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Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, apparti fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex jiġi approvat it-test konġunt

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni.)

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa 
qawwija u korsiva. Fil-każ ta' atti li jemendaw, il-partijiet li jittieħdu kif 
inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament jixtieq jemenda, imma li l-
Kummissjoni ma tkunx emendat, huma indikati b'tipa qawwija. It-tħassir 
eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat kif ġej: [...]. Test korsiv 
normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi partijiet tat-test 
leġiżlattiv li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop li tgħin fil-
preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew nuqqasijiet 
f'verżjoni lingwistika minnhom). Il-korrezzjonijiet proposti huma suġġetti 
għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.



PR\793630MT.doc 3/19 PE430.366v01-00

MT

WERREJ

Paġna

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW .Error! 
Bookmark not defined.

NOTA SPJEGATTIVA..........................................................Error! Bookmark not defined.



PE430.366v01-00 4/19 PR\793630MT.doc

MT



PR\793630MT.doc 5/19 PE430.366v01-00

MT

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar is-Sena Ewropea ta’ Volontarjat (2011)
(COM(2009)0254 – C7-0054/2009 – 2009/0072(CNS))

(Proċedura ta' konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2009)0254),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 308 tat-Trattat KE, skont liema artikolu ġie kkonsultat mill-
Parlament (C7-0054/2009),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni u l-opinjonijiet tal-
Kumitat għall-Baġits, tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali u tal-Kumitat għall-
Iżvilupp Reġjonali (A7-0000/2009),

1. Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2. Jistieden lill-Kunsill biex jinfurmah jekk ikollu l-ħsieb li jitbiegħed mit-test approvat mill-
Parlament;

3. Jitlob lill-Kunsill biex jerġa' jikkonsultah jekk ikollu l-ħsieb li jemenda l-proposta tal-
Kummissjoni b'mod sustanzjali;

4. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni.

Emenda 1

Proposta għal deċiżjoni
Premessa -1 (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1) It-Trattat jistabbilixxi ċittadinanza 
tal-Unjoni, li tikkomplementa ċ-
ċittadinanza nazzjonali tal-Istati Membri 
rispettivi u hija element importanti fit-
tisħiħ u s-salvagwardjar tal-proċess tal-
integrazzjoni Ewropea.

Or. en
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Emenda 2

Proposta għal deċiżjoni
Premessa -1 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1a) L-inkoraġġiment ta' ċittadinanza 
attiva huwa element ewlieni fit-tisħiħ tal-
koeżjoni u l-iżvilupp tad-demokrazija.

Or. en

Emenda 3

Proposta għal deċiżjoni
Premessa -1 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1b) Is-"Sena Ewropea tal-Attivitajiet ta' 
Volontarjat li jippromwovu ċittadinanza 
attiva" ser tenfasizza li l-volontarjat huwa 
espressjoni ewlenija ta' ċittadinanza attiva 
u ta' demokrazija, li tpoġġi fil-prattika 
valuri Ewropej bħas-solidarjetà u n-
nondiskriminazzjoni u bħala tali 
jikkontribwixxi għall-iżvilupp armonjuż 
tas-soċjetajiet Ewropej.

Or. en

Emenda 4

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-volontarjat jikkostitwixxi esperjenza 
mhux formali ta' tagħlim li tippermetti 
kemm l-iżvilupp tal-ħiliet u l-kompetenzi 
professjonali kif ukoll għamla ewlenija ta' 
parteċipazzjoni ċivika attiva. L-azzjonijiet 
imwettqa mill-volontiera ta' kull età huma 

(3) L-attivitajiet tal-volontarjat 
jikkostitwixxu esperjenza rikka ta' tagħlim 
mhux formali li tgħin biex iseħħ l-iżvilupp 
tal-ħiliet u l-kompetenzi soċjali u 
tikkontribwixxi għas-solidarjetà. L-
azzjonijiet imwettqa mill-voluntiera ta' kull 
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kruċjali għall-iżvilupp ta' demokrazija, 
wieħed mill-prinċipji fundamentali tal-
Unjoni Ewropea, u jikkontribwixxu għall-
iżvilupp tar-riżorsi umani u għal koeżjoni
soċjali.

età huma kruċjali għall-iżvilupp tad-
demokrazija, waħda mill-prinċipji 
fundamentali tal-Unjoni Ewropea. L-
attivitajiet ta' volontarjat għandhom il-
potenzjal li jikkontribwixxu għat-tkabbir u 
għall-benesseri personali tal-individwi u
għall-iżvilupp tas-soċjetajiet Ewropej f’dik 
li hija solidarjetà, inklużjoni soċjali u 
prosperità.

Or. en

Emenda 5

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) It-terminu "attivitajiet ta' 
volontarjat" jirreferi għal kull xorta ta' 
attività ta' volontarjat, sew jekk formali, 
nonformali jew informali li persuna 
twettaq minn rajha, b'għażla u 
motivazzjoni tagħha stess, u mingħajr 
ħsieb ta' gwadann finanzjarju. Dawn 
jibbenefikaw lill-voluntier individwali, lill-
komunitajiet u lis-soċjetà inġenerali. 
Huma wkoll mezz biex individwi u 
assoċjazzjonijiet jindirizzaw il-ħtiġijiet u t-
tħassib umani, soċjali u ambjentali, 
speċjalment meta huma mitluba 
jiffaċċjaw sitwazzjonijiet ta’ emerġenza li 
jistgħu jinvolvu lis-soċjetà inġenerali, u 
spiss jitwettqu b'appoġġ għal xi 
organizzazzjoni li ma jkollhiex skop ta' 
qligħ jew għal xi inizjattiva bbażata fuq il-
komunità. L-attivitajiet ta' volontarjat ma 
jissostitwixxux opportunitajiet ta' mpjieg 
professjonali bi ħlas, iżda jżidu l-valur 
għas-soċjetà billi jkollhom għanijiet 
soċjali u kulturali.

Or. en
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Emenda 6

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) F'soċjetajiet li jinbidlu b'rata mgħaġġla 
teżisti l-ħtieġa li tiġi żgurata l-effettività ta' 
infrastruttura li tappoġġja l-volontarjat
biex tippermetti lil aktar nies jimpenjaw 
ruħhom f'attivitajiet volontarji. Għalhekk
importanti li jiġi appoġġjat it-tagħlim inter 
pares u l-iskambju tal-aqwa prassi fil-livell 
ta' Komunità.

(4) F'soċjetajiet li jinbidlu b'rata mgħaġġla 
teżisti l-ħtieġa li jiġi żgurat appoġġ effettiv
u li jiġu implimentati miżuri għal 
attivitajiet ta' volontarjat biex jippermettu
lil aktar nies jimpenjaw ruħhom fihom. 
Għalhekk huwa importanti li jiġi appoġġjat 
it-tagħlim bejn il-pari u l-iskambju u l-
iżvilupp tal-prattiki t-tajba fil-livell 
Komunitarju, nazzjonali, reġjonali u dak 
lokali, speċjalment permezz tal-ħolqien ta’ 
portal tal-internet.

Or. en

Emenda 7

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Il-volontarjat huwa fil-mira ta' bosta 
programmi komunitarji li jiffukaw fuq il-
mobilità tal-voluntiera, bħalma huwa l-
programm ta' Iż-Żgħażagħ jieħdu Azzjoni, 
il-programm ta' Tagħlim li Jissokta matul 
il-Ħajja u l-programm L-Ewropa għaċ-
Ċittadini.

(12) L-attivitajiet ta' volontarjat jinsabu
fil-mira ta' diversi programmi u netwerks
Komunitarji li jiffukaw fuq il-mobilità fl-
attivitajiet ta' volontarjat għall-persuni ta' 
kull età, bħalma huwa s-Servizz ta' 
Volontarjat Ewropew tal-programm iż-
Żgħażagħ fl-Azzjoni, il-programm ta' 
Tagħlim li Jissokta matul il-Ħajja u l-
programm L-Ewropa għaċ-Ċittadini.

Or. en
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Emenda 8

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Teżisti firxa kbira ta' attivitajiet ta' 
volontarjat fl-Ewropa kollha li għandha tiġi 
ppreservata u żviluppata aktar.

(13) Teżisti firxa kbira ta' attivitajiet ta' 
volontarjat fl-Ewropa kollha li għandha tiġi 
ppreservata u żviluppata aktar, fost mezzi 
oħra permezz tal-ħolqien ta’ netwerk 
transkonfinali fost l-assoċjazzjonijiet tal-
volontarjat fl-Istati Membri differenti biex 
tkun ipprovduta pjattaforma permanenti 
għall-iskambju tal-esperjenza u tal-aħjar 
prattiki.

Or. en

Emenda 9

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-sena 2011 se tkun iddedikata bħala "Is-
Sena Ewropea tal-Volontarjat" (minn 
hawn 'il quddiem "Is-Sena Ewropea").

Is-sena 2011 għandha tintgħażel bħala 'Is-
Sena Ewropea tal-Attivitajiet ta' 
Volontarjat li jippromwovu ċittadinanza 
attiva' (minn hawn 'il quddiem 'is-Sena 
Ewropea').

(Din l-emenda tappilka għat-test leġiżlattiv 
kollu. Sabiex tiġi adottata huwa meħtieġ li 
jsiru bidliet korrispondenti f'kull parti.)

Or. en
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Emenda 10

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-iskop globali tas-Sena Ewropea se jkun 
li jitħeġġu u jiġu appoġġjati - notevolment 
permezz ta' skambju tal-esperjenza u l-
prassi t-tajba - l-isforzi magħmula mill-
Istati Membri, l-awtoritajiet lokali u 
reġjonali u s-soċjetà ċivili biex joħolqu l-
kundizzjonijiet li jwasslu għall-volontarjat 
fl-Unjoni Ewropea.

L-iskop globali tas-Sena Ewropea se jkun 
li jitħeġġu u jiġu appoġġjati - notevolment 
permezz tal-iskambju tal-esperjenza u l-
prattiki t-tajba - l-isforzi magħmula mill-
Komunità, l-Istati Membri u l-awtoritajiet 
lokali u reġjonali biex joħolqu l-
kondizzjonijiet għas-soċjetà ċivili li 
jwasslu għall-volontarjat fl-Unjoni 
Ewropea u biex iżidu l-viżibilità tal-
attivitajiet ta' volontarjat fl-Unjoni 
Ewropea u jippromwovu l-importanza 
tagħhom.

Or. en

Emenda 11

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Jitqajjem għarfien tal-opinjoni pubblika 
dwar il-valur u l-importanza tal-volontarjat 
- Biex jitqajjem għarfien ġenerali tal-
opinjoni pubblika dwar l-importanza tal-
volontarjat bħala espressjoni tal-
parteċipazzjoni ċivika u eżempju ta' attività 
min-nies għan-nies li tikkontribwixxi għal 
kwistjonijiet li huma ta' interess komuni 
tal-Istati Membri kollha, bħalma huma
żvilupp armonjuż tas-sċjetà u koeżjoni 
ekonomika

4. Jitqajjem għarfien tal-opinjoni 
pubblika dwar il-valur u l-importanza 
tal-volontarjat - Biex jitqajjem għarfien 
ġenerali tal-opinjoni pubblika dwar l-
importanza tal-volontarjat bħala 
espressjoni tal-parteċipazzjoni ċivika u 
eżempju ta' attività min-nies għan-nies li 
tikkontribwixxi għal kwistjonijiet li huma 
ta' interess komuni għall-Istati Membri 
kollha, bħalma hu żvilupp armonjuż tas-
soċjetà u koeżjoni soċjali, u biex jiġu 
promossi attivitajiet ta’ volontarjat bil-
għan li jsiru aktar attraenti għaċ-ċittadini, 
u b’hekk ikunu jistgħu jinvolvu ruħhom 
f’attivitajiet ċiviċi.

Or. en
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Emenda 12

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – inċiżi 1, 2 u 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

• it-tixrid ta' riżultati ta' studji u riċerka 
relatata;
• il-konferenzi, l-okkażjonijiet u l-
inizjattivi biex jippromwovu d-diskussjoni
u jqajmu għarfien tal-opinjoni pubblika 
dwar l-importanza u l-valur tal-volontarjat 
u biex jonoraw l-isforzi tal-volontiera;

• il-konferenzi, l-okkażjonijiet u l-
inizjattivi biex jippromwovu d-djalogu u 
jqajmu għarfien tal-opinjoni pubblika dwar 
l-importanza u l-valur tal-volontarjat u biex 
irawmu netwerks transnazzjonali bil-ħsieb 
li jsir dibattitu attiv;

• kampanji ta' tagħrif u ta' promozzjoni 
biex jinxterdu l-messaġġi ewlenin.

• kampanji ta' tagħrif u ta' promozzjoni 
biex jinxterdu l-messaġġi ewlenin;

• il-ħolqien ta’ bażi ta’ dejta Ewropea tal-
partijiet interessati u tal-
organizzazzjonijiet involuti f’xi qasam tal-
volontarjat.

Or. en

Emenda 13

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull Stat Membru għandu jiżgura li l-korp 
imsemmi qabel jinvolvi kif xieraq firxa 
wiesgħa ta' partijiet interessati fil-livell 
nazzjonali, reġjonali u lokali.

Kull Stat Membru għandu jiżgura li l-korp 
imsemmi qabel jinvolvi kif xieraq firxa 
wiesgħa ta' partijiet interessati fil-livell
nazzjonali, reġjonali u lokali, b’mod 
partikulari meta jkun qed ifassal il-
programm/azzjoni(jiet) nazzjonali ta’ 
ħidma u kulmeta jkun jixraq waqt l-
implimentazzjoni tas-Sena Ewropea.

Or. en
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Emenda 14

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-baġit għall-implimentazzjoni ta' din 
id-Deċiżjoni għall-perjodu mill-
1 ta' Jannar 2011 sal-31 ta' Diċembru 2011 
huwa EUR 6 000 000.

1. Il-baġit għall-implimentazzjoni ta' din 
id-Deċiżjoni għall-perjodu mill-
1 ta' Jannar 2011 sal-31 ta' Diċembru 2011 
huwa ta’ EUR 10 000 000.

Or. en

Emenda 15

Proposta għal deċiżjoni
Anness – punt A – punt 1 – inċiżi 1 sa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

• avvenimenti u forums b'viżibilità għolja 
għall-iskambju ta' esperjenzi u l-aħjar 
prattika;

• avvenimenti u forums b'viżibilità għolja
għall-iskambju ta' esperjenzi u tal-aħjar 
prattiki, bi prijoritajiet għal programmi ta’ 
ġemellaġġ u ta’ mobilità;

• kompetizzjoni bi premjijiet jew 
mingħajr;
• kooperazzjoni mas-settur privat, ix-
xandara u mezzi tax-xandir oħra bħala 
msieħba għat-tixrid tal-informazzjoni dwar 
is-Sena Ewropea tal-Volontarjat;

• kooperazzjoni mas-settur privat, ix-
xandara u mezzi tax-xandir oħra bħala 
sħab għat-tixrid tal-informazzjoni dwar 
attivitajiet volontarji u s-Sena Ewropea;

• il-produzzjoni ta’ materjal jew għodda 
għall-mezzi tax-xandir disponibbli madwar 
il-Komunità biex jiġi stimulat l-interess 
pubbliku;

• il-produzzjoni ta’ materjal u għodda 
għall-mezzi tax-xandir disponibbli madwar 
il-Komunità kollha biex jiġi stimulat l-
interess pubbliku;

• miżuri xierqa li jħabbru r-riżultati u 
jagħtu spinta lill-programmi, l-iskemi u l-
inizjattivi Komunitarji li jikkontribwixxu 
għall-għanijiet tas-Sena Ewropea tal-
Volontarjat;

• miżuri biex jiġu pubbliċizzati r-riżultati u 
jgħollu l-profil tal-programmi, l-iskemi u l-
inizjattivi Komunitarji li jikkontribwixxu 
għall-objettivi tas-Sena Ewropea;

• l-istabbiliment ta' websajt informattiv 
dwar l-Ewropa, inkluż portal għal min 
jippromwovi l-proġetti dwar il-volontarjat, 
biex jiggwidahom fid-diversi programmi u 

• l-istabbiliment ta' websajt informattiv 
dwar l-Ewropa, inkluż portal għal min 
jippromwovi l-proġetti dwar il-volontarjat, 
biex jiggwidahom fid-diversi programmi u 
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inizjattivi Komunitarji. inizjattivi Komunitarji, li għandu jkun 
pjattaforma permanenti għal koperazzjoni 
interattiva fost il-partijiet interessati 
differenti.

Or. en

Emenda 16

Proposta għal deċiżjoni
Anness – punt A – punt 2 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- stħarriġ u studji fil-livell ta' Komunità 
għall-istima u r-rappurtar dwar it-tħejjija, l-
effettività, l-impatt u l-monitoraġġ fit-tul 
tas-Sena Ewropea tal-Volontarjat.

- stħarriġ u studji fil-livell ta' Komunità
għall-istima u r-rappurtar dwar it-tħejjija, l-
effikaċja u l-impatt tas-Sena Ewropea u 
biex titqiegħed il-bażi għall-monitoraġġ 
fit-tul u għas-segwitu tagħha.

Or. en

Emenda 17

Proposta għal deċiżjoni
Anness – punt C – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull koordinatur Nazzjonali għandu 
jippreżenta applikazzjoni waħda għall-
finanzjament Komunitarju. L-applikazzjoni 
għall-għotja għandha tiddeskrivi l-
programm ta' ħidma tal-koordinatur jew l-
azzjoni li għandha tiġi finanzjata u tkun 
promossa s-Sena Ewropea. L-applikazzjoni 
għall-għotja għandha tkun akkumpanjata 
minn baġit dettaljat li jistipula l-ispejjeż 
totali tal-inizjattivi/il-programm ta' ħidma 
proposti u l-ammont u s-sors ta' 
kofinanzjament. L-għotja tal-Komunità 
tista' tkopri sa 80 % tal-ispejjeż totali.

Kull korp ta' koordinament Nazzjonali 
għandu jippreżenta applikazzjoni waħda 
għall-finanzjament Komunitarju. L-
applikazzjoni għall-għotja għandha 
tiddeskrivi l-prijoritajiet u l-programm ta' 
ħidma tal-korp ta’ koordinament jew l-
azzjoni(jiet) li għandhom jiġu finanzjati u 
jippromwovu s-Sena Ewropea. L-
applikazzjoni għall-għotja għandha tkun 
akkumpanjata minn baġit dettaljat li 
jispjega l-ispejjeż totali tal-azzjoni(jiet)/il-
programm ta' ħidma proposti u l-ammont u 
s-sors ta' kofinanzjament. L-għotja tal-
Komunità tista' tkopri sa 65 % tal-ispejjeż 
totali.
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Emenda 18

Proposta għal deċiżjoni
Anness – punt C – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tiddetermina l-
ammonti indikattivi disponibbli għal 
għotjiet lil kull koordinatur Nazzjonali u l-
iskadenza finali taż-żmien għall-
preżentazzjoni tal-applikazzjonijiet. Il-
kriterji għandhom iqisu l-popolazzjoni, l-
ispiża tal-għajxien u ammont fiss għal kull 
Stat Membru biex ikun garantit livell 
minimu ta' attivitajiet.

Il-Kummissjoni għandha tiddetermina l-
ammonti indikattivi disponibbli għal 
għotjiet lil kull korp ta’ koordinament
Nazzjonali u d-ata tal-għeluq finali għall-
preżentazzjoni tal-applikazzjonijiet. Il-
kriterji għandhom iqisu l-popolazzjoni, l-
għoli tal-ħajja u ammont fiss għal kull Stat 
Membru biex ikun garantit livell minimu 
ta' attivitajiet.

Or. en

Emenda 19

Proposta għal deċiżjoni
Anness – punt C – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ammonti finali mogħtija għandhom jiġu 
determinati fuq il-bażi tal-appilkazzjonijiet 
individwali tal-għotjiet imressqa mill-korp 
nazzjonali ta' koordinazzjoni. Il-
kofinanzjament Komunitarju massimu 
huwa stabbilit għal 80 % tat-total ta’ l-
ispiża eliġibbli.

Wara l-adozzjoni ta’ din id-Deċiżjoni l-
Kummissjoni se tħejji Dokument ta’ 
Qafas Strateġiku, li, ibbażat fuq l-objettivi 
spjegati fl-Artikolu 2, se jistabbilixxi l-
prijoritajiet ewlenin għall-
implimentazzjoni tal-attivitajiet tas-Sena 
Ewropea. L-ammonti finali mogħtija 
għandhom jiġu determinati fuq il-bażi tal-
valutazzjoni tal-appilkazzjonijiet 
individwali tal-għotjiet imressqa mill-korp 
nazzjonali ta' koordinament. Ir-rilaxx tal-
għotjiet globali se jiddependi minn kemm 
jintlaħqu l-objettivi spjegati fl-Artikolu 2 
u l-iżvilupp fid-Dokument ta’ Qafas 
Strateġiku fil-programm ta’ ħidma 
mressaq mill-korp ta’ koordinament 
nazzjonali. Il-Kummissjoni, jekk ikun 
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meħtieġ, tista’ titlob li jsiru modifiki fl-
applikazzjonijiet tal-għotjiet imressqa 
mill-korp ta’ koordinament nazzjonali. Il-
kofinanzjament Komunitarju massimu 
huwa stabbilit għal 65 % tat-total tal-ispiża 
eliġibbli. Matul is-sena l-Kummissjoni 
tista’ titlob tagħrif dwar is-sitwazzjoni tal-
implimentazzjoni tal-programm ta' ħidma 
li, fuq talba, għandu jkun disponibbli lill-
Parlament Ewropew.

Or. en

Emenda 20

Proposta għal deċiżjoni
Anness – punt C – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-programmi ta' ħidma/l-azzjonijiet 
għandhom jinkludu:

Il-programmi ta' ħidma/l-azzjonijiet 
għandhom jinkludu:

(a) Laqgħat u avvenimenti marbuta mal-
objettivi tas-Sena Ewropea, inklużi 
avvenimenti nazzjonali għat-tnedija u l-
promozzjoni tas-Sena Ewropea, biex
joħolqu effett katalista u jipprovdu spazji 
miftuħa għal dibattitu dwar inizjattivi 
konkreti.

(a) Laqgħat u avvenimenti marbuta mal-
objettivi tas-Sena Ewropea, inklużi 
avvenimenti nazzjonali għat-tnedija u l-
promozzjoni tas-Sena Ewropea, joħolqu 
effett katalista u jipprovdu spazji miftuħa 
għal dibattitu dwar inizjattivi konkreti.

(b) Seminars reċiproċi dwar it-tagħlim fil-
livell nazzjonali, reġjonali u lokali;

(b) Konferenzi u seminars tematiċi fil-
livell nazzjonali, reġjonali u lokali li 
jippermettu t-tagħlim bejn il-pari u l-
iskambju tal-prattiki t-tajba;

(c) Kampanji ta' informazzjoni, ta' 
edukazzjoni u ta' promozzjoni fil-livell 
nazzjonali, reġjonali u lokali, inkluża l-
organizzazzjoni tal-premjijiet u l-
kompetizzjonijiet;

(c) Informazzjoni, attivitajiet ta' riċerka u 
studji relatati, kampanji edukattivi u 
promozzjonali fil-livell nazzjonali, 
reġjonali u lokali;

(d) Kooperazzjoni mal-mezzi tax-xandir. (d) Kooperazzjoni mas-settur privat u dak 
mhux statali u mal-mezzi tax-xandir fit-
tixrid tat-tagħrif dwar is-Sena Ewropea u 
fl-intrigar mill-azzjonijiet immirati lejn 
djalogu fit-tul dwar kwistjonijiet marbuta 
mal-volontarjat.
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NOTA SPJEGATTIVA

Il-prinċipju bażiku
Il-volontarjat huwa pilastru importanti tas-soċjetajiet demokratiċi u pluralistiċi tagħna. Huwa 
espressjoni ta’ impenn u appoġġ attivi. Il-volontarjat ikopri kull tip ta’ attività formali u mhux 
formali li wieħed jidħol għaliha minn rajh, bir-rieda ħielsa, l-għażla u l-motivazzjoni tiegħu 
stess mingħajr il-ħsieb ta’ xi gwadann finanzjarju. L-impatt tiegħu fis-soċjetajiet tagħna huwa 
wieħed konsiderevoli. Il-voluntiera huma attivi fil-qasam soċjali u edukattiv, b’appoġġ għall-
ambjent jew għall-kooperazzjoni għall-iżvilupp, f’attivitajiet kulturali, fil-livell lokali kif 
ukoll fuq missjonijiet barra minn pajjiżhom. Biex niċċelebraw u nippromwovu l-impenn tal-
voluntiera u tal-organizzazzjonijiet li jaħdmu bil-voluntiera kif ukoll biex ngħinu ħalli 
nirrimedjaw l-isfidi li jiffaċċja l-volontarjat - bħal m'huma bażi ta' voluntiera li qiegħda 
tonqos jew iċ-ċaqliqa minn impenji fit-tul għal proġetti speċifiċi li jieħdu żmien qasir - din l-
inizjattiva għall-ħolqien ta’ Sena Ewropea tal-Volontarjat għandha tintlaqa’ b’sodisfazzjon.

L-idea prinċipali ta’ kwalunkwe Sena Ewropea hi li tinħoloq kuxjenza pubblika akbar dwar xi 
suġġett jew kawża u li jiġu involuti l-partijiet interessati kkonċernati f’varjetà ta’ okkażjonijiet 
organizzati fil-livell Ewropew u fl-Istati Membri. Bħala konsegwenza l-proposta ta’ din id-
deċiżjoni leġiżlattiva essenzjalment tistabbilixxi qafas operazzjonali li permezz tiegħu l-
attivitajiet marbuta mas-Sena Ewropea jkunu jistgħu jiġu implimentati, speċjalment fir-
rigward tal-allokazzjoni tal-baġit. Għalhekk, din il-proposta ma hija bl-ebda mod maħsuba 
biex tagħmel xi dispożizzjonijiet legali fir-rigward tal- volontarjat, il-voluntiera jew l-
organizzazzjonijiet li jaħdmu bil-voluntiera u l-anqas fir-rigward tal-irwol soċjali tagħhom 
jew tad-diversi kondizzjonijiet legali jew finanzjarji li jvarjaw ħafna minn Stat Membru għall-
ieħor.

Il-Parlament, f’dikjarazzjoni li għamel fl-2008, kien talab li tintgħażel Sena Ewropea tal-
Volontarjat1. Il-Kummissjoni ressqed proposta f’Ġunju 2009. Għall-baġit tal-2010 l-
Kummissjoni qiegħda tippjana Azzjoni Preparatorja li għandha twitti t-triq għas-sena nnifisha.

Bażi legali u proċeduri
Il-Kummissjoni kienet għażlet li tibbaża din l-inizjattiva fuq l-Artikolu 308 TKE. Dan l-
artikolu jinvolvi l-proċedura ta’ konsultazzjoni, skont liema proċedura l-Kunsill irid jistenna l-
opinjoni tal-Parlament - kemm jekk din tkun pożittiva jew negattiva, b’emendi jew 
mingħajrhom – qabel ma jkun jista’ jadotta l-att b’unanimità. F’dan il-każ partikulari s-
sitwazzjoni hija influwenzata b’mod qawwi mid-dħul fis-seħħ pendenti tad-dispożizzjonijiet 
tat-Trattat ta’ Liżbona, li permezz tagħhom il-proċedura tinbidel minn waħda ta’ 
konsultazzjoni għal waħda ta’ kunsens (l-Artikolu l-ġdid 352 tat-TF UE). Skont il-proċedura 
ta’ kunsens il-Parlament ikollu japprova l-proposta qabel ma l-Kunsill ikun jista’ jadotta l-att 
finali (b'unanimità). Jekk il-Parlament jiddeċiedi li jivvota kontra l-proposta, madankollu, l-att 
ma jistax jiġi adottat.
L-għażla tal-bażi legali ma kienet ċara xejn, speċjalment peress li fl-imgħoddi ħafna Snin 
Ewropej kienu ġew adottati skont Kodeċiżjoni. Wara li sema’ s-Servizz Legali tal-Parlament 
u wara diskussjonijiet fil-Kumitat kif ukoll wara l-ewwel laqgħa li saret mal-Presidenza 

                                               
1 Dikjarazzjoni bil-Mitkub 0030/2008 tal-15 ta' Lulju 2008.
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Svediża, ir-rapporteur tiegħek iħoss li għalissa għandu jaċċetta l-Artikolu 308 bħala l-bażi 
legali għal dan l-att u li għandu jaċċetta l-proċedura ta’ konsultazzjoni. Dan huwa hekk b’mod 
partikulari minħabba li kwalunkwe Artikolu ieħor ta’ Trattat inevitabilment ikun idejjaq l-
iskop ta’ din l-azzjoni. Ikun ifisser li l-volontarjat ma jkunx jista’ jiġi ttrattat fl-aspetti kollha 
tiegħu imma jkollu jkun ristrett, pereżempju, għall-volontarjat fil-qasam tal-edukazzjoni. Din 
il-ħaġa ma tistax tkun fl-interess tal-Parlament. 

Objettivi, struttura tal-implimentazzjoni u baġit
Il-Baġit, f’dan l-istadju, huwa ta’ EUR 6 miljun. Jistgħu jintużaw programmi oħra tal-UE biex 
ikunu ffinanzjati attivitajiet addizzjonali. Il-baġit tal-Azzjoni Preparatorja 2010 huwa ta’ EUR 
2 miljun, imma ma hemm l-ebda rabta formali bejn dawn it-tnejn.

Hemm spjegati erba’ objettivi li jridu jintlaħqu minn din il-proposta:
1. Il-ħolqien ta’ ambjent li jagħti l-possibilità għall-attivitajiet volontarji
2. It-titjib tal-kwalità tal-attivitajiet volontarji billi l-organizzaturi ta’ dawn l-attivitajiet 

jingħataw is-setgħa
3. L-għarfien tal-attivitajiet volontarji
4. Is-sensibilizzazzjoni dwar l-mportanza tal-attivitajiet volontarji.

Biex jintlaħqu dawn l-objettivi wieħed irid jidħol għal ċerti inizjattivi, jiġifieri:
 l-iskambju tal-esperjenzi u tal-prattiki t-tajba
 studji u riċerka
 konferenzi, okkażjonijiet organizzati biex ikun promoss id-dibattitu u titqajjem 

kuxjenza
 kampanji informattivi u promozzjonali

Dawn l-inizjattivi għandhom iseħħu fil-livell Ewropew kif ukoll fl-Istati Membri (fil-livell 
nazzjonali, reġjonali u lokali).

Bil-għan li jiġu involuti l-Istati Membri u bil-għan li l-attivitajiet tal-Istati Membri jiġu 
kkoordinati mal-attivitajiet fil-livell tal-UE, f’kull Stat Membru l-Istat Membri għandhom 
jaħtru korp ta’ koordinament li jkun jikkoordina l-attivitajiet fl-Istati Membri. Il-korp 
nazzjonali suppost li jħejji programm ta’ ħidma jew pjan ta’ azzjoni. Huwa jirċievi 
kofinanzjament mill-UE skont id-daqs tal-popolazzjoni tal-Istat Membru, skont l-għoli tal-
ħajja u skont il-programm ta’ ħidma. Il-kofinanzjament tal-inizjattivi nazzjonali jista’ jilħaq sa 
80% tal-ispiża totali. Din hija r-rata massima ta’ kofinanzjament li jippermetti r-Regolament 
Finanzjarju tal-UE. 

Emendi ssuġġeriti mir-rapporteur tiegħek:

Il-Baġit (Artikolu 7)
Is-somma ta’ EUR 6 miljun mhijiex biżżejjed biex jintlaħqu l-objettivi (Is-Sena Ewropea 
2010 dwar il-ġlieda kontra l-faqar u l-inklużjoni soċjali għandha baġit ta’ EUR 17-il miljun). 
Il-fatt li programmi oħra jista’ jkun li jintużaw għall-finanzjament tal-attivitajiet iwassal biex 
minn dawn il-programmi jittieħdu fondi li jistgħu jintużaw band’oħra. Tinħtieġ, għalhekk, 
żieda ta’ EUR 10 miljun fil-baġit sabiex l-impatt tas-Sena jiġi msaħħaħ.

L-objettivi (Artikolu 2)
Għandu jiġi enfasizzat il-fatt li s-Sena għandha tqajjem kuxjenza akbar tal-importanza li l-
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volontarjat għandu għas-soċjetajiet Ewropej. Bl-istess mod irid isir aktar espliċitu l-għan li l-
attivitajiet volontarji jsiru aktar attraenti għan-nies. 

L-Inizjattivi (Artikolu 3)
Ir-rapporteur tiegħek ma jqisx it-tixrid tal-istudji bħala prijorità, speċjalment meta jara li l-
Kummissjoni diġà waslet biex tippubblika studju importanti dwar il-volontarjat għall-aħħar 
tas-sena 2009. Minflok hekk, il-fondi għandhom jintużaw biex tinħoloq bażi ta’ dejta għall-
voluntiera u għall-organizzazzjonijiet volontarji, li tkun interattiva u aċċessibbli għall-partijiet 
kollha interessati, li tibqa’ wara li tkun għaddiet is-Sena u li ssir punt ta’ referenza għan-nies u 
l-organizzazzjonijiet li jkunu interessati fl-UE kollha. 

L-irwol tal-korp nazzjonali ta’ koordinament u definizzjoni tal-inizjattivi nazzjonali 
(Artikolu 4, Anness)
L-UE se tagħti kofinanzjament lill-inizjattivi nazzjonali. Mill-banda l-oħra wieħed jista’ 
jistenna li l-Istati Membri jsegwu l-objettivi spjegati f’din id-Deċiżjoni. S’issa, id-definizzjoni 
tal-inizjattivi fl-Istati Membri x’aktarx li hija waħda vaga. Għalhekk l-Anness jeħtieġ li 
jittejjeb billi jiżdiedu regoli aktar ċari dwar l-attivitajiet fl-Istati Membri li suppost li jiġu 
kofinanzjati.
Il-korp nazzjonali ta’ koordinament se jkun responsabbli biex jiddirieġu l-fondi tal-UE lejn l-
inizjattivi nazzjonali u biex jikkoordinaw l-inizjattivi nazzjonali. Huwa għandu jippreżenta 
programm ta’ ħidma lill-Kummissjoni. Dan il-programm ta’ ħidma għandu jiġi vvalutat kif 
suppost qabel ma tittieħed deċiżjoni dwar l-ammont finali tal-għotja. Irid ikun aċċertat ukoll li 
l-korp nazzjonali jikkopera mal-partijiet interessati relevanti sa mill-istadju tal-ippjanar. Barra 
minn hekk, iridu jiġu msaħħa l-elementi tar-rappurtar, speċjalment peress li m’hemm prevista 
l-ebda komitoloġija f’dan l-istadju.

Ir-rata massima tal-kofinanzjament (Anness)
L-UE tista' tikkofinanzja l-attivitajiet nazzjonali sa 80%. Din hija r-rata massima permessa 
mir-regoli finanzjarji tal-UE. Ikun hemm aktar attivitajiet li wieħed jista' jidħol għalihom jekk 
jiżdied is-sehem tal-finanzjament li ma jkunx ġej mill-UE. Għalhekk ir-rapporteur tiegħek 
jipproponi li l-finanzjament tal-UE għall-inizjattivi nazzjonali jiġi limitat għal 65%.

It-titolu u l-premessi
Is-servizz legali tal-Parlament ġibed l-attenzjoni għall-fatt li l-ġustifikazzjoni għall-użu tal-
Artikolu 308 trid tiġi msaħħa; jinħtieġ ukoll li l-proposta tinġieb aktar konformi mal-
kompetenzi li t-Trattati jagħtu lill-UE. Għalhekk qed jitressqu għadd ta’ emendi biex 
jimmodifikaw kemm it-titolu kif ukoll ċerti premessi.


