
AM\887369MT.doc PE478.530v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

2011/0217(COD)

16.12.2011

EMENDI
16 - 105

Abbozz ta' opinjoni
Ilda Figueiredo
(PE475.999v01-00)

dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-
Sena Ewropea taċ-Ċittadini (2013)

Proposta għal deċiżjoni
(COM(2011)0489 – C7-0217/2011 – 2011/0217(COD))



PE478.530v01-00 2/56 AM\887369MT.doc

MT

AM_Com_LegOpinion



AM\887369MT.doc 3/56 PE478.530v01-00

MT

Emenda 16
Kinga Göncz

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-Artikolu 20(1) tat-Trattat jistabbilixxi 
li ċ-ċittadinanza fl-Unjoni hija addizzjonali 
għaċ-Ċittadinanza tal-Istati Membri 
rispettivi, u jistipula li kull persuna li 
għandha ċ-ċittadinanza fi Stat Membru 
għandha tkun ċittadina tal-Unjoni. It-tieni 
paragrafu tal-Artikolu 20 jispeċifika li ċ-
ċittadini tal-Unjoni għandhom 
jibbenefikaw mid-drittijiet u jkunu soġġetti 
għad-dmirijiet preskritti fit-Trattati, u li 
jkollhom, fost oħrajn, id-dritt li jsiefru u 
jmorru jgħixu liberament fit-territorji tal-
Istati Membri. Id-dritt taċ-ċittadini tal-
Unjoni ta' moviment liberu u ta' residenza 
huwa stabbilit ukoll fl-Artikolu 21 tat-
Trattat.

(1) L-Artikolu 20(1) tat-Trattat jistabbilixxi 
li ċ-ċittadinanza fl-Unjoni hija addizzjonali 
għaċ-Ċittadinanza tal-Istati Membri 
rispettivi, u jistipula li kull persuna li 
għandha ċ-ċittadinanza fi Stat Membru 
għandha tkun ċittadina tal-Unjoni. It-tieni 
paragrafu tal-Artikolu 20 jispeċifika li ċ-
ċittadini tal-Unjoni għandhom 
jibbenefikaw mid-drittijiet u jkunu soġġetti 
għad-dmirijiet preskritti fit-Trattati, u li 
jkollhom, fost oħrajn, id-dritt li jsiefru u 
jmorru jgħixu liberament fit-territorji tal-
Istati Membri mingħajr ebda tip ta' 
diskriminazzjoni (eż. abbażi tal-etniċità). 
Id-dritt taċ-ċittadini tal-Unjoni ta' 
moviment liberu u ta' residenza huwa 
stabbilit ukoll fl-Artikolu 21 tat-Trattat.

Or. en

Emenda 17
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 1 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) L-Artikolu 45 tat-Trattat jinkludi 
garanzija ta' libertà tal-moviment tal-
ħaddiema li "jimplika l-abolizzjoni ta’ 
kull diskriminazzjoni minħabba 
ċittadinanza bejn il-ħaddiema tal-Istati 
Membri dwar l-impjieg, il-paga u l-
kondizzjonijiet l-oħra tax-xogħol".

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Kull tip ta' diskriminazzjoni kontra l-ħaddiema, fil-pajjiż tal-impjieg, mhuwiex aċċettabbli.

Emenda 18
Birgit Sippel

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 1 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Skont l-Artikolu 18 tat-Trattat dwar 
il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 
m'għandu jkun hemm l-ebda 
diskriminazzjoni għal raġunijiet ta' 
ċittadinanza, kemm jekk diretta kif ukoll 
jekk indiretta.

Or. en

Emenda 19
Birgit Sippel

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 1 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1b) Bl-involviment tal-irġiel u tan-nisa 
b'mod ugwali, is-Sena Ewropea taċ-
Ċittadini tista' tikkontribwixxi għall-
promozzjoni tal-ugwaljanza abbażi tas-
sess, l-oriġini razzjali jew etnika, ir-
reliġjon jew it-twemmin, id-diżabbiltà, l-
età jew l-orjentament sesswali billi 
tinkludi lil kulħadd fuq bażi ugwali. 
Madankollu, tinħtieġ leġiżlazzjoni 
orizzontali komuni kontra d-
diskriminazzjoni biex jitneħħew l-ostakli 
għal-libertà tal-moviment.

Or. en
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Emenda 20
Kinga Göncz

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Id-drittijiet li huma inerenti fiċ-
ċittadinanza huma inkorporati fil-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea. Skont il-Preambolu tal-Karta, l-
Unjoni "tqiegħed lill-individwu fil-qalba 
tal-attivitajiet tagħha billi tistabbilixxi 
ċittadinanza tal-Unjoni u billi toħloq 
spazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja". Il-
Kapitolu V tal-Karta tistabbilixxi "id-
drittijiet taċ-Ċittadini", inkluż, fl-
Artikolu 45, id-dritt ta' kull ċittadin tal-
Unjoni li jiċċirkola u jgħix bla xkiel fit-
territorji tal-Istati Membri.

(3) Id-drittijiet li huma inerenti fiċ-
ċittadinanza huma inkorporati fil-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea. Skont il-Preambolu tal-Karta, l-
Unjoni, "hi mibnija fuq il-valuri 
indiviżibbli u universali tad-dinjità tal-
bniedem, tal-libertà, tal-ugwaljanza u tas-
solidarjetà", u "tqiegħed il-persuna fil-
qalba tal-attivitajiet tagħha billi 
tistabbilixxi ċ-ċittadinanza tal-Unjoni u 
billi toħloq spazju ta' libertà, sigurtà u 
ġustizzja". Il-Kapitolu V tal-Karta 
tistabbilixxi "id-drittijiet taċ-Ċittadini", 
inkluż, fl-Artikolu 45, id-dritt ta' kull 
ċittadin tal-Unjoni li jiċċirkola u jgħix bla 
xkiel fit-territorji tal-Istati Membri.

Or. en

Emenda 21
Philippe Boulland

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Il-libertà tal-moviment u li wieħed 
jirrisjedi liberament għandha tkun 
iggarantita fl-Istati Membri kollha u 
għaċ-ċittadini kollha mingħajr 
diskriminazzjoni ta' ebda tip għal 
raġunijiet ta' sess, razza, età, diżabbiltà 
jew kwalifiki professjonali.

Or. fr
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Emenda 22
Kinga Göncz

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Bl-istess mod, il-Programm ta' 
Stokkolma jqiegħed liċ-ċittadin fil-qalba 
tal-politiki Ewropej fil-qasam tal-libertà, 
tas-sigurtà u tal-ġustizzja. Huwa jiffoka l-
azzjonijiet tiegħu fuq "il-binja ta' Ewropa 
għaċ-ċittadini", billi jiżgura, fost affarijiet 
oħrajn, l-eżerċizzju sħiħ tad-dritt taċ-
ċittadini ta' moviment liberu.

(4) Bl-istess mod, il-Programm ta' 
Stokkolma jqiegħed liċ-ċittadin fil-qalba 
tal-politiki Ewropej fil-qasam tal-libertà, 
tas-sigurtà u tal-ġustizzja. Huwa jiffoka l-
azzjonijiet tiegħu fuq "il-binja ta' Ewropa 
għaċ-ċittadini", billi jiżgura, fost affarijiet 
oħrajn, l-eżerċizzju sħiħ tad-dritt taċ-
ċittadini ta' moviment liberu u billi 
jissalvagwardja l-eżistenza ta' żona li fiha 
d-diversità titħares u l-persuni l-aktar 
vulnerabbli jiġu protetti.

Or. en

Emenda 23
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Il-mobbiltà tal-ħaddiema, kif ukoll it-
titjib tal-kwalità tal-edukazzjoni permezz 
tal-mobbiltà tal-istudenti, tal-apprendisti 
u tar-riċerkaturi, tikkostitwixxi pilastru 
fundamentali tal-Istrateġija UE 2020 għal 
"tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklussiv", fir-rigward tal-fatt li jipprovdi 
l-qafas biex tiġi solvuta l-kriżi ekonomika 
permezz tal-mobbiltà fi ħdan l-Unjoni.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-prinċipju tal-mobbiltà professjonali u tal-istudenti huwa mħaddan fl-inizjattivi ewlenin 
"Żgħażagħ fl-Azzjoni" u "Aġenda għall-ħiliet ġodda u l-impjiegi" tal-Istrateġija UE 2020.

Emenda 24
Heinz K. Becker

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Fir-"Riżoluzzjoni tal-Parlament 
Ewropew tal-15 ta' Diċembru 2010 dwar il-
qagħda tad-drittijiet fundamentali fl-Unjoni 
Ewropea (2009) – implimentazzjoni 
effikaċi wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' 
Lisbona" il-Parlament Ewropew stieden
lill-Kummissjoni biex tiddedika s-Sena 
Ewropea 2013 għaċ-ċittadinanza biex 
tqajjem id-dibattitu dwar iċ-ċittadinanza fl-
Unjoni u biex tgħarraf liċ-ċittadini tal-
Unjoni dwar id-drittijiet tagħhom, b'mod 
partikolari dwar id-drittijiet ġodda li 
rriżultaw bid-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' 
Lisbona.

(5) Fir-"Riżoluzzjoni tal-Parlament 
Ewropew tal-15 ta' Diċembru 2010 dwar il-
qagħda tad-drittijiet fundamentali fl-Unjoni 
Ewropea (2009) – implimentazzjoni 
effikaċi wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' 
Lisbona" il-Parlament Ewropew stieden 
lill-Kummissjoni biex tiddedika s-Sena 
Ewropea 2013 għaċ-ċittadinanza biex 
tqajjem id-dibattitu dwar iċ-ċittadinanza fl-
Unjoni u biex tgħarraf liċ-ċittadini tal-
Unjoni dwar id-drittijiet ġodda tagħhom, 
b'mod partikolari dwar id-drittijiet ġodda li 
rriżultaw bid-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' 
Lisbona, bħall-"Inizjattiva taċ-Ċittadini 
Ewropej" u d-drittijiet individwali fil-
Karta tad-Drittijiet Fundamentali.

Or. de

Emenda 25
Kinga Göncz

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Fir-"Riżoluzzjoni tal-Parlament 
Ewropew tal-15 ta' Diċembru 2010 dwar il-
qagħda tad-drittijiet fundamentali fl-Unjoni 
Ewropea (2009) – implimentazzjoni 

(5) Fir-"Riżoluzzjoni tal-Parlament 
Ewropew tal-15 ta' Diċembru 2010 dwar il-
qagħda tad-drittijiet fundamentali fl-Unjoni 
Ewropea (2009) – implimentazzjoni 
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effikaċi wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' 
Lisbona" il-Parlament Ewropew stieden 
lill-Kummissjoni biex tiddedika s-Sena 
Ewropea 2013 għaċ-ċittadinanza biex 
tqajjem id-dibattitu dwar iċ-ċittadinanza fl-
Unjoni u biex tgħarraf liċ-ċittadini tal-
Unjoni dwar id-drittijiet tagħhom, b'mod 
partikolari dwar id-drittijiet ġodda li 
rriżultaw bid-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' 
Lisbona.

effikaċi wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' 
Lisbona" il-Parlament Ewropew stieden 
lill-Kummissjoni biex tiddedika s-Sena 
Ewropea 2013 għaċ-ċittadinanza biex 
tqajjem id-dibattitu dwar iċ-ċittadinanza fl-
Unjoni u biex tgħarraf liċ-ċittadini tal-
Unjoni dwar id-drittijiet u l-libertajiet
tagħhom, b'mod partikolari dwar id-
drittijiet ġodda li rriżultaw bid-dħul fis-
seħħ tat-Trattat ta' Lisbona.

Or. en

Emenda 26
Evelyn Regner

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 5 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Bid-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' 
Lisbona, il-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u l-
QEDB tqiegħdu fl-istess livell bħall-erba' 
libertajiet fundamentali skont il-liġi 
primarja. L-Unjoni Ewropea trid tuża s-
Sena Ewropea taċ-Ċittadini (2013) biex 
teduka liċ-ċittadini dwar id-drittijiet bażiċi 
tagħhom iggarantiti skont il-liġi primarja, 
billi dawn jiggarantixxu qafas ta' 
sikurezza u protezzjoni għaċ-ċittadini.

Or. de

Emenda 27
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) It-Trattat ta' Maastricht tal-1992 
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daħħal il-kunċett ta' "ċittadinanza" fl-
UE, li ta lil kull ċittadin tal-Unjoni d-dritt 
fundamentali li jiċċirkola u jirrisjedi 
liberament fl-Unjoni. It-Trattat ta' 
Amsterdam tal-1997 kompla saħħaħ id-
drittijiet marbuta maċ-ċittadinanza tal-
Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ewwel dritt ta' ċittadin Ewropew huwa d-dritt li jivvjaġġa, jaħdem u jgħix fejn irid fl-
Unjoni. It-Trattat ta' Maastricht ħaddan dan id-dritt fil-kapitolu tiegħu dwar iċ-ċittadinanza, 
filwaqt li t-Trattat ta' Amsterdam daħħal proċedura biex tittieħed azzjoni kontra pajjiż tal-UE 
li jikser id-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini tiegħu.

Emenda 28
Philippe Boulland

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) B'mod partikolari, il-moviment liberu 
u l-mobbiltà tal-ħaddiema jgħinu biex 
jindirizzaw il-konsegwenzi tat-tibdil 
demografiku fuq is-suq tax-xogħol filwaqt
li jżidu l-impjegabbiltà tan-nies u l-
kompetittività tal-industriji Ewropej. Fl-
istess ħin, il-moviment liberu jew 
jippermetti, bħala kundizzjoni essenzjali, 
jew iħeġġeġ l-eżerċizzju miċ-ċittadini, ta'
medda wiesgħa ta' drittijiet li hemm 
disponibbli għalihom fil-liġi tal-Unjoni, 
bħalma huma d-drittijiet tagħhom li 
jkollhom aċċess għall-prodotti u s-servizzi
bħala konsumaturi, jew id-drittijiet li 
għandhom bħala passiġġieri u turisti. Il-
faċilitazzjoni tal-moviment liberu 
għalhekk għandha l-potenzjal li ttejjeb l-
opportunitajiet taċ-ċittadini li 
jibbenefikaw b'mod sħiħ mis-suq 
waħdieni filwaqt li hija mutur ewlieni 
għat-tkabbir.

(7) Iċ-ċittadinanza Ewropea mhijiex 
limitata għall-eżerċizzju tad-dritt li wieħed 
jiċċirkola liberament u jaħdem fi Stat 
Membru ieħor. L-Unjoni tagħti medda 
wiesgħa ta' drittijiet li ċ-ċittadini kollha 
għandhom ikunu konxji tagħhom u jkunu 
jistgħu jeżerċitaw liberament: id-drittijiet 
tagħhom għat-taħriġ, għas-saħħa u għall-
irtirar u d-dritt tagħhom li jikkunsmaw 
prodotti u servizzi. Iċ-ċittadini għandu 
jkollhom ukoll aċċess għal tagħrif dwar 
il-mezzi kollha ta' rimedju jekk id-drittijiet 
tagħhom ma jiġux rispettati.
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Or. fr

Emenda 29
Franz Obermayr

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) B'mod partikolari, il-moviment liberu 
u l-mobbiltà tal-ħaddiema jgħinu biex 
jindirizzaw il-konsegwenzi tat-tibdil 
demografiku fuq is-suq tax-xogħol filwaqt 
li jżidu l-impjegabbiltà tan-nies u l-
kompetittività tal-industriji Ewropej. Fl-
istess ħin, il-moviment liberu jew 
jippermetti, bħala kundizzjoni essenzjali, 
jew iħeġġeġ l-eżerċizzju miċ-ċittadini, ta' 
medda wiesgħa ta' drittijiet li hemm 
disponibbli għalihom fil-liġi tal-Unjoni, 
bħalma huma d-drittijiet tagħhom li 
jkollhom aċċess għall-prodotti u s-servizzi 
bħala konsumaturi, jew id-drittijiet li 
għandhom bħala passiġġieri u turisti. Il-
faċilitazzjoni tal-moviment liberu għalhekk 
għandha l-potenzjal li ttejjeb l-
opportunitajiet taċ-ċittadini li jibbenefikaw 
b'mod sħiħ mis-suq waħdieni filwaqt li hija 
mutur ewlieni għat-tkabbir.

(7) Il-moviment liberu u l-mobbiltà tal-
ħaddiema għenu biex jimmitigaw xi ftit il-
konsegwenzi tat-tibdil demografiku fuq is-
suq tax-xogħol, iżda ma jistgħux joffru 
soluzzjoni permanenti għall-problema 
f'dan ir-rigward. Fl-istess ħin, il-moviment 
liberu jew jippermetti, bħala kundizzjoni 
essenzjali, jew iħeġġeġ l-eżerċizzju miċ-
ċittadini, ta' medda wiesgħa ta' drittijiet li 
hemm disponibbli għalihom fil-liġi tal-
Unjoni, bħalma huma d-drittijiet tagħhom 
li jkollhom aċċess għall-prodotti u s-
servizzi bħala konsumaturi, jew id-drittijiet 
li għandhom bħala passiġġieri u turisti. Il-
faċilitazzjoni tal-moviment liberu għalhekk 
għandha l-potenzjal li ttejjeb l-
opportunitajiet taċ-ċittadini li jibbenefikaw 
b'mod sħiħ mis-suq waħdieni filwaqt li hija 
mutur ewlieni għat-tkabbir.

Or. de

Emenda 30
Birgit Sippel

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) B'mod partikolari, il-moviment liberu u 
l-mobbiltà tal-ħaddiema jgħinu biex 
jindirizzaw il-konsegwenzi tat-tibdil 

(7) B'mod partikolari, il-moviment liberu u 
l-mobbiltà tal-ħaddiema jgħinu biex 
jindirizzaw il-konsegwenzi tat-tibdil 
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demografiku fuq is-suq tax-xogħol filwaqt 
li jżidu l-impjegabbiltà tan-nies u l-
kompetittività tal-industriji Ewropej. Fl-
istess ħin, il-moviment liberu jew 
jippermetti, bħala kundizzjoni essenzjali, 
jew iħeġġeġ l-eżerċizzju miċ-ċittadini, ta' 
medda wiesgħa ta' drittijiet li hemm 
disponibbli għalihom fil-liġi tal-Unjoni, 
bħalma huma d-drittijiet tagħhom li 
jkollhom aċċess għall-prodotti u s-servizzi 
bħala konsumaturi, jew id-drittijiet li 
għandhom bħala passiġġieri u turisti. Il-
faċilitazzjoni tal-moviment liberu għalhekk 
għandha l-potenzjal li ttejjeb l-
opportunitajiet taċ-ċittadini li jibbenefikaw 
b'mod sħiħ mis-suq waħdieni filwaqt li hija 
mutur ewlieni għat-tkabbir.

demografiku fuq is-suq tax-xogħol filwaqt 
li jżidu l-impjegabbiltà tan-nies u l-
kompetittività tal-industriji Ewropej. 
Mobbiltà akbar tal-ħaddiema fi ħdan l-
Unjoni tista' tikkontribwixxi wkoll biex 
jintlaħaq l-għan tal-Istrateġija UE 2020 li 
sal-2020 75% tal-persuni li għandhom 
bejn l-20 u l-64 sena jkollhom impjieg. Fl-
istess ħin, il-moviment liberu jew 
jippermetti, bħala kundizzjoni essenzjali, 
jew iħeġġeġ l-eżerċizzju miċ-ċittadini, ta' 
medda wiesgħa ta' drittijiet li hemm 
disponibbli għalihom fil-liġi tal-Unjoni, 
bħalma huma d-drittijiet tagħhom li 
jkollhom aċċess għall-prodotti u s-servizzi 
bħala konsumaturi, id-drittijiet li 
għandhom bħala passiġġieri u turisti, id-
dritt tagħhom għal trattament ugwali 
bħall-ħaddiema nazzjonali fir-rigward tal-
impjieg, ir-remunerazzjoni u 
kundizzjonijiet oħra tax-xogħol, it-
trasferiment tal-benefiċċji tas-sigurtà 
soċjali jew id-dritt tagħhom għar-
riunifikazzjoni tal-familja. Il-faċilitazzjoni 
tal-moviment liberu għalhekk għandha l-
potenzjal li ttejjeb l-opportunitajiet taċ-
ċittadini li jibbenefikaw b'mod sħiħ mis-
suq waħdieni filwaqt li hija mutur ewlieni 
għat-tkabbir. L-iskambju tal-esperjenza u 
tal-ħaddiema jsaħħaħ ukoll il-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali fl-Unjoni.

Or. en

Emenda 31
Konstantinos Poupakis

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) B'mod partikolari, il-moviment liberu u 
l-mobbiltà tal-ħaddiema jgħinu biex 
jindirizzaw il-konsegwenzi tat-tibdil 
demografiku fuq is-suq tax-xogħol filwaqt 

(7) B'mod partikolari, il-moviment liberu u 
l-mobbiltà tal-ħaddiema jgħinu biex 
jindirizzaw il-konsegwenzi tat-tibdil 
demografiku fuq is-suq tax-xogħol, biex 
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li jżidu l-impjegabbiltà tan-nies u l-
kompetittività tal-industriji Ewropej. Fl-
istess ħin, il-moviment liberu jew 
jippermetti, bħala kundizzjoni essenzjali, 
jew iħeġġeġ l-eżerċizzju miċ-ċittadini, ta' 
medda wiesgħa ta' drittijiet li hemm 
disponibbli għalihom fil-liġi tal-Unjoni, 
bħalma huma d-drittijiet tagħhom li
jkollhom aċċess għall-prodotti u s-servizzi 
bħala konsumaturi, jew id-drittijiet li 
għandhom bħala passiġġieri u turisti. Il-
faċilitazzjoni tal-moviment liberu għalhekk 
għandha l-potenzjal li ttejjeb l-
opportunitajiet taċ-ċittadini li jibbenefikaw 
b'mod sħiħ mis-suq waħdieni filwaqt li hija 
mutur ewlieni għat-tkabbir.

jiġi miġġieled il-qgħad, jinħolqu l-impjiegi 
u jiżdiedu u jittejbu l-opportunitajiet ta' 
taħriġ edukattiv u vokazzjonali, filwaqt li 
jżidu l-impjegabbiltà tan-nies u l-
kompetittività tal-industriji Ewropej. Fl-
istess ħin, il-moviment liberu jew 
jippermetti, bħala kundizzjoni essenzjali, 
jew iħeġġeġ l-eżerċizzju miċ-ċittadini, ta' 
medda wiesgħa ta' drittijiet li hemm 
disponibbli għalihom fil-liġi tal-Unjoni, 
bħalma huma d-drittijiet tagħhom li 
jkollhom aċċess għall-prodotti u s-servizzi 
bħala konsumaturi, jew id-drittijiet li 
għandhom bħala passiġġieri u turisti. Il-
faċilitazzjoni tal-moviment liberu għalhekk 
għandha l-potenzjal li ttejjeb l-
opportunitajiet taċ-ċittadini li jibbenefikaw 
b'mod sħiħ mis-suq waħdieni filwaqt li hija 
mutur ewlieni għat-tkabbir u pern fir-
rigward tal-isforzi biex tinkiseb koeżjoni 
soċjali.

Or. el

Emenda 32
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) B'mod partikolari, il-moviment liberu u 
l-mobbiltà tal-ħaddiema jgħinu biex 
jindirizzaw il-konsegwenzi tat-tibdil 
demografiku fuq is-suq tax-xogħol filwaqt 
li jżidu l-impjegabbiltà tan-nies u l-
kompetittività tal-industriji Ewropej. Fl-
istess ħin, il-moviment liberu jew 
jippermetti, bħala kundizzjoni essenzjali, 
jew iħeġġeġ l-eżerċizzju miċ-ċittadini, ta' 
medda wiesgħa ta' drittijiet li hemm 
disponibbli għalihom fil-liġi tal-Unjoni, 
bħalma huma d-drittijiet tagħhom li 
jkollhom aċċess għall-prodotti u s-servizzi 
bħala konsumaturi, jew id-drittijiet li 

(7) B'mod partikolari, il-moviment liberu u 
l-mobbiltà tal-ħaddiema jistgħu jgħinu 
biex jiġu indirizzati l-konsegwenzi tat-
tibdil demografiku u tal-iżbilanċi eżistenti
fis-suq tax-xogħol, billi jgħinu lil dawk l-
oqsma li qed ibatu minn nuqqsijiet ta' 
xogħol u oħrajn minn livelli għoljin ta' 
qgħad, filwaqt li jżidu l-impjegabbiltà tan-
nies u l-kompetittività tal-industriji 
Ewropej. Fl-istess ħin, il-moviment liberu 
jew jippermetti, bħala kundizzjoni 
essenzjali, jew iħeġġeġ l-eżerċizzju miċ-
ċittadini, ta' medda wiesgħa ta' drittijiet li 
hemm disponibbli għalihom fil-liġi tal-
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għandhom bħala passiġġieri u turisti. Il-
faċilitazzjoni tal-moviment liberu għalhekk 
għandha l-potenzjal li ttejjeb l-
opportunitajiet taċ-ċittadini li jibbenefikaw 
b'mod sħiħ mis-suq waħdieni filwaqt li hija 
mutur ewlieni għat-tkabbir.

Unjoni, bħalma huma d-drittijiet tagħhom 
li jkollhom aċċess għall-prodotti u s-
servizzi bħala konsumaturi, jew id-drittijiet 
li għandhom bħala passiġġieri u turisti. Il-
faċilitazzjoni tal-moviment liberu għalhekk 
għandha l-potenzjal li ttejjeb l-
opportunitajiet taċ-ċittadini li jibbenefikaw 
b'mod sħiħ mis-suq waħdieni filwaqt li hija 
mutur ewlieni għat-tkabbir.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'dawn iż-żminijiet ekonomiċi diffiċli, huwa ferm aktar importanti li tiġi promossa l-mobbiltà 
tal-ħaddiema għall-operat sħiħ tas-suq intern.

Emenda 33
Kinga Göncz

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) B'mod partikolari, il-moviment liberu u 
l-mobbiltà tal-ħaddiema jgħinu biex 
jindirizzaw il-konsegwenzi tat-tibdil 
demografiku fuq is-suq tax-xogħol filwaqt 
li jżidu l-impjegabbiltà tan-nies u l-
kompetittività tal-industriji Ewropej. Fl-
istess ħin, il-moviment liberu jew 
jippermetti, bħala kundizzjoni essenzjali, 
jew iħeġġeġ l-eżerċizzju miċ-ċittadini, ta' 
medda wiesgħa ta' drittijiet li hemm 
disponibbli għalihom fil-liġi tal-Unjoni, 
bħalma huma d-drittijiet tagħhom li 
jkollhom aċċess għall-prodotti u s-servizzi 
bħala konsumaturi, jew id-drittijiet li 
għandhom bħala passiġġieri u turisti. Il-
faċilitazzjoni tal-moviment liberu għalhekk 
għandha l-potenzjal li ttejjeb l-
opportunitajiet taċ-ċittadini li jibbenefikaw 
b'mod sħiħ mis-suq waħdieni filwaqt li hija 
mutur ewlieni għat-tkabbir.

(7) B'mod partikolari, il-moviment liberu u 
l-mobbiltà tal-ħaddiema jgħinu biex 
jindirizzaw il-konsegwenzi tat-tibdil 
demografiku u l-problemi li joriġinaw 
min-nuqqas ta' taqbil bejn id-domanda u 
l-provvista fuq is-suq tax-xogħol filwaqt li 
jżidu l-impjegabbiltà tan-nies u l-
kompetittività tal-industriji Ewropej. Fl-
istess ħin, il-moviment liberu jew 
jippermetti, bħala kundizzjoni essenzjali, 
jew iħeġġeġ l-eżerċizzju miċ-ċittadini, ta' 
medda wiesgħa ta' drittijiet li hemm 
disponibbli għalihom fil-liġi tal-Unjoni, 
bħalma huma d-drittijiet tagħhom li 
jkollhom aċċess għall-prodotti u s-servizzi 
bħala konsumaturi, jew id-drittijiet li 
għandhom bħala passiġġieri u turisti. Il-
faċilitazzjoni tal-moviment liberu għalhekk 
għandha l-potenzjal li ttejjeb l-
opportunitajiet taċ-ċittadini li jibbenefikaw 
b'mod sħiħ mis-suq waħdieni filwaqt li hija 
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mutur ewlieni għat-tkabbir.

Or. en

Emenda 34
Jean Lambert
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) B'mod partikolari, il-moviment liberu u 
l-mobbiltà tal-ħaddiema jgħinu biex 
jindirizzaw il-konsegwenzi tat-tibdil 
demografiku fuq is-suq tax-xogħol filwaqt 
li jżidu l-impjegabbiltà tan-nies u l-
kompetittività tal-industriji Ewropej. Fl-
istess ħin, il-moviment liberu jew 
jippermetti, bħala kundizzjoni essenzjali, 
jew iħeġġeġ l-eżerċizzju miċ-ċittadini, ta' 
medda wiesgħa ta' drittijiet li hemm 
disponibbli għalihom fil-liġi tal-Unjoni, 
bħalma huma d-drittijiet tagħhom li 
jkollhom aċċess għall-prodotti u s-servizzi 
bħala konsumaturi, jew id-drittijiet li 
għandhom bħala passiġġieri u turisti. Il-
faċilitazzjoni tal-moviment liberu għalhekk 
għandha l-potenzjal li ttejjeb l-
opportunitajiet taċ-ċittadini li jibbenefikaw 
b'mod sħiħ mis-suq waħdieni filwaqt li hija 
mutur ewlieni għat-tkabbir.

(7) B'mod partikolari, il-moviment liberu u 
l-mobbiltà volontarja tal-ħaddiema jgħinu 
biex jindirizzaw il-konsegwenzi tat-tibdil 
demografiku fuq is-suq tax-xogħol filwaqt 
li jżidu l-impjegabbiltà tan-nies u l-
kompetittività tal-industriji Ewropej. Fl-
istess ħin, il-moviment liberu jew 
jippermetti, bħala kundizzjoni essenzjali, 
jew iħeġġeġ l-eżerċizzju miċ-ċittadini, ta' 
medda wiesgħa ta' drittijiet li hemm 
disponibbli għalihom fil-liġi tal-Unjoni, 
bħalma huma d-drittijiet tagħhom li 
jkollhom aċċess għall-prodotti u s-servizzi 
bħala konsumaturi, jew id-drittijiet li 
għandhom bħala passiġġieri u turisti. Il-
faċilitazzjoni tal-moviment liberu għalhekk 
għandha l-potenzjal li ttejjeb l-
opportunitajiet taċ-ċittadini li jibbenefikaw 
b'mod sħiħ mis-suq waħdieni filwaqt li hija 
mutur ewlieni għat-tkabbir.

Or. en

Emenda 35
Birgit Sippel

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7 a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Biex jittejbu l-mobbiltà taċ-ċittadini 
tal-Unjoni u l-iżvilupp ta' sens komuni ta' 
appartenenza, huwa importanti ferm li 
jiġu msaħħa l-istrumenti tal-mobbiltà 
bħall-programm Ewropew għat-tagħlim 
tul il-ħajja jew l-inizjattiva ewlenija 
"Żgħażagħ Attivi" u li ċ-ċittadini kollha 
jiġu infurmati aħjar dwar l-eżistenza u l-
funzjoni tagħhom. Gruppi żvantaġġjati li 
għandhom aċċess aktar diffiċli għall-
mobbiltà fl-Unjoni, bħal persuni bi ftit 
edukazzjoni, persuni aktar avvanzati fl-età 
jew persuni b'diżabbiltà għandu jkollhom 
appoġġ speċjali u għandhom jiġu 
indirizzati permezz ta' inizjattivi speċifiċi 
tas-Sena Ewropea.

Or. en

Emenda 36
Philippe Boulland

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Id-dritt li wieħed imur minn post għal 
ieħor u li joqgħod liberament fit-territorji 
tal-Istati Membri huwa apprezzat ħafna 
miċ-ċittadini tal-Unjoni bħala dritt 
ewlieni tal-individwu li jiġi direttament 
miċ-ċittadinanza fl-Unjoni. F'dan is-sens, 
huwa juri u jippromwovi fehim aħjar tal-
valur tal-integrazzjoni Ewropea, kif ukoll 
il-parteċipazzjoni taċ-ċittadini fil-
formazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Meta ċ-
ċittadini jestendu parti minn ħajjithom lil 
hinn mill-fruntieri nazzjonali billi 
jivvjaġġaw lejn Stati Membri oħra jew 
imorru jgħixu hemm, huma jsiru konxji 
tal-medda wiesgħa ta' drittijiet mogħtija 
skont il-liġi tal-Unjoni f'sitwazzjonijiet 

(8) Id-dritt li wieħed imur minn post għal 
ieħor u li joqgħod liberament fit-territorji 
tal-Istati Membri jippermetti biss fehim 
aħjar tal-valur tal-integrazzjoni Ewropea 
jekk ikun akkumpanjat minn miżuri 
prattiċi meħuda mill-Unjoni u mill-Istati 
Membri fir-rigward tat-taħriġ, ir-
rikonoxximent tal-kwalifiki, il-mobbiltà 
tal-ħaddiema (ħaddiema staġjonali, 
ħaddiema transkonfinali, ħaddiema 
sekondati, ħaddiema trasferiti minħabba 
trasferiment tal-istabbiliment, eċċ.).
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transkonfinali, u jisfruttawhom. L-
eżerċizju tad-dritt ta' moviment liberu u 
ta' residenza għalhekk jikkontribwixxi 
biex jagħmel iċ-ċittadinanza fl-Ewropa 
realtà tanġibbli fil-ħajja ta' kuljum taċ-
ċittadini.

Or. fr

Emenda 37
Jean Lambert
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Id-dritt li wieħed imur minn post għal 
ieħor u li joqgħod liberament fit-territorji 
tal-Istati Membri huwa apprezzat ħafna 
miċ-ċittadini tal-Unjoni bħala dritt ewlieni 
tal-individwu li jiġi direttament miċ-
ċittadinanza fl-Unjoni. F'dan is-sens, huwa 
juri u jippromwovi fehim aħjar tal-valur 
tal-integrazzjoni Ewropea, kif ukoll il-
parteċipazzjoni taċ-ċittadini fil-formazzjoni 
tal-Unjoni Ewropea. Meta ċ-ċittadini 
jestendu parti minn ħajjithom lil hinn mill-
fruntieri nazzjonali billi jivvjaġġaw lejn 
Stati Membri oħra jew imorru jgħixu 
hemm, huma jsiru konxji tal-medda 
wiesgħa ta' drittijiet mogħtija skont il-liġi
tal-Unjoni f'sitwazzjonijiet transkonfinali, 
u jisfruttawhom. L-eżerċizju tad-dritt ta' 
moviment liberu u ta' residenza għalhekk 
jikkontribwixxi biex jagħmel iċ-
ċittadinanza fl-Ewropa realtà tanġibbli fil-
ħajja ta' kuljum taċ-ċittadini.

(8) Id-dritt li wieħed imur min post għal 
ieħor, jirrisjedi, jaħdem u jistudja
liberament fit-territorji tal-Istati Membri 
huwa apprezzat ħafna miċ-ċittadini tal-
Unjoni bħala dritt ewlieni u libertà 
fundamentali tal-individwu li jiġi 
direttament miċ-ċittadinanza fl-Unjoni. 
F'dan is-sens, huwa juri u jippromwovi 
fehim aħjar tal-valur tal-integrazzjoni u l-
inklużjoni Ewropej, kif ukoll il-
parteċipazzjoni taċ-ċittadini fil-formazzjoni 
tal-Unjoni Ewropea. Meta ċ-ċittadini 
jestendu parti minn ħajjithom lil hinn mill-
fruntieri nazzjonali billi jivvjaġġaw lejn 
Stati Membri oħra, jaħdmu, jistudjaw jew 
imorru jgħixu hemm, huma jsiru konxji tal-
medda wiesgħa ta' drittijiet mogħtija skont 
il-liġi tal-Unjoni f'sitwazzjonijiet 
transkonfinali, u jisfruttawhom. L-eżerċizju 
tad-dritt ta' moviment liberu u ta' residenza 
għalhekk jikkontribwixxi biex jagħmel iċ-
ċittadinanza fl-Ewropa realtà tanġibbli fil-
ħajja ta' kuljum taċ-ċittadini.

Or. en
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Emenda 38
Franz Obermayr

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Id-dritt li wieħed imur minn post għal 
ieħor u li joqgħod liberament fit-territorji 
tal-Istati Membri huwa apprezzat ħafna 
miċ-ċittadini tal-Unjoni bħala dritt ewlieni 
tal-individwu li jiġi direttament miċ-
ċittadinanza fl-Unjoni. F'dan is-sens, huwa 
juri u jippromwovi fehim aħjar tal-valur
tal-integrazzjoni Ewropea, kif ukoll il-
parteċipazzjoni taċ-ċittadini fil-formazzjoni 
tal-Unjoni Ewropea. Meta ċ-ċittadini 
jestendu parti minn ħajjithom lil hinn mill-
fruntieri nazzjonali billi jivvjaġġaw lejn 
Stati Membri oħra jew imorru jgħixu 
hemm, huma jsiru konxji tal-medda 
wiesgħa ta' drittijiet mogħtija skont il-liġi
tal-Unjoni f'sitwazzjonijiet transkonfinali, 
u jisfruttawhom. L-eżerċizju tad-dritt ta' 
moviment liberu u ta' residenza għalhekk 
jikkontribwixxi biex jagħmel iċ-
ċittadinanza fl-Ewropa realtà tanġibbli fil-
ħajja ta' kuljum taċ-ċittadini.

(8) Id-dritt li wieħed imur minn post għal 
ieħor u li joqgħod liberament fit-territorji 
tal-Istati Membri huwa apprezzat ħafna 
miċ-ċittadini tal-Unjoni bħala dritt ewlieni 
tal-individwu li jiġi direttament miċ-
ċittadinanza fl-Unjoni. F'dan is-sens, huwa 
juri u jippromwovi fehim aħjar tal-aspetti 
pożittivi tal-integrazzjoni Ewropea, kif 
ukoll il-parteċipazzjoni taċ-ċittadini fil-
formazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Meta ċ-
ċittadini jestendu parti minn ħajjithom lil 
hinn mill-fruntieri nazzjonali billi 
jivvjaġġaw lejn Stati Membri oħra jew 
imorru jgħixu hemm, huma jsiru konxji tal-
medda wiesgħa ta' drittijiet mogħtija skont 
il-liġi tal-Unjoni f'sitwazzjonijiet 
transkonfinali, u jisfruttawhom. L-eżerċizju 
tad-dritt ta' moviment liberu u ta' residenza 
għalhekk jikkontribwixxi biex jagħmel iċ-
ċittadinanza fl-Ewropa realtà tanġibbli fil-
ħajja ta' kuljum taċ-ċittadini.

Or. de

Emenda 39
Kinga Göncz

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Id-dritt li wieħed imur minn post għal 
ieħor u li joqgħod liberament fit-territorji 
tal-Istati Membri huwa apprezzat ħafna 
miċ-ċittadini tal-Unjoni bħala dritt ewlieni 
tal-individwu li jiġi direttament miċ-
ċittadinanza fl-Unjoni. F'dan is-sens, huwa 

(8) Id-dritt li wieħed imur minn post għal 
ieħor u li joqgħod liberament fit-territorji 
tal-Istati Membri mingħajr ebda tip ta' 
diskriminazzjoni huwa apprezzat ħafna 
miċ-ċittadini tal-Unjoni bħala dritt ewlieni 
tal-individwu li jiġi direttament miċ-
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juri u jippromwovi fehim aħjar tal-valur 
tal-integrazzjoni Ewropea, kif ukoll il-
parteċipazzjoni taċ-ċittadini fil-formazzjoni 
tal-Unjoni Ewropea. Meta ċ-ċittadini 
jestendu parti minn ħajjithom lil hinn mill-
fruntieri nazzjonali billi jivvjaġġaw lejn 
Stati Membri oħra jew imorru jgħixu 
hemm, huma jsiru konxji tal-medda 
wiesgħa ta' drittijiet mogħtija skont il-liġi 
tal-Unjoni f'sitwazzjonijiet transkonfinali, 
u jisfruttawhom. L-eżerċizju tad-dritt ta' 
moviment liberu u ta' residenza għalhekk 
jikkontribwixxi biex jagħmel iċ-
ċittadinanza fl-Ewropa realtà tanġibbli fil-
ħajja ta' kuljum taċ-ċittadini.

ċittadinanza fl-Unjoni. F'dan is-sens, huwa 
juri u jippromwovi fehim aħjar tal-valur 
tal-integrazzjoni Ewropea, kif ukoll il-
parteċipazzjoni taċ-ċittadini fil-formazzjoni 
tal-Unjoni Ewropea. Meta ċ-ċittadini 
jestendu parti minn ħajjithom lil hinn mill-
fruntieri nazzjonali billi jivvjaġġaw lejn 
Stati Membri oħra jew imorru jgħixu 
hemm, huma jsiru konxji tal-medda 
wiesgħa ta' drittijiet mogħtija skont il-liġi 
tal-Unjoni f'sitwazzjonijiet transkonfinali, 
u jisfruttawhom. L-eżerċizju tad-dritt ta' 
moviment liberu u ta' residenza għalhekk 
jikkontribwixxi biex jagħmel iċ-
ċittadinanza fl-Ewropa realtà tanġibbli fil-
ħajja ta' kuljum taċ-ċittadini.

Or. en

Emenda 40
Heinz K. Becker

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Id-dritt li wieħed imur minn post għal 
ieħor u li joqgħod liberament fit-territorji 
tal-Istati Membri huwa apprezzat ħafna 
miċ-ċittadini tal-Unjoni bħala dritt ewlieni 
tal-individwu li jiġi direttament miċ-
ċittadinanza fl-Unjoni. F'dan is-sens, huwa 
juri u jippromwovi fehim aħjar tal-valur 
tal-integrazzjoni Ewropea, kif ukoll il-
parteċipazzjoni taċ-ċittadini fil-formazzjoni 
tal-Unjoni Ewropea. Meta ċ-ċittadini 
jestendu parti minn ħajjithom lil hinn mill-
fruntieri nazzjonali billi jivvjaġġaw lejn 
Stati Membri oħra jew imorru jgħixu 
hemm, huma jsiru konxji tal-medda 
wiesgħa ta' drittijiet mogħtija skont il-liġi 
tal-Unjoni f'sitwazzjonijiet transkonfinali, 
u jisfruttawhom. L-eżerċizju tad-dritt ta' 
moviment liberu u ta' residenza għalhekk 
jikkontribwixxi biex jagħmel iċ-

(8) Id-dritt li wieħed imur minn post għal 
ieħor u li joqgħod liberament fit-territorji 
tal-Istati Membri huwa apprezzat ħafna 
miċ-ċittadini tal-Unjoni bħala dritt ewlieni 
tal-individwu li jiġi direttament miċ-
ċittadinanza fl-Unjoni. F'dan is-sens, huwa 
juri u jippromwovi fehim aħjar tal-valur 
tal-integrazzjoni Ewropea, kif ukoll il-
parteċipazzjoni taċ-ċittadini fil-formazzjoni 
tal-Unjoni Ewropea. Meta ċ-ċittadini 
jestendu parti minn ħajjithom lil hinn mill-
fruntieri nazzjonali billi jivvjaġġaw lejn 
Stati Membri oħra jew imorru jgħixu 
hemm, huma jsiru konxji tal-medda 
wiesgħa ta' drittijiet mogħtija skont il-liġi 
tal-Unjoni f'sitwazzjonijiet transkonfinali, 
u jisfruttawhom. L-eżerċizju tad-dritt ta' 
moviment liberu u ta' residenza għalhekk 
jikkontribwixxi biex jagħmel iċ-
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ċittadinanza fl-Ewropa realtà tanġibbli fil-
ħajja ta' kuljum taċ-ċittadini.

ċittadinanza fl-Ewropa realtà tanġibbli fil-
ħajja ta' kuljum taċ-ċittadini u biex jiġu 
msaħħa l-koeżjoni u s-solidarjetà.

Or. de

Emenda 41
Ria Oomen-Ruijten

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Id-dritt li wieħed imur minn post għal 
ieħor u li joqgħod liberament fit-territorji 
tal-Istati Membri huwa apprezzat ħafna 
miċ-ċittadini tal-Unjoni bħala dritt ewlieni 
tal-individwu li jiġi direttament miċ-
ċittadinanza fl-Unjoni. F'dan is-sens, huwa 
juri u jippromwovi fehim aħjar tal-valur 
tal-integrazzjoni Ewropea, kif ukoll il-
parteċipazzjoni taċ-ċittadini fil-formazzjoni 
tal-Unjoni Ewropea. Meta ċ-ċittadini 
jestendu parti minn ħajjithom lil hinn mill-
fruntieri nazzjonali billi jivvjaġġaw lejn 
Stati Membri oħra jew imorru jgħixu 
hemm, huma jsiru konxji tal-medda 
wiesgħa ta' drittijiet mogħtija skont il-liġi 
tal-Unjoni f'sitwazzjonijiet transkonfinali, 
u jisfruttawhom. L-eżerċizju tad-dritt ta' 
moviment liberu u ta' residenza għalhekk 
jikkontribwixxi biex jagħmel iċ-
ċittadinanza fl-Ewropa realtà tanġibbli fil-
ħajja ta' kuljum taċ-ċittadini.

(8) Id-dritt li wieħed imur minn post għal 
ieħor, jaħdem u joqgħod liberament fit-
territorji tal-Istati Membri huwa apprezzat 
ħafna miċ-ċittadini tal-Unjoni bħala dritt 
ewlieni tal-individwu li jiġi direttament 
miċ-ċittadinanza fl-Unjoni. F'dan is-sens, 
huwa juri u jippromwovi fehim aħjar tal-
valur tal-integrazzjoni Ewropea, kif ukoll 
il-parteċipazzjoni taċ-ċittadini fil-
formazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Meta ċ-
ċittadini jestendu parti minn ħajjithom lil 
hinn mill-fruntieri nazzjonali billi 
jivvjaġġaw lejn Stati Membri oħra jew 
imorru jgħixu hemm, huma jsiru konxji tal-
medda wiesgħa ta' drittijiet mogħtija skont 
il-liġi tal-Unjoni f'sitwazzjonijiet
transkonfinali, u jisfruttawhom. L-eżerċizju 
tad-dritt ta' moviment liberu u ta' residenza 
għalhekk jikkontribwixxi biex jagħmel iċ-
ċittadinanza fl-Ewropa realtà tanġibbli fil-
ħajja ta' kuljum taċ-ċittadini.

Or. nl

Emenda 42
Philippe Boulland

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 9
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Minkejja li d-dritt ta' moviment liberu u 
ta' residenza huwa stabbilit sew fil-
leġiżlazzjoni ewlenija tal-Unjoni, u li ġie 
żviluppat b'mod sostanzjali fil-leġiżlazzjoni 
sekondarja, għad hemm lakuna bejn ir-
regoli legali applikabbli u r-realtà li 
jiffaċċaw iċ-ċittadini meta jippruvaw 
jeżerċitaw dan id-dritt fil-prattika. Barra 
mill-inċertezza dwar il-vantaġġi tal-
mobbiltà, iċ-ċittadini tal-Unjoni jsibu wisq 
ostakoli materjali biex imorru joqogħdu u 
jaħdmu fi Stat ieħor tal-Unjoni.

(9) Minkejja li d-dritt ta' moviment liberu u 
ta' residenza huwa stabbilit sew fil-
leġiżlazzjoni ewlenija tal-Unjoni, u li ġie 
żviluppat b'mod sostanzjali fil-leġiżlazzjoni 
sekondarja, l-applikazzjoni ta' regoli legali 
għadha insodisfaċenti u hija piż fuq iċ-
ċittadini li jixtiequ jeżerċitaw id-drittijiet 
tagħhom.  L-Istati Membri għandhom 
ineħħu l-ostakli amministrattivi u legali li 
jissussistu abbażi ta' interpretazzjoni 
inkorretta.  Għandu jsir sforz speċjali biex 
il-ħaddiema bi ftit kwalifiki u l-ħaddiema 
bi bżonnijiet speċjali minħabba diżabbiltà 
jiġu megħjuna fir-rigward tal-mobbiltà 
tal-impjiegi, l-iskambji tal-impjiegi u t-
taħriġ okkupazzjonali. L-Istat Membru 
ospitanti għandu jieħu miżuri ta' riserva 
biex ikunu jistgħu jeżerċitaw id-drittijiet 
soċjali tagħhom (sigurtà soċjali, aċċess 
għall-kura tas-saħħa, aċċess għall-
istabbilimenti tal-edukazzjoni) u d-
drittijiet tal-vot tagħhom (elezzjonijiet 
lokali, elezzjonijiet tat-trade unions, eċċ.).

Or. fr

Emenda 43
Birgit Sippel

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Minkejja li d-dritt ta' moviment liberu u 
ta' residenza huwa stabbilit sew fil-
leġiżlazzjoni ewlenija tal-Unjoni, u li ġie 
żviluppat b'mod sostanzjali fil-leġiżlazzjoni 
sekondarja, għad hemm lakuna bejn ir-
regoli legali applikabbli u r-realtà li 
jiffaċċaw iċ-ċittadini meta jippruvaw 
jeżerċitaw dan id-dritt fil-prattika. Barra 
mill-inċertezza dwar il-vantaġġi tal-

(9) Minkejja li d-dritt ta' moviment liberu u 
ta' residenza huwa stabbilit sew fil-
leġiżlazzjoni ewlenija tal-Unjoni, u li ġie 
żviluppat b'mod sostanzjali fil-leġiżlazzjoni 
sekondarja, għad hemm lakuna bejn ir-
regoli legali applikabbli u r-realtà li 
jiffaċċaw iċ-ċittadini meta jippruvaw 
jeżerċitaw dan id-dritt fil-prattika. Barra 
mill-inċertezza dwar il-vantaġġi tal-
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mobbiltà, iċ-ċittadini tal-Unjoni jsibu wisq 
ostakoli materjali biex imorru joqogħdu u 
jaħdmu fi Stat ieħor tal-Unjoni.

mobbiltà, iċ-ċittadini tal-Unjoni jsibu wisq 
ostakoli materjali biex imorru joqogħdu u 
jaħdmu fi Stat ieħor tal-Unjoni. Il-kisba ta' 
libertà ġenwina tal-moviment, trattament 
ugwali u mobbiltà fl-UE-27 tirrikjedi sforz 
akbar biex l-Istati Membri l-ġodda u ċ-
ċittadini tagħhom jiġu integrati fi ħdan il-
kunċett ta' ċittadinanza u identità 
Ewropej. Madankollu, dan ikun possibbli 
biss jekk, fil-livell tal-Unjoni, f'dak 
nazzjonali u f'dak lokali, il-koeżjoni 
soċjali tiġi promossa u s-sistemi tar-
relazzjonijiet industrijali u l-ftehimiet 
kollettivi jiġu rrispettati u mhux jitqajmu 
dubji dwarhom.

Or. en

Emenda 44
Jean Lambert
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Minkejja li d-dritt ta' moviment liberu u 
ta' residenza huwa stabbilit sew fil-
leġiżlazzjoni ewlenija tal-Unjoni, u li ġie 
żviluppat b'mod sostanzjali fil-leġiżlazzjoni 
sekondarja, għad hemm lakuna bejn ir-
regoli legali applikabbli u r-realtà li 
jiffaċċaw iċ-ċittadini meta jippruvaw 
jeżerċitaw dan id-dritt fil-prattika. Barra 
mill-inċertezza dwar il-vantaġġi tal-
mobbiltà, iċ-ċittadini tal-Unjoni jsibu wisq 
ostakoli materjali biex imorru joqogħdu u 
jaħdmu fi Stat ieħor tal-Unjoni.

(9) Minkejja li d-dritt ta' moviment liberu u 
ta' residenza huwa stabbilit sew fil-
leġiżlazzjoni ewlenija tal-Unjoni, u li ġie 
żviluppat b'mod sostanzjali fil-leġiżlazzjoni 
sekondarja, għad hemm lakuna bejn ir-
regoli legali applikabbli u r-realtà li 
jiffaċċaw iċ-ċittadini meta jippruvaw 
jeżerċitaw dan id-dritt fil-prattika. Barra 
mill-inċertezza dwar il-vantaġġi tal-
mobbiltà, iċ-ċittadini tal-Unjoni jsibu wisq 
ostakoli materjali biex imorru joqogħdu u 
jaħdmu fi Stat ieħor tal-Unjoni u spiss 
jaffaċċjaw diffikultajiet marbuta man-
nazzjonalità u l-istatus soċjali u taż-żwieġ 
tagħhom, bħad-drittijiet tal-koppji 
internazzjonali, it-trasferiment tad-
drittijiet tal-pensjoni u tas-sigurtà soċjali 
jew l-aċċess għas-servizzi pubbliċi. It-titjib 
tal-eżerċizzju effettiv tad-drittijiet miċ-
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ċittadini u t-tneħħija tal-ostakli prattiċi 
għandhom ikunu l-objettivi ewlenin ta' 
din is-Sena Ewropea taċ-Ċittadini.

Or. en

Emenda 45
Konstantinos Poupakis

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Minkejja li d-dritt ta' moviment liberu u 
ta' residenza huwa stabbilit sew fil-
leġiżlazzjoni ewlenija tal-Unjoni, u li ġie 
żviluppat b'mod sostanzjali fil-leġiżlazzjoni 
sekondarja, għad hemm lakuna bejn ir-
regoli legali applikabbli u r-realtà li 
jiffaċċaw iċ-ċittadini meta jippruvaw 
jeżerċitaw dan id-dritt fil-prattika. Barra 
mill-inċertezza dwar il-vantaġġi tal-
mobbiltà, iċ-ċittadini tal-Unjoni jsibu wisq 
ostakoli materjali biex imorru joqogħdu u 
jaħdmu fi Stat ieħor tal-Unjoni.

(9) Minkejja li d-dritt ta' moviment liberu u 
ta' residenza huwa stabbilit sew fil-
leġiżlazzjoni ewlenija tal-Unjoni, u li ġie 
żviluppat b'mod sostanzjali fil-leġiżlazzjoni 
sekondarja, għad hemm lakuna bejn ir-
regoli legali applikabbli u r-realtà li 
jiffaċċaw iċ-ċittadini meta jippruvaw 
jeżerċitaw dan id-dritt fil-prattika. Barra 
mill-inċertezza dwar il-vantaġġi tal-
mobbiltà, iċ-ċittadini tal-Unjoni jsibu wisq 
ostakoli materjali biex imorru joqogħdu u 
jaħdmu fi Stat ieħor tal-Unjoni, inkluż in-
nuqqas ta' aċċess għal tagħrif rigward id-
drittijiet tagħhom u l-proċeduri li 
għandhom jiġu segwiti.

Or. el

Emenda 46
Kinga Göncz

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Minkejja li d-dritt ta' moviment liberu u 
ta' residenza huwa stabbilit sew fil-
leġiżlazzjoni ewlenija tal-Unjoni, u li ġie 

(9) Minkejja li d-dritt ta' moviment liberu u 
ta' residenza huwa stabbilit sew fil-
leġiżlazzjoni ewlenija tal-Unjoni, u li ġie 
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żviluppat b'mod sostanzjali fil-leġiżlazzjoni 
sekondarja, għad hemm lakuna bejn ir-
regoli legali applikabbli u r-realtà li 
jiffaċċaw iċ-ċittadini meta jippruvaw 
jeżerċitaw dan id-dritt fil-prattika. Barra 
mill-inċertezza dwar il-vantaġġi tal-
mobbiltà, iċ-ċittadini tal-Unjoni jsibu wisq 
ostakoli materjali biex imorru joqogħdu u 
jaħdmu fi Stat ieħor tal-Unjoni.

żviluppat b'mod sostanzjali fil-leġiżlazzjoni 
sekondarja, għad hemm lakuna bejn ir-
regoli legali applikabbli u r-realtà li 
jiffaċċaw iċ-ċittadini (bħar-Rom) meta 
jippruvaw jeżerċitaw dan id-dritt fil-
prattika. Barra mill-inċertezza dwar il-
vantaġġi tal-mobbiltà, iċ-ċittadini tal-
Unjoni jsibu wisq ostakoli materjali biex 
imorru joqogħdu u jaħdmu fi Stat ieħor tal-
Unjoni.

Or. en

Emenda 47
Ilda Figueiredo

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 9 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) L-ostakli u l-limitazzjonijiet legali u 
amministrattivi imposti mill-Istati Membri 
li mhumiex preskritti mir-regoli tal-
Unjoni, jew li huma interpretati b'mod li 
jmur kontra l-liġi tal-Unjoni fir-rigward 
tad-dritt li wieħed jgħix u jaħdem f'post 
ieħor fl-Unjoni, jiksru dritt fundamentali 
taċ-ċittadini u fil-każ tal-ħaddiema jista' 
jkollhom effetti kontroproduċenti, bħal 
aktar xogħol illegali, espansjoni tal-
ekonomija sewda, sfruttament tal-
ħaddiema jew saħansistra traffikar tal-
bnedmin.

Or. en

Emenda 48
Birgit Sippel

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 9 a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) F'ħafna setturi, l-importanza tas-
swieq tax-xogħol transkonfinali qed 
tikber. Madankollu, il-biċċa l-kbira tal-
ħaddiema transkonfinali involuti  
għandhom għarfien limitat ħafna tar-
regoli u r-regolamenti li japplikaw għall-
impjieg jew għall-post tax-xogħol 
tagħhom, inklużi d-drittijiet tax-xogħol, il-
kundizzjonijiet tax-xogħol u s-sigurtà 
soċjali. Huwa importanti li jingħata 
tagħrif xieraq lill-ħaddiema mobbli dwar 
id-drittijiet soċjali u tax-xogħol tagħhom 
u li tiġi promossa s-sħubija fit-trade 
unions ta' dawn il-gruppi bħala mod biex 
jiġu protetti aħjar.

Or. en

Emenda 49
Kinga Göncz

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Fir-Rapport 2010 dwar iċ-
Ċittadinanza tal-UE, "Dismantling the 
obstacles to EU citizens' rights", il-
Kummissjoni indirizzat l-ostakoli ewlenin 
li għadhom jiffaċċaw iċ-ċittadini fil-ħajja 
ta' kuljum meta jippruvaw jeżerċitaw id-
drittijiet tagħhom bħala ċittadini tal-
Unjoni, u elenkat 25 azzjoni tanġibbli li 
jistgħu jsiru biex jitneħħew dawn l-
ostakoli. Wieħed mill-ostakoli li ġie 
identifikat f'dan il-kuntest kien in-nuqqas 
ta' għarfien. Fir-Rapport 2010 dwar iċ-
Ċittadinanza tal-UE, il-Kummissjoni 
kkonkludiet li ċ-ċittadini tal-Unjoni ma 
jistgħux jibbenefikaw mid-drittijiet 
tagħhom għaliex jonqoshom l-għarfien 
dwarhom, u ħabbret il-ħsieb tagħha li 

(10) Fir-Rapport 2010 dwar iċ-
Ċittadinanza tal-UE, "Dismantling the 
obstacles to EU citizens' rights", il-
Kummissjoni indirizzat l-ostakoli ewlenin 
li għadhom jiffaċċaw iċ-ċittadini fil-ħajja 
ta' kuljum meta jippruvaw jeżerċitaw id-
drittijiet tagħhom bħala ċittadini tal-
Unjoni, u elenkat 25 azzjoni tanġibbli li 
jistgħu jsiru biex jitneħħew dawn l-
ostakoli. Wieħed minn dawn l-ostakli kien 
in-nuqqas ta' garanziji fil-prattika (i.e. id-
drittijiet taċ-ċittadini mhumiex infurzati 
għalkollox mill-Istati Membri). Ostaklu 
ieħor li ġie identifikat f'dan il-kuntest kien 
in-nuqqas ta' għarfien. Fir-Rapport 2010 
dwar iċ-Ċittadinanza tal-UE, il-
Kummissjoni kkonkludiet li ċ-ċittadini tal-
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tintensifika t-tixrid fost iċ-ċittadini tal-
Unjoni tat-tagħrif dwar id-drittijiet 
tagħhom, u b'mod partikolari dwar id-
drittijiet tal-moviment liberu.

Unjoni ma jistgħux jibbenefikaw mid-
drittijiet tagħhom għaliex jonqoshom l-
għarfien dwarhom, u ħabbret il-ħsieb 
tagħha li tintensifika t-tixrid fost iċ-
ċittadini tal-Unjoni tat-tagħrif dwar id-
drittijiet tagħhom, u b'mod partikolari dwar 
id-drittijiet tal-moviment liberu.

Or. en

Emenda 50
Jean Lambert
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Fir-Rapport 2010 dwar iċ-
Ċittadinanza tal-UE, "Dismantling the 
obstacles to EU citizens' rights", il-
Kummissjoni indirizzat l-ostakoli ewlenin 
li għadhom jiffaċċaw iċ-ċittadini fil-ħajja 
ta' kuljum meta jippruvaw jeżerċitaw id-
drittijiet tagħhom bħala ċittadini tal-
Unjoni, u elenkat 25 azzjoni tanġibbli li 
jistgħu jsiru biex jitneħħew dawn l-
ostakoli. Wieħed mill-ostakoli li ġie 
identifikat f'dan il-kuntest kien in-nuqqas 
ta' għarfien. Fir-Rapport 2010 dwar iċ-
Ċittadinanza tal-UE, il-Kummissjoni 
kkonkludiet li ċ-ċittadini tal-Unjoni ma 
jistgħux jibbenefikaw mid-drittijiet 
tagħhom għaliex jonqoshom l-għarfien 
dwarhom, u ħabbret il-ħsieb tagħha li 
tintensifika t-tixrid fost iċ-ċittadini tal-
Unjoni tat-tagħrif dwar id-drittijiet 
tagħhom, u b'mod partikolari dwar id-
drittijiet tal-moviment liberu.

(10) Fir-Rapport 2010 dwar iċ-
Ċittadinanza tal-UE, "Dismantling the 
obstacles to EU citizens' rights", il-
Kummissjoni indirizzat l-ostakoli ewlenin 
li għadhom jiffaċċaw iċ-ċittadini fil-ħajja 
ta' kuljum meta jippruvaw jeżerċitaw id-
drittijiet tagħhom bħala ċittadini tal-
Unjoni, u elenkat 25 azzjoni tanġibbli li 
jistgħu jsiru biex jitneħħew dawn l-
ostakoli. Wieħed mill-ostakoli li ġie 
identifikat f'dan il-kuntest kien in-nuqqas 
ta' għarfien. Fir-Rapport 2010 dwar iċ-
Ċittadinanza tal-UE, il-Kummissjoni 
kkonkludiet li ċ-ċittadini tal-Unjoni ma 
jistgħux jibbenefikaw mid-drittijiet 
tagħhom għaliex jonqoshom l-għarfien 
dwarhom, u ħabbret il-ħsieb tagħha li 
tintensifika t-tixrid fost iċ-ċittadini tal-
Unjoni tat-tagħrif dwar id-drittijiet 
tagħhom, u b'mod partikolari dwar id-
drittijiet tal-moviment liberu. Sabiex 
tiżdied is-sensibilizzazzjoni, il-
komunikazzjoni trid tkun bil-lingwi
uffiċjali kollha tal-Unjoni u trid tkun 
indirizzata liċ-ċittadini kollha u 
aċċessibbli għaċ-ċittadini kollha. L-użu 
ta' għodod ta' komunikazzjoni diġitali 
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jista' jiżdied. Azzjonijiet speċifiċi jistgħu 
jkunu mmirati għal persuni diżabbli, 
gruppi vulnerabbli jew ċittadini ta' pajjiżi 
terzi li spiss ikollhom aktar diffikultajiet 
fir-rigward tal-aċċess għat-tagħrif u tal-
eżerċizzju tad-drittijiet tagħhom.

Or. en

Emenda 51
Franz Obermayr

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Minħabba li d-dritt ta' moviment 
liberu jtejjeb b'mod sinifikanti l-ħajja tal-
individwi, huwa essenzjali li t-tagħrif dwar 
l-eżistenza ta' dan id-dritt u dwar il-
kundizzjonijiet biex wieħed jeżerċitah ikun 
disponibbli fuq firxa kemm jista' jkun 
wiesgħa. Billi ċ-ċittadini kollha tal-Unjoni 
jistgħu jibbenefikaw minn dan id-dritt, l-
isforzi ta' sensibilizzazzjoni għandhom 
isiru mal-Unjoni kollha.

(11) Minħabba li d-dritt ta' moviment 
liberu għaċ-ċittadini tal-UE jista' 
jiffaċilita l-mobbiltà f'diversi modi, huwa 
ta' importanza fundamentali li t-tagħrif 
dwar l-eżistenza ta' dan id-dritt u dwar il-
kundizzjonijiet biex wieħed jeżerċitah ikun 
disponibbli fuq firxa kemm jista' jkun 
wiesgħa.

Or. de

Emenda 52
Jean Lambert
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Minħabba li d-dritt ta' moviment 
liberu jtejjeb b'mod sinifikanti l-ħajja tal-
individwi, huwa essenzjali li t-tagħrif dwar 
l-eżistenza ta' dan id-dritt u dwar il-
kundizzjonijiet biex wieħed jeżerċitah ikun 

(11) Minħabba li d-dritt ta' moviment 
liberu jtejjeb b'mod sinifikanti l-ħajja tal-
individwi, huwa essenzjali li t-tagħrif dwar 
l-eżistenza ta' dan id-dritt u dwar il-
kundizzjonijiet biex wieħed jeżerċitah ikun 
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disponibbli fuq firxa kemm jista' jkun 
wiesgħa. Billi ċ-ċittadini kollha tal-Unjoni 
jistgħu jibbenefikaw minn dan id-dritt, l-
isforzi ta' sensibilizzazzjoni għandhom 
isiru mal-Unjoni kollha.

disponibbli fuq firxa kemm jista' jkun 
wiesgħa. Għalhekk għandu jkun 
aċċessibbli faċilment bil-lingwi uffiċjali 
kollha tal-Unjoni u għall-persuni 
b'diżabbiltajiet. Billi ċ-ċittadini kollha tal-
Unjoni jistgħu jibbenefikaw minn dan id-
dritt, l-isforzi ta' sensibilizzazzjoni
għandhom isiru mal-Unjoni kollha.

Or. en

Emenda 53
Konstantinos Poupakis

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Iżda, biex tgħin liċ-ċittadini jieħdu 
deċiżjonijiet dwar l-eżerċizzju tagħhom 
tad-dritt ta' moviment liberu li jkunu 
bbażati fuq it-tagħrif, mhuwiex biżżejjed li 
tinġibdilhom l-attenzjoni biss fuq dan id-
dritt ta' moviment liberu; jeħtieġ li ċ-
ċittadini tal-Unjoni jkunu mgħarrfa b'mod 
xieraq dwar id-drittijiet l-oħra li hemm 
disponibbli għalihom skont il-liġijiet tal-
Unjoni f'kuntest transkulturali. Dan it-
tagħrif ikun jgħinhom ukoll biex 
jibbenefikaw b'mod sħiħ minn dawn id-
drittijiet jekk huma jiddeċiedu li jeżerċitaw 
id-dritt ta' moviment liberu.

(12) Iżda, biex tgħin liċ-ċittadini jieħdu 
deċiżjonijiet dwar l-eżerċizzju tagħhom 
tad-dritt ta' moviment liberu li jkunu 
bbażati fuq it-tagħrif, mhuwiex biżżejjed li 
tinġibdilhom l-attenzjoni biss fuq dan id-
dritt ta' moviment liberu; jeħtieġ li ċ-
ċittadini tal-Unjoni jkunu mgħarrfa b'mod 
xieraq dwar id-drittijiet l-oħra li hemm 
disponibbli għalihom skont il-liġijiet tal-
Unjoni f'kuntest transkulturali. Tagħrif 
xieraq u sensibilizzazzjoni akbar dwar il-
benefiċċji tal-mobbiltà jistgħu għalhekk 
ikunu ta' importanza vitali biex jitrażżan 
l-eżodu ta' mħuħ mill-UE. Dan it-tagħrif 
ikun jgħinhom ukoll biex jibbenefikaw 
b'mod sħiħ minn dawn id-drittijiet jekk 
huma jiddeċiedu li jeżerċitaw id-dritt ta' 
moviment liberu.

Or. el

Emenda 54
Jean Lambert
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f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Iżda, biex tgħin liċ-ċittadini jieħdu 
deċiżjonijiet dwar l-eżerċizzju tagħhom 
tad-dritt ta' moviment liberu li jkunu 
bbażati fuq it-tagħrif, mhuwiex biżżejjed li 
tinġibdilhom l-attenzjoni biss fuq dan id-
dritt ta' moviment liberu; jeħtieġ li ċ-
ċittadini tal-Unjoni jkunu mgħarrfa b'mod 
xieraq dwar id-drittijiet l-oħra li hemm 
disponibbli għalihom skont il-liġijiet tal-
Unjoni f'kuntest transkulturali. Dan it-
tagħrif ikun jgħinhom ukoll biex 
jibbenefikaw b'mod sħiħ minn dawn id-
drittijiet jekk huma jiddeċiedu li jeżerċitaw 
id-dritt ta' moviment liberu.

(12) Iżda, biex tgħin liċ-ċittadini jieħdu 
deċiżjonijiet dwar l-eżerċizzju tagħhom 
tad-dritt ta' moviment liberu li jkunu 
bbażati fuq it-tagħrif, mhuwiex biżżejjed li 
tinġibdilhom l-attenzjoni biss fuq dan id-
dritt ta' moviment liberu; jeħtieġ li ċ-
ċittadini tal-Unjoni jkunu mgħarrfa b'mod 
xieraq dwar id-drittijiet l-oħra li hemm 
disponibbli għalihom skont il-liġijiet tal-
Unjoni f'kuntest transkulturali u dwar ir-
restrizzjonijiet eżistenti fuq dawk id-
drittijiet. Dan it-tagħrif, li għandu jkun 
aċċessibbli miċ-ċittadini kollha bil-lingwi 
uffiċjali kollha tal-Unjoni, ikun jgħinhom 
ukoll biex jibbenefikaw b'mod sħiħ minn 
dawn id-drittijiet jekk huma jiddeċiedu li 
jeżerċitaw id-dritt ta' moviment liberu u 
biex iħarsu d-drittijiet mingħajr 
diskriminazzjoni jew trattament mhux 
ugwali.

Or. en

Emenda 55
Philippe Boulland

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 12 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Il-websajts eżistenti kollha stabbiliti 
mill-Kummissjoni biex jgħarrfu liċ-
ċittadini għandhom jiġu ssimplifikati biex 
isiru aktar aċċessibbli u biex jiffaċilitaw 
il-mobbiltà għall-ħaddiema kollha, ikunu 
xi jkunu l-kwalifiki tagħhom.

Or. fr
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Emenda 56
Jean Lambert
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Mod partikolari, iċ-ċittadini li jkunu 
qed jaħsbuha għandhomx jeżerċitaw id-
dritt ta' moviment liberu għandhom jiġu 
mgħarrfa dwar id-drittijiet li jakkwistaw 
jew iżommu d-drittijiet tas-sigurtà soċjali 
permezz tar-regoli tal-Unjoni dwar il-
koordinazzjoni tas-sistemi ta' sigurtà 
soċjali; dawn ir-regoli jiżguraw li huma ma 
jitilfux id-drittijiet tagħhom tas-sigurtà 
soċjali jekk jagħżlu li jmorru minn post 
għal ieħor fl-Ewropa. Għandhom jiġu 
mgħarrfa wkoll dwar id-dritt li l-kwalifiki 
professjonali tagħhom jiġu rikonoxxuti u 
dwar il-kompetenzi soċjali u ċivili li 
jiffurmaw parti mill-qafas Ewropew ta' 
"Kompetenzi Ewlenin għat-tagħlim tul il-
ħajja" u li jistgħu jgħinuhom biex jieħdu 
sehem sħiħ fil-ħajja ċivika u jtuhom is-
setgħa li jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom 
skont il-liġijiet tal-Unjoni.

(13) Mod partikolari, iċ-ċittadini li jkunu 
qed jaħsbuha għandhomx jeżerċitaw id-
dritt ta' moviment liberu għandhom jiġu 
mgħarrfa dwar id-drittijiet li jakkwistaw 
jew iżommu d-drittijiet tas-sigurtà soċjali 
permezz tar-regoli tal-Unjoni dwar il-
koordinazzjoni tas-sistemi ta' sigurtà 
soċjali; dawn ir-regoli jiżguraw li huma ma 
jitilfux id-drittijiet tagħhom tas-sigurtà 
soċjali jekk jagħżlu li jmorru minn post 
għal ieħor fl-Ewropa, u huma importanti 
wkoll għall-ħaddiema trasferiti fl-Unjoni. 
Għandhom jiġu mgħarrfa wkoll dwar id-
dritt li l-kwalifiki professjonali tagħhom 
jiġu rikonoxxuti u dwar il-kompetenzi 
soċjali u ċivili li jiffurmaw parti mill-qafas 
Ewropew ta' "Kompetenzi Ewlenin għat-
tagħlim tul il-ħajja" u li jistgħu jgħinuhom 
biex jieħdu sehem sħiħ fil-ħajja ċivika u 
jtuhom is-setgħa li jeżerċitaw id-drittijiet 
tagħhom skont il-liġijiet tal-Unjoni.
Jistgħu jiġu implimentati azzjonijiet 
speċifiċi biex tiżdied is-sensibilizzazzjoni 
dwar id-drittijiet tagħhom li jaħdmu bħala 
voluntiera, jistudjaw barra minn 
pajjiżhom, jagħmlu internship fi Stat 
Membru ieħor jew jieħdu sehem fi 
programmi ta' skambju tal-Unjoni fil-
qasam tal-edukazzjoni, bħal Erasmus, 
Leonardo jew Erasmus għal Imprendituri 
Żgħażagħ.

Or. en
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Emenda 57
Birgit Sippel

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Mod partikolari, iċ-ċittadini li jkunu
qed jaħsbuha għandhomx jeżerċitaw id-
dritt ta' moviment liberu għandhom jiġu 
mgħarrfa dwar id-drittijiet li jakkwistaw 
jew iżommu d-drittijiet tas-sigurtà soċjali 
permezz tar-regoli tal-Unjoni dwar il-
koordinazzjoni tas-sistemi ta' sigurtà 
soċjali; dawn ir-regoli jiżguraw li huma ma 
jitilfux id-drittijiet tagħhom tas-sigurtà 
soċjali jekk jagħżlu li jmorru minn post 
għal ieħor fl-Ewropa. Għandhom jiġu 
mgħarrfa wkoll dwar id-dritt li l-kwalifiki 
professjonali tagħhom jiġu rikonoxxuti u 
dwar il-kompetenzi soċjali u ċivili li 
jiffurmaw parti mill-qafas Ewropew ta' 
"Kompetenzi Ewlenin għat-tagħlim tul il-
ħajja" u li jistgħu jgħinuhom biex jieħdu 
sehem sħiħ fil-ħajja ċivika u jtuhom is-
setgħa li jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom 
skont il-liġijiet tal-Unjoni.

(13) Mod partikolari, iċ-ċittadini li jkunu 
qed jaħsbuha għandhomx jeżerċitaw id-
dritt ta' moviment liberu għandhom jiġu 
mgħarrfa dwar id-drittijiet li jakkwistaw 
jew iżommu d-drittijiet tas-sigurtà soċjali 
permezz tar-regoli tal-Unjoni dwar il-
koordinazzjoni tas-sistemi ta' sigurtà 
soċjali; dawn ir-regoli jiżguraw li huma ma 
jitilfux id-drittijiet tagħhom tas-sigurtà 
soċjali jekk jagħżlu li jmorru minn post 
għal ieħor fl-Ewropa. Għandhom jiġu 
mgħarrfa wkoll dwar id-dritt li l-kwalifiki 
professjonali tagħhom jiġu rikonoxxuti u 
dwar il-kompetenzi soċjali u ċivili li 
jiffurmaw parti mill-qafas Ewropew ta' 
"Kompetenzi Ewlenin għat-tagħlim tul il-
ħajja" u li jistgħu jgħinuhom biex jieħdu 
sehem sħiħ fil-ħajja ċivika u jtuhom is-
setgħa li jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom 
skont il-liġijiet tal-Unjoni. Il-liġi tal-
Unjoni tintitolahom ukoll għal trattament 
ugwali bħall-ħaddiema nazzjonali fir-
rigward tal-impjieg, ir-remunerazzjoni u 
kundizzjonijiet oħra tax-xogħol, bla ma 
jkolhom japplikaw għal permess tax-
xogħol, kif ukoll fir-rigward tal-benefiċċji 
fiskali. Meta ċittadin tal-Unjoni jaħdem fi 
Stat Membru ieħor, il-membri tal-familja 
tiegħu għandhom id-dritt jgħixu u 
jaħdmu f'dak il-pajjiż, tkun xi tkun in-
nazzjonalità tagħhom. It-tfal għandhom 
id-dritt għall-edukazzjoni.

Or. en

Emenda 58
Danuta Jazłowiecka
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Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Mod partikolari, iċ-ċittadini li jkunu 
qed jaħsbuha għandhomx jeżerċitaw id-
dritt ta' moviment liberu għandhom jiġu 
mgħarrfa dwar id-drittijiet li jakkwistaw 
jew iżommu d-drittijiet tas-sigurtà soċjali 
permezz tar-regoli tal-Unjoni dwar il-
koordinazzjoni tas-sistemi ta' sigurtà 
soċjali; dawn ir-regoli jiżguraw li huma ma 
jitilfux id-drittijiet tagħhom tas-sigurtà 
soċjali jekk jagħżlu li jmorru minn post 
għal ieħor fl-Ewropa. Għandhom jiġu 
mgħarrfa wkoll dwar id-dritt li l-kwalifiki 
professjonali tagħhom jiġu rikonoxxuti u 
dwar il-kompetenzi soċjali u ċivili li 
jiffurmaw parti mill-qafas Ewropew ta' 
"Kompetenzi Ewlenin għat-tagħlim tul il-
ħajja" u li jistgħu jgħinuhom biex jieħdu 
sehem sħiħ fil-ħajja ċivika u jtuhom is-
setgħa li jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom 
skont il-liġijiet tal-Unjoni.

(13) Mod partikolari, iċ-ċittadini li jkunu 
qed jaħsbuha għandhomx jeżerċitaw id-
dritt ta' moviment liberu għandhom jiġu 
mgħarrfa dwar id-drittijiet li jakkwistaw 
jew iżommu d-drittijiet tas-sigurtà soċjali 
permezz tar-regoli tal-Unjoni dwar il-
koordinazzjoni tas-sistemi ta' sigurtà 
soċjali; dawn ir-regoli jiżguraw li huma ma 
jitilfux id-drittijiet tagħhom tas-sigurtà 
soċjali jekk jagħżlu li jmorru minn post 
għal ieħor fl-Ewropa. Għandhom jiġu 
mgħarrfa wkoll dwar id-dritt li l-kwalifiki 
professjonali tagħhom jiġu rikonoxxuti u 
dwar il-kompetenzi soċjali u ċivili li 
jiffurmaw parti mill-qafas Ewropew ta' 
"Kompetenzi Ewlenin għat-tagħlim tul il-
ħajja" u li jistgħu jgħinuhom biex jieħdu 
sehem sħiħ fil-ħajja ċivika u jtuhom is-
setgħa li jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom 
skont il-liġijiet tal-Unjoni. Iċ-ċittadini 
għandhom jiġu mgħarrfa wkoll dwar il-
possibbiltajiet ġodda għar-rikonoxximent 
tal-kwalifiki li jkunu kisbu, permezz ta' 
referenza għal oqfsa nazzjonali u Ewropej
tal-kwalifiki. Dan iħeġġeġ l-iżvilupp 
personali u jtejjeb il-prospetti u l-
opportunitajiet taċ-ċittadini għal 
mobbiltà, kemm fl-edukazzjoni kif ukoll 
fis-suq tax-xogħol.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Minbarra li jirreferi għal arranġamenti eżistenti, it-tagħrif provdut għandu jinkludi dettalji ta' 
attivitajiet attwali biex jappoġġjaw il-mobbiltà taċ-ċittadini fl-Ewropa. Dan jinkludi l-proċess 
tal-istabbiliment ta' netwerks nazzjonali u Ewropej tal-kwalifiki.

Emenda 59
Antigoni Papadopoulou
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Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Mod partikolari, iċ-ċittadini li jkunu 
qed jaħsbuha għandhomx jeżerċitaw id-
dritt ta' moviment liberu għandhom jiġu 
mgħarrfa dwar id-drittijiet li jakkwistaw 
jew iżommu d-drittijiet tas-sigurtà soċjali 
permezz tar-regoli tal-Unjoni dwar il-
koordinazzjoni tas-sistemi ta' sigurtà 
soċjali; dawn ir-regoli jiżguraw li huma ma 
jitilfux id-drittijiet tagħhom tas-sigurtà 
soċjali jekk jagħżlu li jmorru minn post 
għal ieħor fl-Ewropa. Għandhom jiġu 
mgħarrfa wkoll dwar id-dritt li l-kwalifiki 
professjonali tagħhom jiġu rikonoxxuti u 
dwar il-kompetenzi soċjali u ċivili li 
jiffurmaw parti mill-qafas Ewropew ta' 
"Kompetenzi Ewlenin għat-tagħlim tul il-
ħajja" u li jistgħu jgħinuhom biex jieħdu 
sehem sħiħ fil-ħajja ċivika u jtuhom is-
setgħa li jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom 
skont il-liġijiet tal-Unjoni.

(13) B'mod partikolari, iċ-ċittadini li jkunu 
qed jaħsbuha għandhomx jeżerċitaw id-
dritt ta' moviment liberu għandhom jiġu 
mgħarrfa dwar l-intitolament tagħhom li 
jiġu rreklutati bl-istess kundizzjonijiet, 
mingħajr ebda rekwiżit addizzjonali, 
bħala ċittadini tal-pajjiż li fih ikunu qed 
ifittxu x-xogħol; għandhom jiġu 
mgħarrfa wkoll dwar id-drittijiet tagħhom
li jakkwistaw jew iżommu d-drittijiet tas-
sigurtà soċjali permezz tar-regoli tal-
Unjoni dwar il-koordinazzjoni tas-sistemi 
ta' sigurtà soċjali; dawn ir-regoli jiżguraw 
li huma ma jitilfux id-drittijiet tagħhom 
tas-sigurtà soċjali jekk jagħżlu li jmorru 
minn post għal ieħor fl-Ewropa. 
Għandhom jiġu mgħarrfa wkoll dwar id-
dritt li l-kwalifiki professjonali tagħhom 
jiġu rikonoxxuti u dwar il-kompetenzi 
soċjali u ċivili li jiffurmaw parti mill-qafas 
Ewropew ta' "Kompetenzi Ewlenin għat-
tagħlim tul il-ħajja" u li jistgħu jgħinuhom 
biex jieħdu sehem sħiħ fil-ħajja ċivika u 
jtuhom is-setgħa li jeżerċitaw id-drittijiet 
tagħhom skont il-liġijiet tal-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-aċċess għall-impjieg fi kwalunkwe pajjiż tal-UE huwa l-essenza tal-mobbiltà tal-ħaddiema, 
li jfisser li kwalunkwe ċittadin tal-UE jista' japplika għal post ta' xogħol riklamat fi 
kwalunkwe pajjiż tal-UE, ħlief fil-każijiet fejn ċerti karigi fis-servizz pubbliku jistgħu jkunu 
limitati għal ċittadini ta' pajjiż partikolari, meta ix-xogħol inkwistjoni jinvolvi s-salvagwardja 
tal-interessi tal-Istat Membru.

Emenda 60
Konstantinos Poupakis

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Mod partikolari, iċ-ċittadini li jkunu 
qed jaħsbuha għandhomx jeżerċitaw id-
dritt ta' moviment liberu għandhom jiġu 
mgħarrfa dwar id-drittijiet li jakkwistaw 
jew iżommu d-drittijiet tas-sigurtà soċjali 
permezz tar-regoli tal-Unjoni dwar il-
koordinazzjoni tas-sistemi ta' sigurtà 
soċjali; dawn ir-regoli jiżguraw li huma ma 
jitilfux id-drittijiet tagħhom tas-sigurtà 
soċjali jekk jagħżlu li jmorru minn post 
għal ieħor fl-Ewropa. Għandhom jiġu 
mgħarrfa wkoll dwar id-dritt li l-kwalifiki 
professjonali tagħhom jiġu rikonoxxuti u 
dwar il-kompetenzi soċjali u ċivili li 
jiffurmaw parti mill-qafas Ewropew ta' 
"Kompetenzi Ewlenin għat-tagħlim tul il-
ħajja" u li jistgħu jgħinuhom biex jieħdu 
sehem sħiħ fil-ħajja ċivika u jtuhom is-
setgħa li jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom 
skont il-liġijiet tal-Unjoni.

(13) Mod partikolari, iċ-ċittadini li jkunu 
qed jaħsbuha għandhomx jeżerċitaw id-
dritt ta' moviment liberu għandhom jiġu 
mgħarrfa dwar id-drittijiet li jakkwistaw 
jew iżommu d-drittijiet tas-sigurtà soċjali 
permezz tar-regoli tal-Unjoni dwar il-
koordinazzjoni tas-sistemi ta' sigurtà 
soċjali; dawn ir-regoli jiżguraw li huma ma 
jitilfux id-drittijiet tagħhom tas-sigurtà 
soċjali jekk jagħżlu li jmorru minn post 
għal ieħor fl-Ewropa. Għandhom jiġu 
mgħarrfa wkoll dwar id-dritt li l-kwalifiki 
professjonali tagħhom jiġu rikonoxxuti u 
dwar il-kompetenzi soċjali u ċivili li 
jiffurmaw parti mill-qafas Ewropew ta' 
"Kompetenzi Ewlenin għat-tagħlim tul il-
ħajja" u li jistgħu jgħinuhom biex jieħdu 
sehem sħiħ fil-ħajja ċivika u jtuhom is-
setgħa li jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom 
skont il-liġijiet tal-Unjoni. Sabiex dan l-
objettiv jintlaħaq - tagħrif aħjar u 
sensibilizzazzjoni akbar - jeħtieġ li jiġu 
mobilizzati l-organizzazzjonijiet involuti 
kollha kif ukoll is-sħab soċjali.

Or. el

Emenda 61
Rovana Plumb

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Mod partikolari, iċ-ċittadini li jkunu 
qed jaħsbuha għandhomx jeżerċitaw id-
dritt ta' moviment liberu għandhom jiġu 
mgħarrfa dwar id-drittijiet li jakkwistaw 
jew iżommu d-drittijiet tas-sigurtà soċjali 
permezz tar-regoli tal-Unjoni dwar il-
koordinazzjoni tas-sistemi ta' sigurtà 

(13) Mod partikolari, iċ-ċittadini li jkunu 
qed jaħsbuha għandhomx jeżerċitaw id-
dritt ta' moviment liberu għandhom jiġu 
mgħarrfa dwar id-drittijiet li jakkwistaw 
jew iżommu d-drittijiet tas-sigurtà soċjali 
permezz tar-regoli tal-Unjoni dwar il-
koordinazzjoni tas-sistemi ta' sigurtà 
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soċjali; dawn ir-regoli jiżguraw li huma ma 
jitilfux id-drittijiet tagħhom tas-sigurtà 
soċjali jekk jagħżlu li jmorru minn post 
għal ieħor fl-Ewropa. Għandhom jiġu 
mgħarrfa wkoll dwar id-dritt li l-kwalifiki 
professjonali tagħhom jiġu rikonoxxuti u 
dwar il-kompetenzi soċjali u ċivili li
jiffurmaw parti mill-qafas Ewropew ta' 
"Kompetenzi Ewlenin għat-tagħlim tul il-
ħajja" u li jistgħu jgħinuhom biex jieħdu 
sehem sħiħ fil-ħajja ċivika u jtuhom is-
setgħa li jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom 
skont il-liġijiet tal-Unjoni.

soċjali; dawn ir-regoli jiżguraw li huma ma 
jitilfux id-drittijiet tagħhom tas-sigurtà 
soċjali jekk jagħżlu li jmorru minn post 
għal ieħor fl-Ewropa. Għandhom jiġu 
mgħarrfa wkoll dwar id-dritt li l-kwalifiki 
professjonali tagħhom jiġu rikonoxxuti u 
dwar il-kompetenzi soċjali u ċivili li 
jiffurmaw parti mill-qafas Ewropew ta' 
"Kompetenzi Ewlenin għat-tagħlim tul il-
ħajja" u li jistgħu jgħinuhom biex jieħdu 
sehem sħiħ fil-ħajja ċivika u jtuhom is-
setgħa li jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom 
skont il-liġijiet tal-Unjoni. Fl-istess ħin, 
għarfien insuffiċjenti ta' lingwi barranin 
(speċjalment fost l-adulti) jibqa' ostaklu 
ewlieni għall-mobbiltà tal-forza tax-
xogħol, u għaldaqstant it-tagħlim ta' 
lingwi barranin għandu jiġi promoss 
attivament fil-livell Ewropew;

Or. ro

Emenda 62
Ria Oomen-Ruijten

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Mod partikolari, iċ-ċittadini li jkunu 
qed jaħsbuha għandhomx jeżerċitaw id-
dritt ta' moviment liberu għandhom jiġu 
mgħarrfa dwar id-drittijiet li jakkwistaw 
jew iżommu d-drittijiet tas-sigurtà soċjali 
permezz tar-regoli tal-Unjoni dwar il-
koordinazzjoni tas-sistemi ta' sigurtà 
soċjali; dawn ir-regoli jiżguraw li huma ma 
jitilfux id-drittijiet tagħhom tas-sigurtà 
soċjali jekk jagħżlu li jmorru minn post 
għal ieħor fl-Ewropa. Għandhom jiġu 
mgħarrfa wkoll dwar id-dritt li l-kwalifiki 
professjonali tagħhom jiġu rikonoxxuti u 
dwar il-kompetenzi soċjali u ċivili li 
jiffurmaw parti mill-qafas Ewropew ta' 
"Kompetenzi Ewlenin għat-tagħlim tul il-

(13) Mod partikolari, iċ-ċittadini li jkunu 
qed jaħsbuha għandhomx jeżerċitaw id-
dritt ta' moviment liberu għandhom jiġu 
mgħarrfa proattivament dwar id-drittijiet li 
jakkwistaw jew iżommu d-drittijiet tas-
sigurtà soċjali permezz tar-regoli tal-
Unjoni dwar il-koordinazzjoni tas-sistemi 
ta' sigurtà soċjali; dawn ir-regoli jiżguraw 
li huma ma jitilfux id-drittijiet tagħhom 
tas-sigurtà soċjali jew id-drittijiet 
akkumulati individwalment jekk jagħżlu li 
jmorru minn post għal ieħor fl-Ewropa jew 
li jaħdmu x'imkien ieħor fil-kontinent. 
Għandhom jiġu mgħarrfa wkoll dwar id-
dritt li l-kwalifiki professjonali tagħhom 
jiġu rikonoxxuti u dwar il-kompetenzi 
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ħajja" u li jistgħu jgħinuhom biex jieħdu 
sehem sħiħ fil-ħajja ċivika u jtuhom is-
setgħa li jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom 
skont il-liġijiet tal-Unjoni.

soċjali u ċivili li jiffurmaw parti mill-qafas 
Ewropew ta' "Kompetenzi Ewlenin għat-
tagħlim tul il-ħajja" u li jistgħu jgħinuhom 
biex jieħdu sehem sħiħ fil-ħajja ċivika u 
jtuhom is-setgħa li jeżerċitaw id-drittijiet 
tagħhom skont il-liġijiet tal-Unjoni.

Or. nl

Emenda 63
Rovana Plumb

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Id-dritt għal-libertà tal-moviment 
jimplika li l-istrateġiji dwar it-tagħlim tul 
il-ħajja u t-taħriġ vokazzjonali għandhom 
ikunu mfassla, fil-livell Ewropew, għall-
iżviluppi fis-swieq tax-xogħol, u għall-
għoti ta' ħiliet trasferibbli li għandhom 
kopertura usa' f'termini taż-żona 
ġeografika u tal-għarfien, bl-għan li 
jitqabblu kif xieraq mal-provvista tal-
impjiegi. F'dan ir-rigward, għandu 
jitħeġġeġ l-investiment fl-edukazzjoni 
formali u informali, fit-taħriġ 
vokazzjonali, fl-iskambji tal-esperjenza 
tax-xogħol u miżuri koordinati, bl-għan li 
jitħaffef il-proċess tal-mobbiltà tal-forza 
tax-xogħol;

Or. ro

Emenda 64
Philippe Boulland

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13 a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Għandu jkun enfasizzat li l-miżuri 
ta' appoġġ għall-mobbiltà ffukaw l-aktar 
fuq ċittadini bi kwalifiki edukattivi. 
Għalhekk wasal iż-żmien għall-Unjoni li 
tiftaħ il-mobbiltà għall-ħaddiema l-anqas 
kwalifikati, għall-ħaddiema 
b'diżabbiltajiet, permezz tal-istabbiliment 
ta' programmi ta' skambju ġodda u ta' 
websajts strutturati b'mod ċar u faċli biex 
jintużaw mill-utent.

Or. fr

Emenda 65
Evelyn Regner

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) F'dan il-kuntest, iċ-ċittadini għandhom 
ikunu infurmati aħjar dwar id-drittijiet 
tagħhom bħala passiġġieri meta jkunu qed 
jivvjaġġaw bi kwalunkwe mezz ta' trasport 
fl-Unjoni Ewropea, u dwar id-drittijiet 
transkonfinali tagħhom bħala konsumaturi. 
Jekk iċ-ċittadini jkollhom fiduċja li d-
drittijiet tagħhom bħala konsumaturi huma 
mħarsin b'mod effettiv, huma 
jikkontribwixxu aktar biex is-suq Ewropew 
għall-prodotti u s-servizzi jiżviluppa għall-
potenzjal kollu tiegħu, u b'hekk ikunu 
jistgħu jgawdu aħjar il-benefiċċji minnu. 
Bl-istess mod iċ-ċittadini għandhom ikunu 
infurmati aħjar dwar ir-regoli tas-sikurezza 
ġenerali tal-prodotti u tas-sorveljanza tas-
suq, biex ikunu jafu kif saħħithom u d-
drittijiet tagħhom huma mħarsa mal-UE 
kollha, partikolarment fil-każ ta' theddid 
jew riskji li huma, bħala individwi, ma 
jkunux jistgħu jlaħħqu magħhom. Huwa 
importanti wkoll li jittejjeb l-għarfien taċ-

(14) F'dan il-kuntest, iċ-ċittadini għandhom 
ikunu infurmati aħjar dwar id-drittijiet 
tagħhom bħala passiġġieri meta jkunu qed 
jivvjaġġaw bi kwalunkwe mezz ta' trasport 
fl-Unjoni Ewropea, u dwar id-drittijiet 
transkonfinali tagħhom bħala konsumaturi. 
Jekk iċ-ċittadini jkollhom fiduċja li d-
drittijiet tagħhom bħala konsumaturi 
għandhom l-ogħla livell ta' protezzjoni, 
huma jikkontribwixxu aktar biex is-suq 
Ewropew għall-prodotti u s-servizzi 
jiżviluppa għall-potenzjal kollu tiegħu, u 
b'hekk ikunu jistgħu jgawdu aħjar il-
benefiċċji minnu. Bl-istess mod iċ-ċittadini 
għandhom ikunu infurmati aħjar dwar ir-
regoli tas-sikurezza ġenerali tal-prodotti u 
tas-sorveljanza tas-suq, biex ikunu jafu kif 
saħħithom u d-drittijiet tagħhom huma 
mħarsa mal-UE kollha, partikolarment fil-
każ ta' theddid jew riskji li huma, bħala 
individwi, ma jkunux jistgħu jlaħħqu 
magħhom. Huwa importanti wkoll li 
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ċittadini dwar il-kura tas-saħħa 
transkonfinali, biex ikunu jistgħu 
jibbenefikaw b'mod sħiħ minn kura tas-
saħħa sikura u ta' kwalità tajba f'kull pajjiż 
tal-Ewropa.

jittejjeb l-għarfien taċ-ċittadini dwar il-kura 
tas-saħħa transkonfinali, biex ikunu jistgħu 
jibbenefikaw b'mod sħiħ minn kura tas-
saħħa sikura u ta' kwalità tajba f'kull pajjiż 
tal-Ewropa.

Or. de

Emenda 66
Heinz K. Becker

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) L-għarfien tad-drittijiet elettorali li 
huma garantiti għaċ-ċittadini tal-Unjoni 
huwa ta' importanza ewlenija f'dan ir-
rigward. Iċ-ċittadini tal-Unjoni għandhom 
ikunu jafu bid-dritt tagħhom li jivvutaw u 
joħorġu bħala kandidati fl-elezzjonijiet 
muniċipali u tal-Parlament Ewropew fl-
Istat Membru fejn joqogħdu. Fl-istess ħin, 
il-parteċipazzjoni fil-politika tista' 
tikkontribwixxi għall-integrazzjoni taċ-
ċittadini tal-Unjoni fis-soċjetà tal-Istat 
Membru li jkunu għażlu li jgħixu fih.

(15) L-għarfien tad-drittijiet elettorali li 
huma garantiti għaċ-ċittadini tal-Unjoni 
huwa ta' importanza ewlenija f'dan ir-
rigward. Iċ-ċittadini tal-Unjoni għandhom 
ikunu jafu bid-dritt tagħhom li jivvutaw u 
joħorġu bħala kandidati fl-elezzjonijiet 
muniċipali u tal-Parlament Ewropew fl-
Istat Membru fejn joqogħdu. Iċ-ċittadini 
(irrispettivament minn jekk ikunux parti 
minn partiti politiċi, organizzazzjonijiet, 
NGOs jew inizjattivi) għandhom ikunu 
wkoll mgħarrfa sew dwar l-opportunitajiet 
tagħhom li jkunu involuti attivament fit-
tfassil tal-politika Ewropea. Fl-istess ħin, 
il-parteċipazzjoni fil-politika tista' 
tikkontribwixxi għall-integrazzjoni taċ-
ċittadini tal-Unjoni fis-soċjetà tal-Istat 
Membru li jkunu għażlu li jgħixu fih.

Or. de

Emenda 67
Heinz K. Becker

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 17
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Sena Ewropea taċ-Ċittadini fl-2013 
tkun toffri opportunità f'waqtha biex 
jiżdied l-għarfien tal-pubbliku dwar id-
drittijiet li hemm marbuta maċ-ċittadinanza 
tal-Unjoni, u b'hekk tikkontribwixxi biex 
jintlaħaq l-għan ta' ffaċilitar tal-eżerċizzju 
tad-dritt ta' moviment liberu.

(17) Sena Ewropea taċ-Ċittadini fl-2013 
tkun toffri opportunità f'waqtha biex 
jiżdied l-għarfien tal-pubbliku dwar id-
drittijiet li hemm marbuta maċ-ċittadinanza 
tal-Unjoni, u b'hekk tikkontribwixxi biex 
jintlaħaq l-għan ta' ffaċilitar tal-eżerċizzju 
tad-dritt ta' moviment liberu u ta' tisħiħ 
tas-solidarjetà Ewropea, l-identità 
Ewropea u s-sensibilizzazzjoni dwar il-
valuri Ewropej.

Or. de

Emenda 68
Birgit Sippel

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Is-sena 2013 se tkun għeluq l-20 sena 
mit-twaqqif taċ-ċittadinanza tal-Unjoni bit-
Trattat ta' Maastricht, li daħal fis-seħħ fl-
1 ta' Novembru 1993. Is-Sena Ewropea taċ-
Ċittadini se tkun immarkata bis-segwitu 
tar-Rapport dwar iċ-Ċittadinanza tal-UE u 
bi pjan ta' azzjoni biex titkompla t-tneħħija 
tal-ostakoli li għad fadal ixekklu liċ-
ċittadini milli jibbenefikaw mid-drittijiet 
tagħhom bħala ċittadini tal-Unjoni. Din is-
Sena Ewropea se tagħti viżibbiltà liċ-
ċittadinanza tal-Unjoni u lill-benefiċċji 
tanġibbli tagħha għall-individwi, anki billi 
turi l-impatt materjali tal-politiki tal-Unjoni 
fil-ħajja taċ-ċittadini, partikolarment fit-
tneħħija tal-ostakoli mit-tgawdija tad-
drittijiet.

(18) Is-sena 2013 se tkun għeluq l-20 sena 
mit-twaqqif taċ-ċittadinanza tal-Unjoni bit-
Trattat ta' Maastricht, li daħal fis-seħħ fl-
1 ta' Novembru 1993. Is-Sena Ewropea taċ-
Ċittadini se tkun immarkata bis-segwitu 
tar-Rapport dwar iċ-Ċittadinanza tal-UE u 
bi pjan ta' azzjoni biex titkompla t-tneħħija 
tal-ostakoli li għad fadal ixekklu liċ-
ċittadini milli jibbenefikaw mid-drittijiet 
tagħhom bħala ċittadini tal-Unjoni. Din is-
Sena Ewropea se tagħti viżibbiltà liċ-
ċittadinanza tal-Unjoni u lill-benefiċċji 
tanġibbli tagħha għall-individwi, anki billi 
turi l-impatt materjali tal-politiki tal-Unjoni 
fil-ħajja taċ-ċittadini, partikolarment fit-
tneħħija tal-ostakoli mit-tgawdija tad-
drittijiet. Il-kisba tas-suq uniku, kif ukoll 
l-implimentazzjoni attiva u korretta tal-
liġi tal-Unjoni fl-oqsma kollha li jinvolvu 
d-dritt għall-moviment liberu, filwaqt li 
jitqiesu d-dimensjoni soċjali u l-effetti fuq 
is-suq tax-xogħol, huma meħtieġa għat-
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titjib tal-mobbiltà taċ-ċittadini tal-Unjoni. 
Id-dritt għall-mobbiltà ma jistax jeżisti 
mingħajr ir-rikonoxximent 
komplementari tad-drittijiet soċjali, id-
drittijiet tat-trade unions u l-protezzjoni 
soċjali.

Or. en

Emenda 69
Birgit Sippel

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 18 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) Fis-snin reċenti, madankollu, it-
trade unions u l-ħaddiema fl-Unjoni 
kollha ħabbtu wiċċhom ma' diffikultà 
kbira fir-rigward tal-iżgurar tar-
rikonoxximent, l-applikazzjoni u l-
infurzar tat-trattament ugwali, id-drittijiet 
soċjali u l-protezzjoni soċjali għall-
ħaddiema migranti u mobbli (inklużi l-
ħaddiema trasferiti). Min-naħa tiegħu, 
dan kien ta' sfida għall-istrutturi ta' 
solidarjetà tas-sistemi soċjali u l-
moviment tat-trade unions.

Or. en

Emenda 70
Birgit Sippel

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 18 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18b) Iċ-ċittadini tal-Unjoni fl-Istati 
Membri l-ġodda għadhom ftit imħassba 
dwar regoli tranżizzjonali dwar id-dritt li 
wieħed jaħdem u jirrisjedi liberament fi 
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Stat Membru ieħor. L-esperjenza pożittiva 
tal-pajjiżi li ma applikawx perjodi 
tranżizzjonali wriet li l-moviment liberu 
tal-ħaddiema fl-Unjoni m'għandu l-ebda 
effetti negattivi fuq is-suq tax-xogħol jew 
fuq is-salarji.

Or. en

Emenda 71
Heinz K. Becker

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Is-sensibilizzazzjoni dwar id-drittijiet 
taċ-ċittadini, inklużi d-drittijiet elettorali fl-
Istat Membru fejn joqogħdu, hija 
importanti wkoll minħabba l-elezzjonijiet 
tal-Parlament Ewropew tal-2014. L-impatt 
ta' dawn l-azzjonijiet ta' sensibilizzazzjoni 
għandu jiġi mkattar mill-koordinazzjoni 
mill-qrib u bl-użu tas-sinerġiji ma' 
azzjonijiet rilevanti implimentati minn 
istituzzjonijiet oħra tal-Unjoni, b'mod 
notevoli, il-Parlament Ewropew, u mill-
Istati Membri fiż-żmien ta' qabel dawn l-
elezzjonijiet.

(19) Is-sensibilizzazzjoni dwar id-drittijiet 
taċ-ċittadini, inklużi d-drittijiet elettorali fl-
Istat Membru fejn joqogħdu, hija 
importanti wkoll minħabba l-elezzjonijiet 
tal-Parlament Ewropew tal-2014. L-impatt 
ta' dawn l-azzjonijiet ta' sensibilizzazzjoni 
għandu jiġi mkattar mill-koordinazzjoni 
mill-qrib u bl-użu tas-sinerġiji ma' 
azzjonijiet rilevanti implimentati minn 
istituzzjonijiet oħra tal-Unjoni, b'mod 
notevoli, il-Parlament Ewropew, u mill-
Istati Membri fiż-żmien ta' qabel dawn l-
elezzjonijiet. Rappurtar wiesa' u effikaċi 
dwar kwistjonijiet tal-UE mit-televiżjoni, 
ir-radju u l-fornituri tas-servizzi tal-
internet pubbliċi mill-Istati Membri 
kollha u kooperazzjoni akbar tal-midja 
(pereżempju ma' Euronews) itejbu 
b'suċċess il-fluss ta' tagħrif għaċ-
ċittadini.

Or. de

Emenda 72
Heinz K. Becker
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Proposta għal deċiżjoni
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Ir-responsabbiltà ewlenija għas-
sensibilizzazzjoni taċ-ċittadini dwar id-
drittijiet tagħhom bħala ċittadini tal-Unjoni 
hija tal-Istati Membri; l-azzjoni fil-livell 
tal-Unjoni tikkomplementa u żżid mal-
azzjonijiet nazzjonali f'dan ir-rigward, kif 
enfasizzat fl-istqarrija politika, 
"Communicating Europe in Partnership" li 
ġiet iffirmata fit-22 ta' Ottubru 2008 mill-
Parlament Ewropew, mill-Kunsill u mill-
Kummissjoni.

(22) Ir-responsabbiltà ewlenija għas-
sensibilizzazzjoni taċ-ċittadini dwar id-
drittijiet tagħhom bħala ċittadini tal-Unjoni 
hija tal-Istati Membri, li għandhom 
iwettqu l-obbligi tagħhom bis-sħiħ u juru 
li huma konxji mir-responsabbiltà 
tagħhom għall-Ewropa li nikkondividu. 
Dan jinkludi l-provvediment ta' fluss
intensiv ta' tagħrif addizzjonali u 
rappurtar immirat dwar l-attivitajiet tal-
istituzzjonijiet tal-UE. L-azzjoni fil-livell 
tal-Unjoni tikkomplementa u żżid mal-
azzjonijiet nazzjonali f'dan ir-rigward, kif 
enfasizzat fl-istqarrija politika, 
"Communicating Europe in Partnership" li 
ġiet iffirmata fit-22 ta' Ottubru 2008 mill-
Parlament Ewropew, mill-Kunsill u mill-
Kummissjoni.

Or. de

Emenda 73
Birgit Sippel

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan ġenerali tas-Sena Ewropea se jkun 
biex iżid l-għarfien dwar id-drittijiet 
marbutin maċ-ċittadinanza fl-Unjoni, biex 
iċ-ċittadini jiġu mgħejjuna jisfruttaw bis-
sħiħ id-dritt li jmorru minn post għal ieħor 
u joqogħdu liberament fejn iridu fit-
territorji tal-Istati Membri. F'dan il-kuntest, 
is-Sena Ewropea se tiffoka, fost affarijiet 
oħra, fuq l-opportunitajiet għall-
parteċipazzjoni ċivika u fuq l-aċċess għad-
drittijiet taċ-ċittadini li joqogħdu fi Stat 
Membru mhux nattiv tagħhom, mill-

L-għan ġenerali tas-Sena Ewropea se jkun 
biex iżid l-għarfien dwar id-drittijiet 
marbutin maċ-ċittadinanza fl-Unjoni, biex 
iċ-ċittadini jiġu mgħejjuna jisfruttaw bis-
sħiħ id-dritt li jmorru minn post għal ieħor 
u joqogħdu liberament fejn iridu fit-
territorji tal-Istati Membri. F'dan il-kuntest, 
is-Sena Ewropea se tiffoka, fost affarijiet 
oħra, fuq l-opportunitajiet għall-
parteċipazzjoni ċivika u fuq l-aċċess għad-
drittijiet taċ-ċittadini li joqogħdu fi Stat 
Membru mhux nattiv tagħhom, mill-
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istudenti, l-ħaddiema, l-konsumaturi, u l-
fornituri ta' prodotti u servizzi fl-Unjoni 
kollha.

istudenti, l-ħaddiema, l-konsumaturi, u l-
fornituri ta' prodotti u servizzi fl-Unjoni 
kollha. Madankollu, id-drittijiet ta' 
ċittadini ta' pajjiżi terzi b'permess ta' 
residenza permanenti u tal-membri tal-
familji ta' ċittadini tal-Unjoni għandhom 
jitqiesu wkoll.

Or. en

Emenda 74
Heinz K. Becker

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 2 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

li żżid l-għarfien taċ-ċittadini tal-Unjoni 
dwar id-dritt tagħhom li jsiefru u jmorru 
jgħixu liberament fl-Unjoni Ewropea, u 
b'mod iżjed ġenerali dwar id-drittijiet 
iggarantiti għaċ-ċittadini tal-Unjoni 
f'sitwazzjonijiet transkonfinali, inkluż id-
dritt li jieħdu sehem fil-ħajja demokratika 
tal-Unjoni;

li żżid l-għarfien taċ-ċittadini tal-Unjoni 
dwar id-dritt tagħhom li jsiefru u jmorru 
jgħixu liberament fl-Unjoni Ewropea, u 
b'mod iżjed ġenerali dwar id-drittijiet 
iggarantiti għaċ-ċittadini tal-Unjoni 
f'sitwazzjonijiet transkonfinali, inkluż id-
dritt li jieħdu sehem fil-ħajja demokratika 
u fil-formazzjoni tal-opinjoni demokratika 
fl-Unjoni;

Or. de

Emenda 75
Jean Lambert
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 2 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– li żżid l-għarfien taċ-ċittadini tal-Unjoni 
dwar id-dritt tagħhom li jsiefru u jmorru
jgħixu liberament fl-Unjoni Ewropea, u 
b'mod iżjed ġenerali dwar id-drittijiet 
iggarantiti għaċ-ċittadini tal-Unjoni 

– li żżid l-għarfien taċ-ċittadini tal-Unjoni 
dwar id-dritt tagħhom li jsiefru, imorru
jgħixu, jistudjaw u jaħdmu liberament fl-
Unjoni Ewropea, u b'mod iżjed ġenerali 
dwar id-drittijiet iggarantiti għaċ-ċittadini 
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f'sitwazzjonijiet transkonfinali, inkluż id-
dritt li jieħdu sehem fil-ħajja demokratika 
tal-Unjoni;

tal-Unjoni f'sitwazzjonijiet transkonfinali, 
inkluż id-dritt li jieħdu sehem fil-ħajja 
demokratika tal-Unjoni;

Or. en

Emenda 76
Jean Lambert
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 2 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– li żżid l-għarfien taċ-ċittadini tal-Unjoni 
dwar kif jistgħu, b'mod reali, jibbenefikaw 
mid-drittijiet u l-politiki tal-Unjoni waqt li
jkunu qegħdin jgħixu fi Stat Membru mhux 
nattiv tagħhom, u tħeġġeġ il-
parteċipazzjoni attiva tagħhom fil-forums 
ċiviċi dwar politiki u kwistjonijiet tal-
Unjoni;

– li żżid l-għarfien taċ-ċittadini tal-Unjoni 
dwar kif jistgħu, b'mod reali, jibbenefikaw 
mid-drittijiet u l-politiki tal-Unjoni, kemm 
jekk f'pajjiżhom kif ukoll meta jkunu 
qegħdin jgħixu fi Stat Membru mhux nattiv 
tagħhom, dwar kif jistgħu jeżerċitaw 
effettivament id-drittijiet tagħhom u 
tħeġġeġ il-parteċipazzjoni attiva tagħhom 
fil-forums ċiviċi dwar politiki u 
kwistjonijiet tal-Unjoni;

Or. en

Emenda 77
Heinz K. Becker

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 2 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– li żżid l-għarfien taċ-ċittadini tal-Unjoni 
dwar kif jistgħu, b'mod reali, jibbenefikaw 
mid-drittijiet u l-politiki tal-Unjoni waqt li 
jkunu qegħdin jgħixu fi Stat Membru mhux 
nattiv tagħhom, u tħeġġeġ il-
parteċipazzjoni attiva tagħhom fil-forums 
ċiviċi dwar politiki u kwistjonijiet tal-
Unjoni;

– li żżid l-għarfien taċ-ċittadini tal-Unjoni 
dwar kif jistgħu, b'mod reali, jibbenefikaw 
mid-drittijiet u l-politiki tal-Unjoni waqt li 
jkunu qegħdin jgħixu fi Stat Membru mhux 
nattiv tagħhom, u tħeġġeġ il-
parteċipazzjoni attiva tagħhom fil-forums 
ċiviċi dwar politiki, kwistjonijiet u 
proċessi politiċi tal-Unjoni;
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Or. de

Emenda 78
Philippe Boulland

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 2 – inċiż 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– biex tiżdied is-sensibilizzazzjoni taċ-
ċittadini dwar ir-riskji involuti fix-xogħol 
illegali u l-vantaġġi tal-impjieg legali 
(f'termini ta' taxxa, sigurtà soċjali, id-dritt 
għat-taħriġ okkupazzjonali, id-dritt għaċ-
ċittadinanza, l-akkomodazzjoni, ir-
riunifikazzjoni tal-familja, l-aċċess tat-tfal 
għall-edukazzjoni u l-apprendistati 
permezz ta' strumenti eżistenti (EURES, 
eċċ.)).

Or. fr

Emenda 79
Konstantinos Poupakis

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 2 – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– li tħeġġeġ dibattitu dwar l-impatt u l-
potenzjal tad-dritt għall-moviment liberu 
bħala aspett inaljenabbli taċ-ċittadinanza 
fl-UE, b'mod partikolari mill-perspettiva 
tat-tisħiħ tal-koeżjoni soċjali u l-fehim 
reċiproku fost iċ-ċittadini tal-Unjoni, u tal-
għaqda bejn iċ-ċittadini u l-Unjoni.

– li tħeġġeġ dibattitu dwar l-impatt u l-
potenzjal tad-dritt għall-moviment liberu 
bħala aspett inaljenabbli taċ-ċittadinanza 
fl-UE, b'mod partikolari mill-perspettiva 
tat-tisħiħ tal-koeżjoni soċjali, l-
integrazzjoni soċjali, l-impjieg, l-
edukazzjoni ta' kwalità u l-fehim reċiproku 
fost iċ-ċittadini tal-Unjoni, u tal-għaqda 
bejn iċ-ċittadini u l-Unjoni.

Or. el
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Emenda 80
Jean Lambert
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 2 – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– li tħeġġeġ dibattitu dwar l-impatt u l-
potenzjal tad-dritt għall-moviment liberu 
bħala aspett inaljenabbli taċ-ċittadinanza 
fl-UE, b'mod partikolari mill-perspettiva 
tat-tisħiħ tal-koeżjoni soċjali u l-fehim 
reċiproku fost iċ-ċittadini tal-Unjoni, u tal-
għaqda bejn iċ-ċittadini u l-Unjoni.

– li tħeġġeġ dibattitu dwar l-impatt u l-
potenzjal tad-dritt għall-moviment liberu 
bħala aspett inaljenabbli taċ-ċittadinanza 
fl-UE u bħala libertà fundamentali, b'mod 
partikolari mill-perspettiva tat-tisħiħ tal-
koeżjoni soċjali u l-fehim reċiproku fost iċ-
ċittadini tal-Unjoni, u tal-għaqda bejn iċ-
ċittadini u l-Unjoni.

Or. en

Emenda 81
Kinga Göncz

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 2 – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– li tħeġġeġ dibattitu dwar l-impatt u l-
potenzjal tad-dritt għall-moviment liberu 
bħala aspett inaljenabbli taċ-ċittadinanza 
fl-UE, b'mod partikolari mill-perspettiva 
tat-tisħiħ tal-koeżjoni soċjali u l-fehim 
reċiproku fost iċ-ċittadini tal-Unjoni, u tal-
għaqda bejn iċ-ċittadini u l-Unjoni.

– li tħeġġeġ dibattitu dwar l-impatt u l-
potenzjal tad-dritt għall-moviment liberu 
(u l-implimentazzjoni tiegħu mill-Istati 
Membri) bħala aspett inaljenabbli taċ-
ċittadinanza fl-UE, b'mod partikolari mill-
perspettiva tat-tisħiħ tal-koeżjoni soċjali u 
l-fehim reċiproku fost iċ-ċittadini tal-
Unjoni, u tal-għaqda bejn iċ-ċittadini u l-
Unjoni.

Or. en

Emenda 82
Philippe Boulland
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Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu -1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Matul l-2012, il-Kummissjoni 
għandha torganizza kompetizzjoni fl-UE 
kollha biex jiġi ddiżinjat logo għas-Sena 
Ewropea taċ-Ċittadini. 

Or. fr

Emenda 83
Jean Lambert
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– kampanji ta' tagħrif, ta' edukazzjoni u ta' 
sensibilizzazzjoni mmirati lejn il-pubbliku 
ġenerali u lejn udjenzi aktar speċifiċi;

– kampanji ta' tagħrif, ta' edukazzjoni u ta' 
sensibilizzazzjoni, bil-lingwi kollha tal-
Unjoni, immirati lejn il-pubbliku ġenerali 
u lejn udjenzi aktar speċifiċi, bi trattament 
ugwali u mingħajr diskriminazzjoni, 
bħall-persuni b'diżabbiltà, il-gruppi 
vulnerabbli, iċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi, ir-
Rom jew iċ-ċittadini ta' Stati Membri 
futuri;

Or. en

Emenda 84
Birgit Sippel

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– kampanji ta' tagħrif, ta' edukazzjoni u ta' 
sensibilizzazzjoni mmirati lejn il-pubbliku 
ġenerali u lejn udjenzi aktar speċifiċi;

– kampanji ta' tagħrif, ta' edukazzjoni u ta' 
sensibilizzazzjoni mmirati lejn il-pubbliku 
ġenerali u lejn udjenzi aktar speċifiċi (eż. 
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gruppi żvantaġġjati bħal persuni bi ftit 
edukazzjoni, persuni aktar avvanzati fl-età 
jew persuni b'diżabbiltà);

Or. en

Emenda 85
Konstantinos Poupakis

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– kampanji ta' tagħrif, ta' edukazzjoni u ta' 
sensibilizzazzjoni mmirati lejn il-pubbliku 
ġenerali u lejn udjenzi aktar speċifiċi;

– kampanji ta' tagħrif, ta' edukazzjoni u ta' 
sensibilizzazzjoni mmirati lejn il-pubbliku 
ġenerali u lejn udjenzi aktar speċifiċi, bil-
parteċipazzjoni attiva tas-sħab soċjali;

Or. el

Emenda 86
Philippe Boulland

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– it-tpartit tal-informazzjoni, tal-
esperjenza u tal-prattika tajba ta'
amministrazzjonijiet nazzjonali, reġjonali 
u lokali, u ta' organizzazzjonijiet oħra;

– l-istabbiliment ta' portal tal-internet 
speċifiku u aġġornat regolarment ħafna 
biex l-amministrazzjonijiet nazzjonali, 
reġjonali u lokali jkunu jistgħu jipprovdu 
tagħrif dwar is-setturi tal-impjieg li qed 
ifittxu l-ħaddiema;

Or. fr

Emenda 87
Kinga Göncz
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Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– it-tpartit tal-informazzjoni, tal-esperjenza 
u tal-prattika tajba ta' amministrazzjonijiet 
nazzjonali, reġjonali u lokali, u ta' 
organizzazzjonijiet oħra;

– it-tpartit tal-informazzjoni, tal-esperjenza 
(kemm pożittiva kif ukoll negattiva) u tal-
prattika tajba ta' amministrazzjonijiet 
nazzjonali, reġjonali u lokali, u ta' 
organizzazzjonijiet oħra;

Or. en

Emenda 88
Kinga Göncz

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– konferenzi u avvenimenti li jippromwovu 
d-dibattitu u jissensibilizzaw liċ-ċittadini 
dwar l-importanza u l-benefiċċji tad-dritt
ta' moviment u residenza liberi, u b'mod 
aktar ġenerali dwar id-drittijiet taċ-ċittadini 
bħala ċittadini tal-Unjoni;

– konferenzi u avvenimenti li jippromwovu 
d-dibattitu u jissensibilizzaw liċ-ċittadini 
dwar l-importanza, il-benefiċċji u l-ostakli 
li wieħed jeżerċita d-dritt ta' moviment u 
residenza liberi, u b'mod aktar ġenerali 
dwar id-drittijiet taċ-ċittadini bħala 
ċittadini tal-Unjoni;

Or. en

Emenda 89
Ilda Figueiredo

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– konferenzi u avvenimenti li 
jissensibilizzaw liċ-ċittadini dwar il-
benefiċċji tad-dritt għall-moviment u r-
residenza liberi billi l-ħaddiema nisa li 
jitilqu minn pajjiżhom għal impjiegi bħala 
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babysitters, au-pairs, nannies jew nurses, 
jiġu mwissija dwar it-theddid potenzjali 
tas-suq tax-xogħol iswed, jew anke l-
prostituzzjoni u forom oħra ta' vjolenza, 
billi spiss jiġu impjegati għal xogħlijiet 
bħal dawn minn entitajiet privati u 
għalhekk jispiċċaw jaħdmu mingħajr 
kuntratt jew illegalment, u 
konsegwentement ma jkollhomx drittijiet 
jew benefiċċji marbuta mas-sigurtà 
soċjali, il-kura tas-saħħa, eċċ. li jkunu 
disponibbli għalihom.

Or. en

Emenda 90
Jean Lambert
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – inċiż 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– it-tisħiħ tar-rwol u tal-viżibbiltà tal-web 
portals multilingwi L-Ewropa Diretta u L-
Ewropa Tiegħek bħala elementi ewlenin ta' 
sistema ta' informazzjoni fejn wieħed isib 
kollox dwar id-drittijiet taċ-ċittadini tal-
Unjoni;

– it-tisħiħ tar-rwol u tal-viżibbiltà tal-web 
portals multilingwi L-Ewropa Diretta u L-
Ewropa Tiegħek bħala elementi ewlenin ta' 
sistema ta' informazzjoni fejn wieħed isib 
kollox dwar id-drittijiet taċ-ċittadini tal-
Unjoni, speċjalment b'użu dejjem akbar 
tal-għodod tal-komunikazzjoni diġitali u 
tan-netwerks soċjali;

Or. en

Emenda 91
Ria Oomen-Ruijten

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – inċiż 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– it-tisħiħ tar-rwol u tal-viżibbiltà tal-web – it-tisħiħ tar-rwol u tal-viżibbiltà tal-web 
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portals multilingwi L-Ewropa Diretta u L-
Ewropa Tiegħek bħala elementi ewlenin ta' 
sistema ta' informazzjoni fejn wieħed isib 
kollox dwar id-drittijiet taċ-ċittadini tal-
Unjoni;

portals multilingwi L-Ewropa Diretta, il-
portal tal-internet EURES u L-Ewropa 
Tiegħek bħala elementi ewlenin ta' sistema 
ta' informazzjoni fejn wieħed isib kollox 
dwar id-drittijiet u l-għażliet taċ-ċittadini 
tal-Unjoni;

Or. nl

Emenda 92
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – inċiż 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– it-tisħiħ tar-rwol tan-netwerk EURES 
biex jiġu megħjuna ċ-ċittadini tal-Unjoni 
li jkunu qed ifittxu xogħol f'pajjiż ieħor 
tal-Unjoni jew fiż-ŻEE;

Or. en

Ġustifikazzjoni

In-netwerk EURES ġie stabbilit mill-Kummissjoni Ewropea bl-għan li jipprovdi tagħrif dwar 
postijiet ta' xogħol fl-UE kollha u dwar il-leġiżlazzjoni, is-sigurtà soċjali, il-kundizzjonijiet ta' 
għajxien, it-taxxi, il-livelli tal-pagi u l-kuntratti. Ir-rwol tiegħu huwa sostanzjali f'termini ta' 
żgurar tal-mobbiltà tal-ħaddiema.

Emenda 93
Birgit Sippel

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – inċiż 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– l-introduzzjoni ta' Jum Ewropew taċ-
Ċittadini fl-anniversarju tal-introduzzjoni 
taċ-Ċittadinanza tal-Unjoni fl-
1 ta' Novembru 1993, biex jissaħħaħ u 
jitkompla s-suċċess tas-Sena Ewropea taċ-
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Ċittadini.

Or. en

Emenda 94
Heinz K. Becker

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – inċiż 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– li ssir enfasi fuq l-importanza tal-
Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej, strument 
li l-għan tiegħu huwa li jippermetti l-
involviment dirett taċ-ċittadini Ewropej 
fit-tfassil tal-politika tal-UE;

Or. de

Emenda 95
Heinz K. Becker

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – inċiż 6 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– l-introduzzjoni ta' rekwiżit għal 
rappurtar komprensiv u oġġettiv fl-Istati 
Membri dwar l-attivitajiet tal-
istituzzjonijiet tal-UE;

Or. de

Emenda 96
Heinz K. Becker

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – inċiż 6 c (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– tagħrif aħjar għaċ-ċittadini dwar id-dritt 
li jressqu petizzjoni quddiem il-Parlament 
Ewropew u d-dritt li jirrikorru għand l-
Ombudsman Ewropew.

Or. de

Emenda 97
Philippe Boulland

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – inċiż 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– kampanji ta' tagħrif biex jiżdied l-
għarfien dwar il-Kumitat għall-
Petizzjonijiet tal-Parlament Ewropew u 
dwar l-Ombudsman Ewropew; 

Or. fr

Emenda 98
Philippe Boulland

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – inċiż 6 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– il-modernizzazjzoni tal-websajt EURES 
biex tkun tista' tintuża aktar faċilment u t-
titjib tal-aġġornament regolari tagħha, u 
kampanja ta' tagħrif biex issir aktar 
viżibbli;

Or. fr
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Emenda 99
Philippe Boulland

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – inċiż 6 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– kampanji ta' tagħrif biex jiżdiedu l-
viżibbiltà, l-aċċessibbiltà u l-
multilingwiżmu tal-websajt NARIC 
(rikonoxximent tad-diplomi u l-kwalifiki);

Or. fr

Emenda 100
Birgit Sippel

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Meta jimplimentaw l-inizjattivi 
msemmija fl-Artikolu 3(1), il-
Kummissjoni Ewropea u l-Istati Membri 
għandhom jaraw li jinkludu attivament 
lir-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili, 
pereżempju s-sħab soċjali;

Or. en

Emenda 101
Heinz K. Becker

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
jistgħu jidentifikaw attivitajiet oħrajn li 
jikkontribwixxu għall-għanijiet tas-Sena 
Ewropea u jippermettu li l-isem tas-Sena 

(3) Il-Kummissjoni u l-Istati Membri jiġu 
mistiedna jidentifikaw attivitajiet 
addizzjonali li jikkontribwixxu għall-
għanijiet tas-Sena Ewropea u jippermettu li 
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Ewropea jintuża fil-promozzjoni ta’ dawk 
l-attivitajiet ladarba dawn ikunu 
jikkontribwixxu biex jintlaħqu l-għanijiet 
stabbiliti fl-Artikolu 2.

l-isem tas-Sena Ewropea jintuża fil-
promozzjoni ta’ dawk l-attivitajiet ladarba 
dawn ikunu jikkontribwixxu biex jintlaħqu 
l-għanijiet stabbiliti fl-Artikolu 2.

Or. de

Emenda 102
Jean Lambert
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni se tikkoopera mill-qrib 
ukoll mal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew.

Il-Kummissjoni se tikkoopera mill-qrib 
ukoll mal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew u mas-sħab soċjali.

Or. en

Emenda 103
Jean Lambert
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha torganizza 
laqgħat ta’ rappreżentanti ta’ 
organizzazzjonijiet jew korpi Ewropej 
attivi fil-qasam tad-difiża tad-drittijiet taċ-
ċittadini u partijiet interessati biex jassistu 
lill-Kummissjoni fl-implimentazzjoni tas-
Sena Ewropea fil-Livell tal-Unjoni.

Il-Kummissjoni għandha torganizza 
laqgħat ta’ rappreżentanti ta’ 
organizzazzjonijiet jew korpi Ewropej 
attivi fil-qasam tad-difiża tad-drittijiet taċ-
ċittadini u partijiet interessati biex jassistu 
lill-Kummissjoni fl-implimentazzjoni tas-
Sena Ewropea fil-Livell tal-Unjoni. Il-
Kummissjoni għandha taħdem mill-qrib 
mal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u 
maċ-ċittadini.
Il-Kummissjoni għandha taħdem mill-
qrib ma' organizzazzjonijiet li 
jirrappreżentaw udjenzi speċifiċi, bħall-
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persuni b'diżabbiltajiet, il-gruppi 
vulnerbbli, iċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi, ir-
Rom jew iċ-ċittadini ta' Stati Membri 
futuri.

Or. en

Emenda 104
Heinz K. Becker

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5a
Il-Kunsill u l-Kummissjoni għandhom 
jiżguraw li jkunu disponibbli biżżejjed 
riżorsi baġitarji għall-ikkompletar 
b'suċċess tas-Sena Ewropea taċ-Ċittadini 
(2013) u tal-attivitajiet meħtieġa għal dan 
il-għan, sabiex jiġi żgurat li jintlaħqu l-
objettivi tagħha.

Or. de

Emenda 105
Birgit Sippel

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sal-31 ta’ Diċembru 2014, il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta rapport lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-
Kumitat tar-Reġjuni dwar l-
implimentazzjoni, ir-riżultati u l-
valutazzjoni ġenerali tal-inizjattivi previsti 
f’din id-Deċiżjoni.

Sat-31 ta' Diċembru 2014, il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta rapport lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-
Kumitat tar-Reġjuni dwar l-
implimentazzjoni, ir-riżultati u l-
valutazzjoni kumplessiva tal-azzjonijiet 
previsti minn din id-Deċiżjoni, li għandu 
jservi ta' bażi għal politiki, miżuri u 
azzjonijiet futuri tal-Unjoni f’dan il-
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qasam. Wara l-esperjenza tas-Sena 
Ewropea taċ-Ċittadini, ir-rapport għandu 
jippreżenta wkoll ideat u proposti dwar kif 
iċ-ċittadini jiġu mgħarrfa aħjar dwar id-
drittijiet tagħhom, anke wara li tintemm 
is-Sena Ewropea 2013.

Or. en


