Emenda 536
Malika Benarab-Attou

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) sħubijiet bejn l-awtoritajiet reġjonali 
u lokali responsabbli għal kwalunkwe 
aspett tal-edukazzjoni, bil-ħsieb li 
titrawwem kooperazzjoni interreġjonali, 
inkluża l-kooperazzjoni reġjonali 
transkonfinali ("sħubijiet Regio");

Or. fr

Emenda 537
Olga Sehnalová

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Pjattaformi ta’ appoġġ tal-IT, li 
jinkludu ġemellaġġ elettroniku, li jkopru s-
setturi tal-edukazzjoni u taż-żgħażagħ, 
jippermettu tagħlim minn pari, mobilità 
virtwali u skambji tal-aħjar prattiki u ftuħ
ta' aċċess għall-parteċipanti minn pajjiżi 
tal-viċinat.

(c) Pjattaformi ta’ appoġġ tal-IT, li 
jinkludu b’mod partikolari ġemellaġġ 
elettroniku, li jkopru s-setturi tal-
edukazzjoni kollha u jippermettu tagħlim 
minn pari, mobilità virtwali u skambji tal-
aħjar prattiki u ftuħ tal-aċċess għall-
parteċipanti minn pajjiżi tal-viċinat. Hu 
evidenti li dawn l-istrumenti ma jistgħux 
jissostitwixxu l-mobilità fit-tagħlim, li 
tifforma l-bażi għall-programm.

Or. cs
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Emenda 538
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Pjattaformi ta’ appoġġ tal-IT, li 
jinkludu ġemellaġġ elettroniku, li jkopru s-
setturi tal-edukazzjoni u taż-żgħażagħ, 
jippermettu tagħlim minn pari, mobilità 
virtwali u skambji tal-aħjar prattiki u ftuħ 
ta' aċċess għall-parteċipanti minn pajjiżi 
tal-viċinat.

(c) Pjattaformi ta’ appoġġ tal-IT, li 
jinkludu Ġemellaġġ elettroniku, li jkopru s-
setturi kollha tal-edukazzjoni u t-taħriġ u 
jippermettu tagħlim minn pari, mobbiltà 
virtwali u skambji tal-aħjar prattiki, u ftuħ 
ta' aċċess għall-parteċipanti minn pajjiżi 
tal-viċinat.

Or. en

Emenda 539
Malika Benarab-Attou

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Pjattaformi ta’ appoġġ tal-IT, li 
jinkludu ġemellaġġ elettroniku, li jkopru s-
setturi tal-edukazzjoni u taż-żgħażagħ, 
jippermettu tagħlim minn pari, mobilità 
virtwali u skambji tal-aħjar prattiki u ftuħ 
ta' aċċess għall-parteċipanti minn pajjiżi 
tal-viċinat.

(c) Pjattaformi ta’ appoġġ tal-IT, li 
jinkludu ġemellaġġ elettroniku, li jkopru s-
setturi tal-edukazzjoni u t-taħriġ u 
jippermettu tagħlim minn pari, mobbiltà 
virtwali u skambji tal-aħjar prattiki, u ftuħ 
ta' aċċess għall-parteċipanti minn pajjiżi 
tal-viċinat.

Or. fr

Emenda 540
Zoltán Bagó

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1a (ġdid) - formulazzjoni introduttorja (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Fil-qasam ta' Comenius (edukazzjoni 
skolastika), l-azzjonijiet deskritti fil-
paragrafu 1 għandhom jinkludu inter 
alia:

Or. en

Emenda 541
Zoltán Bagó

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1a (ġdid) – punt a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) sħubijiet bejn l-iskejjel, bil-ħsieb li jiġu 
żviluppati proġetti ta’ tagħlim konġunti 
għall-istudenti u l-għalliema tagħhom 
(“sħubijiet skolastiċi ta' Comenius”);

Or. en

Emenda 542
Zoltán Bagó

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1a (ġdid) – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) proġetti multilaterali li jiżviluppaw u 
jxerrdu l-aqwa prattiki edukattivi, inklużi 
metodi jew materjali ġodda ta' tagħlim; u 
proġetti multilaterali li jiżviluppaw, 
jippromwovu u jxerrdu korsijiet ġodda ta' 
taħriġ għall-għalliema jew kontenut ġdid 
ta' dawn il-korsijiet.

Or. en
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Emenda 543
Katarína Neveďalová

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1a (ġdid) - formulazzjoni introduttorja (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Fil-qasam ta' Comenius (edukazzjoni 
skolastika), l-azzjonijiet deskritti fil-
paragrafu 1 għandhom jinkludu inter 
alia:

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan tal-emenda hu li jiġu appoġġati dawk l-azzjonijiet speċifiċi għall-iskambju tal-aħjar 
prattiki mhux biss relatati mal-għalliema u t-taħriġ tagħhom imma anke dawk immirati biex 
jikkontribwixxu għall-objettiv tal-promozzjoni tal-ekwità, il-koeżjoni soċjali u ċ-ċittadinanza 
attiva fost l-istudenti.

Emenda 544
Katarína Neveďalová

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1a (ġdid) – punt a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) proġetti multilaterali li jiżviluppaw, 
jippromwovu u jxerrdu l-aħjar prattiki 
għat-tisħiħ tal-ekwità, il-koeżjoni soċjali u 
ċ-ċittadinanza attiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan tal-emenda hu li jiġu appoġġati dawk l-azzjonijiet speċifiċi għall-iskambju tal-aħjar 
prattiki mhux biss relatati mal-għalliema u t-taħriġ tagħhom imma anke dawk immirati biex 
jikkontribwixxu għall-objettiv tal-promozzjoni tal-ekwità, il-koeżjoni soċjali u ċ-ċittadinanza 
attiva fost l-istudenti.
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Emenda 545
Olga Sehnalová

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1a (ġdid) - formulazzjoni introduttorja (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Fil-qasam ta' Comenius (edukazzjoni 
skolastika), l-azzjonijiet deskritti fil-
paragrafu 1 għandhom jinkludu inter 
alia:

Or. en

Emenda 546
Olga Sehnalová

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1a (ġdid) – punt a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-mobilità tal-istudenti fil-kuntest tas-
sħubijiet deskritti fil-punti (a) u (ba) tal-
paragrafu 1 u l-punt (a) ta' dan il-
paragrafu, inkluża l-mobilità fit-tul għal 
perjodu massimu ta' sena;

Or. cs

Emenda 547
Malika Benarab-Attou

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Din l-azzjoni għandha tappoġġa wkoll l-
iżvilupp, il-bini ta' kapaċità, l-
integrazzjoni reġjonali, l-iskambji ta' 
għarfien u l-proċessi ta' modernizzazzjoni 
permezz ta' sħubijiet bejn l-istituzzjonijiet 
tal-edukazzjoni għolja tal-Unjoni u tal-
pajjiżi terzi, kif ukoll fis-settur taż-

2. Din l-azzjoni għandha tappoġġa wkoll l-
iżvilupp, it-tisħiħ tal-kapaċitajiet, l-
integrazzjoni reġjonali, l-iskambji ta' 
għarfien u l-proċessi ta' modernizzazzjoni 
permezz ta' sħubijiet bejn l-istituzzjonijiet 
tal-edukazzjoni għolja u t-taħriġ tal-Unjoni 
u tal-pajjiżi terzi, kif ukoll fis-settur taż-
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żgħażagħ, notevolment għal tagħlim minn 
pari u proġetti konġunti tal-edukazzjoni, li 
jippromwovu l-kooperazzjoni reġjonali, 
b'mod partikolari mal-pajjiżi tal-viċinat.

żgħażagħ, notevolment għal tagħlim minn 
pari u proġetti konġunti tal-edukazzjoni, li 
jippromwovu l-kooperazzjoni reġjonali, 
b'mod partikolari mal-pajjiżi tal-viċinat, 
inklużi l-pajjiżi tan-Nofsinhar tal-
Mediterran.

Or. fr

Emenda 548
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Din l-azzjoni għandha tappoġġa wkoll l-
iżvilupp, il-bini ta' kapaċità, l-
integrazzjoni reġjonali, l-iskambji ta' 
għarfien u l-proċessi ta' modernizzazzjoni 
permezz ta' sħubijiet bejn l-istituzzjonijiet 
tal-edukazzjoni għolja tal-Unjoni u tal-
pajjiżi terzi, kif ukoll fis-settur taż-
żgħażagħ, notevolment għal tagħlim minn 
pari u proġetti konġunti tal-edukazzjoni, li 
jippromwovu l-kooperazzjoni reġjonali, 
b'mod partikolari mal-pajjiżi tal-viċinat.

2. Din l-azzjoni għandha tappoġġa wkoll l-
iżvilupp, it-tisħiħ tal-kapaċitajiet, l-
integrazzjoni reġjonali, l-iskambji ta' 
għarfien u l-proċessi ta' modernizzazzjoni 
permezz ta' sħubijiet bejn l-istituzzjonijiet 
tal-edukazzjoni għolja tal-Unjoni u tal-
pajjiżi terzi, kif ukoll fis-settur taż-
żgħażagħ, notevolment għal tagħlim minn 
pari u proġetti konġunti tal-edukazzjoni, li 
jippromwovu l-kooperazzjoni reġjonali, 
b'mod partikolari mal-pajjiżi tal-viċinat, u 
għandha tgħin ittejjeb f'termini 
kwalitattivi u kwantitattivi l-
opportunitajiet għal esperjenza prattika 
waqt taħriġ vokazzjonali disponibbli għaż-
żgħażagħ.

Or. fr

Emenda 549
Nora Berra, Pablo Zalba Bidegain, Eider Gardiazábal Rubial

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Din l-azzjoni għandha tappoġġa wkoll l-
iżvilupp, il-bini ta' kapaċità, l-
integrazzjoni reġjonali, l-iskambji ta' 
għarfien u l-proċessi ta' modernizzazzjoni 
permezz ta' sħubijiet bejn l-istituzzjonijiet 
tal-edukazzjoni għolja tal-Unjoni u tal-
pajjiżi terzi, kif ukoll fis-settur taż-
żgħażagħ, notevolment għal tagħlim minn 
pari u proġetti konġunti tal-edukazzjoni, li 
jippromwovu l-kooperazzjoni reġjonali, 
b'mod partikolari mal-pajjiżi tal-viċinat.

2. Din l-azzjoni għandha tappoġġa wkoll l-
iżvilupp, it-tisħiħ tal-kapaċitajiet, l-
integrazzjoni reġjonali, l-iskambji ta' 
għarfien u l-proċessi ta' modernizzazzjoni 
permezz ta' sħubijiet bejn l-istituzzjonijiet 
tal-edukazzjoni għolja tal-Unjoni u tal-
pajjiżi terzi, kif ukoll fis-settur taż-
żgħażagħ, notevolment għal tagħlim minn 
pari u proġetti konġunti tal-edukazzjoni, li 
jippromwovu l-kooperazzjoni reġjonali, 
b'mod partikolari mal-pajjiżi tal-viċinat
(inklużi l-pajjiżi tan-Nofsinhar tal-
Mediterran).

Or. fr

Emenda 550
Wim van de Camp

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Din l-azzjoni għandha tappoġġa wkoll l-
iżvilupp, il-bini ta' kapaċità, l-
integrazzjoni reġjonali, l-iskambji ta' 
għarfien u l-proċessi ta' modernizzazzjoni 
permezz ta' sħubijiet bejn l-istituzzjonijiet 
tal-edukazzjoni għolja tal-Unjoni u tal-
pajjiżi terzi, kif ukoll fis-settur taż-
żgħażagħ, notevolment għal tagħlim minn 
pari u proġetti konġunti tal-edukazzjoni, li 
jippromwovu l-kooperazzjoni reġjonali, 
b'mod partikolari mal-pajjiżi tal-viċinat.

2. Din l-azzjoni għandha tappoġġa wkoll l-
iżvilupp, it-tisħiħ tal-kapaċitajiet, l-
integrazzjoni reġjonali, l-iskambji ta' 
għarfien u l-proċessi ta' modernizzazzjoni 
permezz ta' sħubijiet bejn l-istituzzjonijiet 
tal-edukazzjoni għolja u vokazzjonali tal-
Unjoni u tal-pajjiżi terzi, kif ukoll fis-settur 
taż-żgħażagħ, notevolment għal tagħlim 
minn pari u proġetti konġunti tal-
edukazzjoni, li jippromwovu l-
kooperazzjoni reġjonali, b'mod partikolari 
mal-pajjiżi tal-viċinat.

Or. en

Emenda 551
Ria Oomen-Ruijten
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Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Din l-azzjoni għandha tappoġġa wkoll l-
iżvilupp, il-bini ta' kapaċità, l-
integrazzjoni reġjonali, l-iskambji ta' 
għarfien u l-proċessi ta' modernizzazzjoni 
permezz ta' sħubijiet bejn l-istituzzjonijiet 
tal-edukazzjoni għolja tal-Unjoni u tal-
pajjiżi terzi, kif ukoll fis-settur taż-
żgħażagħ, notevolment għal tagħlim minn 
pari u proġetti konġunti tal-edukazzjoni, li 
jippromwovu l-kooperazzjoni reġjonali, 
b'mod partikolari mal-pajjiżi tal-viċinat.

2. Din l-azzjoni għandha tappoġġa wkoll l-
iżvilupp, it-tisħiħ tal-kapaċitajiet, l-
integrazzjoni reġjonali, l-iskambji ta' 
għarfien u l-proċessi ta' modernizzazzjoni 
permezz ta' sħubijiet bejn l-istituzzjonijiet 
tal-edukazzjoni għolja u vokazzjonali tal-
Unjoni u tal-pajjiżi terzi, kif ukoll fis-settur 
taż-żgħażagħ, notevolment għal tagħlim 
minn pari u proġetti konġunti tal-
edukazzjoni, li jippromwovu l-
kooperazzjoni reġjonali, b'mod partikolari 
mal-pajjiżi tal-viċinat.

Or. en

Emenda 552
Marco Scurria

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2a (ġdid) - formulazzjoni introduttorja (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fil-qasam ta' Erasmus (edukazzjoni 
għolja), l-azzjonijiet deskritti fil-paragrafu 
1 għandhom jinkludu inter alia:

Or. en

Emenda 553
Marco Scurria

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Programmi intensivi Erasmus 
("skejjel tas-sajf Erasmus") fil-kuntest 
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tas-sħubijiet deskritti fil-punti (a), (b) u 
(ba) tal-paragrafu 1, mhux biss bħala 
mezz biex jgħinu lill-istudenti jsibu 
xogħol u biex in-negozji jkunu jistgħu 
jsibu impjegati xierqa.

Or. it

Emenda 554
Zoltán Bagó

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1b (ġdid) - formulazzjoni introduttorja (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Fil-qasam ta' Leonardo da Vinci 
(ETV), l-azzjonijiet deskritti fil-paragrafu 
1 għandhom jinkludu inter alia:

Or. en

Emenda 555
Zoltán Bagó

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1b (ġdid) – punt a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) sħubijiet bejn l-iskejjel, bil-ħsieb li jiġu 
żviluppati proġetti ta’ tagħlim konġunti 
għall-istudenti u l-għalliema tagħhom 
(“sħubijiet skolastiċi ta' Leonardo”);

Or. en


