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Emenda 16
Mara Bizzotto

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) L-Unjoni taħdem biex tippromwovi, 
tiżviluppa u tikkonsolida l-valuri tal-
libertà, id-demokrazija, ir-rispett għad-
drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet 
fundamentali, il-prinċipji ta’ ugwaljanza u 
l-istat tad-dritt li ġiet imwaqqfa fuqhom 
permezz tad-djalogu u l-kooperazzjoni ma’ 
pajjiżi terzi.

(3) L-Unjoni taħdem biex tippromwovi, 
tiżviluppa u tikkonsolida l-valuri tal-
libertà, id-demokrazija, ir-rispett għad-
drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet 
fundamentali, il-prinċipji ta’ ugwaljanza u 
l-istat tad-dritt li ġiet imwaqqfa fuqhom 
permezz tad-djalogu u l-kooperazzjoni ma’ 
pajjiżi terzi u permezz tal-użu 
kondizzjonali tal-istrumenti ta' appoġġ fil-
każ li l-pajjiżi terzi kkonċernati ma jurux 
progress fl-ilħuq tal-objettivi għall-
iżvilupp demokratiku.

Or. it

Emenda 17
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) L-Unjoni taħdem biex tippromwovi, 
tiżviluppa u tikkonsolida l-valuri tal-
libertà, id-demokrazija, ir-rispett għad-
drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet 
fundamentali, il-prinċipji ta’ ugwaljanza u 
l-istat tad-dritt li ġiet imwaqqfa fuqhom 
permezz tad-djalogu u l-kooperazzjoni ma’ 
pajjiżi terzi.

(3) L-Unjoni taħdem biex tippromwovi, 
tiżviluppa u tikkonsolida l-valuri tal-
libertà, id-demokrazija, ir-rispett għad-
drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet 
fundamentali, il-prinċipji ta’ ugwaljanza, 
b'attenzjoni partikolari għall-ħarsien tad-
drittijiet ta' gruppi vulnerabbli bħall-
minoritajiet, u l-istat tad-dritt li ġiet 
imwaqqfa fuqhom permezz tad-djalogu u l-
kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi.

Or. en
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Emenda 18
Milan Cabrnoch

Proposta għal regolament
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Filwaqt li huwa fl-interess tal-Unjoni 
li tikkontribwixxi għall-iżvilupp 
demokratiku tal-pajjiżi tal-viċinat tagħha, 
l-iżvilupp tal-Politika Ewropea tal-Viċinat 
jiddependi sostanzjalment fuq ir-rieda tal-
istati kkonċernati u tal-popli tagħhom li 
jikkondividu l-istess valuri bħal dawk li 
fuqhom hija msejsa l-Unjoni.

Or. en

Emenda 19
Mara Bizzotto

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Mit-tnedija tagħha, il-Politika Ewropea 
tal-Viċinat ġabet tisħiħ sinifikanti għar-
relazzjonijiet mal-pajjiżi msieħba u 
benefiċċji tanġibbli kemm għall-Unjoni kif 
ukoll għall-imsieħba tagħha.

(4) Mit-tnedija tagħha, il-Politika Ewropea 
tal-Viċinat ġabet tisħiħ sinifikanti għar-
relazzjonijiet mal-pajjiżi msieħba u 
benefiċċji tanġibbli kemm għall-Unjoni kif 
ukoll għall-imsieħba tagħha. Fl-istess ħin, 
b'kunsiderazzjoni għall-kriżi soċjali u 
politika tal-2011 li fiha kienet involuta l-
Afrika ta' Fuq u li ħafna mill-pajjiżi 
kkonċernati għadhom affettwati mill-istat 
instabbli li rriżulta minnha, azzjoni skont 
il-politika tal-viċinat, b'mod notevoli fir-
rigward tal-objettivi tagħha għall-iżvilupp 
tad-demokrazija, għandha tiżdied fl-
intensità tagħha.

Or. it
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Emenda 20
Jutta Steinruck

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Taħt il-Politika Ewropea tal-Viċinat, l-
Unjoni toffri lill-pajjiżi tal-Viċinat 
relazzjoni privileġġata, li tibdi fuq impenn 
reċiproku għal u l-promozzjoni tal-valuri 
tad-demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem,
l-istat tad-dritt, il-governanza tajba u l-
prinċipji tal-ekonomija tas-suq u l-iżvilupp 
sostenibbli.

(5) Taħt il-Politika Ewropea tal-Viċinat, l-
Unjoni toffri lill-pajjiżi tal-Viċinat 
relazzjoni privileġġata, li tibni fuq impenn 
reċiproku għal u l-promozzjoni tal-valuri 
tad-demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem, 
l-istat tad-dritt, il-governanza tajba, l-
impjieg, l-iżvilupp tal-kapital uman, il-
protezzjoni soċjali u l-prinċipji tal-
ekonomija tas-suq u l-iżvilupp sostenibbli.

Or. en

Emenda 21
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Taħt il-Politika Ewropea tal-Viċinat, l-
Unjoni toffri lill-pajjiżi tal-Viċinat 
relazzjoni privileġġata, li tibdi fuq impenn 
reċiproku għal u l-promozzjoni tal-valuri 
tad-demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem, 
l-istat tad-dritt, il-governanza tajba u l-
prinċipji tal-ekonomija tas-suq u l-iżvilupp 
sostenibbli.

(5) Taħt il-Politika Ewropea tal-Viċinat, l-
Unjoni toffri lill-pajjiżi tal-Viċinat 
relazzjoni privileġġata, li tibni fuq impenn 
reċiproku għal u l-promozzjoni tal-valuri 
tad-demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem, 
l-istat tad-dritt, il-governanza tajba u l-
prinċipji tal-ekonomija tas-suq u l-iżvilupp 
sostenibbli, b'attenzjoni partikolari għat-
tisħiħ tas-soċjetà ċivili.

Or. en

Emenda 22
Konstantinos Poupakis
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Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Barra minn hekk, huwa importanti li l-
kooperazzjoni tkun inkoraġġita u ffaċilitata 
għall-benefiċċju komuni tal-Unjoni u l-
imsieħba tagħha, notevolment permezz tal-
ġbir ta’ kontribuzzjonijiet minn strumenti 
interni u esterni tal-baġit tal-Unjoni, b’mod 
partikolari għall-Kooperazzjoni 
Transkonfinali, il-proġetti tal-infrastruttura 
ta’ interess għall-Unjoni li se jgħaddu minn 
pajjiżi tal-Viċinat u l-oqsma oħra ta’ 
kooperazzjoni.

(9) Barra minn hekk, huwa importanti li l-
kooperazzjoni tkun inkoraġġita u ffaċilitata 
għall-benefiċċju komuni tal-Unjoni u l-
imsieħba tagħha, notevolment permezz tal-
koordinament l-aktar effettiv tar-riżorsi 
pprovduti u l-ġbir ta’ kontribuzzjonijiet 
minn strumenti interni u esterni tal-baġit 
tal-Unjoni, b’mod partikolari għall-
Kooperazzjoni Transkonfinali, il-proġetti 
tal-infrastruttura ta’ interess għall-Unjoni li 
se jgħaddu minn pajjiżi tal-Viċinat u l-
oqsma oħra ta’ kooperazzjoni.

Or. el

Emenda 23
Jutta Steinruck

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Barra minn hekk, huwa importanti li l-
kooperazzjoni tkun inkoraġġita u ffaċilitata 
għall-benefiċċju komuni tal-Unjoni u l-
imsieħba tagħha, notevolment permezz tal-
ġbir ta’ kontribuzzjonijiet minn strumenti 
interni u esterni tal-baġit tal-Unjoni, b’mod 
partikolari għall-Kooperazzjoni 
Transkonfinali, il-proġetti tal-infrastruttura 
ta’ interess għall-Unjoni li se jgħaddu minn 
pajjiżi tal-Viċinat u l-oqsma oħra ta’ 
kooperazzjoni.

(9) Barra minn hekk, huwa importanti li l-
kooperazzjoni tkun inkoraġġita u 
ffaċilitata, inter alia permezz tal-appoġġ 
mill-aġenziji tal-Unjoni għall-benefiċċju 
komuni tal-Unjoni u l-imsieħba tagħha, 
notevolment permezz tal-ġbir ta’ 
kontribuzzjonijiet minn strumenti interni u 
esterni tal-baġit tal-Unjoni, b’mod 
partikolari għall-Kooperazzjoni 
Transkonfinali, il-proġetti tal-infrastruttura 
ta’ interess għall-Unjoni li se jgħaddu minn 
pajjiżi tal-Viċinat u l-oqsma oħra ta’ 
kooperazzjoni.

Or. en
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Emenda 24
Milan Cabrnoch

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) L-appoġġ estern tal-Unjoni Ewropea 
għandu ħtiġijiet ta’ finanzjament kbar iżda 
s-sitwazzjoni ekonomika u baġitarja tal-
Unjoni tillimita r-riżorsi disponibbli għal 
tali appoġġ. Għalhekk, il-Kummissjoni 
għandha tfittex l-aktar użu effiċjenti tar-
riżorsi disponibbli billi tuża l-istrumenti 
finanzjarji b’effett ta’ ingranaġġ. Tali 
efffett jista’ jiżdied billi jkun permess l-użu 
u l-użu mill-ġdid tal-fondi investiti u 
ġġenerati minn strumenti finanzjarji.

(19) L-appoġġ estern tal-Unjoni Ewropea 
għandu ħtiġijiet ta’ finanzjament kbar iżda 
s-sitwazzjoni ekonomika u baġitarja tal-
Unjoni tillimita r-riżorsi disponibbli għal 
tali appoġġ. Għalhekk, il-Kummissjoni 
għandha tfittex l-aktar użu effiċjenti tar-
riżorsi disponibbli billi tuża l-istrumenti 
finanzjarji b’effett ta’ ingranaġġ. Tali 
efffett jista’ jiżdied billi jkun permess l-użu 
u l-użu mill-ġdid tal-fondi investiti u 
ġġenerati minn strumenti finanzjarji.
Għandha wkoll tiddefinixxi b'mod ċar il-
prijoritajiet tal-Politika Ewropea tal-
Viċnat, u b'hekk tistipula l-kriterji għall-
evalwazzjoni tal-kisbiet. 

Or. en

Emenda 25
Konstantinos Poupakis

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) L-appoġġ estern tal-Unjoni Ewropea 
għandu ħtiġijiet ta’ finanzjament kbar iżda 
s-sitwazzjoni ekonomika u baġitarja tal-
Unjoni tillimita r-riżorsi disponibbli għal 
tali appoġġ. Għalhekk, il-Kummissjoni 
għandha tfittex l-aktar użu effiċjenti tar-
riżorsi disponibbli billi tuża l-istrumenti 
finanzjarji b’effett ta’ ingranaġġ. Tali 
efffett jista’ jiżdied billi jkun permess l-użu 
u l-użu mill-ġdid tal-fondi investiti u 
ġġenerati minn strumenti finanzjarji.

(19) L-appoġġ estern tal-Unjoni Ewropea 
għandu ħtiġijiet ta’ finanzjament kbar iżda 
s-sitwazzjoni ekonomika u baġitarja tal-
Unjoni tillimita r-riżorsi disponibbli għal 
tali appoġġ. Għalhekk, il-Kummissjoni 
għandha tfittex l-aktar użu effiċjenti u 
trasparenti tar-riżorsi disponibbli billi tuża 
l-istrumenti finanzjarji b’effett ta’ 
ingranaġġ. Tali efffett jista’ jiżdied billi 
jkun permess l-użu u l-użu mill-ġdid tal-
fondi investiti u ġġenerati minn strumenti 
finanzjarji.
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Or. el

Emenda 26
Marije Cornelissen

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) L-ugwaljanza bejn is-sessi u l-ġlieda 
kontra d-diskriminazzjoni għandhom ikunu 
objettivi mifruxa fl-azzjonijiet kollha li 
jittieħdu taħt dan ir-Regolament.

(21) L-ugwaljanza bejn is-sessi, il-ġlieda 
kontra d-diskriminazzjoni, id-drittijiet tal-
ħaddiema u l-protezzjoni soċjali
għandhom ikunu objettivi mifruxa fl-
azzjonijiet kollha li jittieħdu taħt dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 27
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Premessa 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Il-protezzjoni tad-drittijiet ta' gruppi 
vulnerabbli u l-inklużjoni soċjali 
għandhom ukoll ikunu prijorità.

Or. en

Emenda 28
Marije Cornelissen

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) L-Unjoni hija impenjata biex (22) L-Unjoni hija impenjata biex 
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tippromwovi x-xogħol deċenti kif ukoll ir-
ratifika u l-implimentazzjoni effettiva tal-
istandards tax-xogħol rikonoxxuti 
internazzjonalment u l-ftehimiet ambjentali 
multilaterali, fir-relazzjonijiet tagħha mal-
imsieħba madwar id-dinja.

tippromwovi x-xogħol deċenti kif ukoll ir-
ratifika u l-implimentazzjoni effettiva tal-
istandards tax-xogħol rikonoxxuti 
internazzjonalment u l-ftehimiet ambjentali 
multilaterali, fir-relazzjonijiet tagħha mal-
imsieħba madwar id-dinja. Għal dak il-
fini, il-pajjiżi msieħba għandhom jitħeġġu 
biex jirratifikaw il-konvenzjonijiet 
ewlenija kollha tax-xogħol tal-
Organizzazzjoni Internazzjonali tax-
Xogħol u biex il-leġiżlazzjoni nazzjonali 
ssir konformi ma' dawk il-konvenzjonijiet.

Or. en

Emenda 29
Konstantinos Poupakis

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) L-Unjoni hija impenjata biex 
tippromwovi x-xogħol deċenti kif ukoll ir-
ratifika u l-implimentazzjoni effettiva tal-
istandards tax-xogħol rikonoxxuti 
internazzjonalment u l-ftehimiet ambjentali 
multilaterali, fir-relazzjonijiet tagħha mal-
imsieħba madwar id-dinja.

(22) L-Unjoni hija impenjata biex 
tippromwovi x-xogħol deċenti u djalogu 
soċjali, kif ukoll ir-ratifika u l-
implimentazzjoni effettiva tal-istandards 
tax-xogħol rikonoxxuti internazzjonalment 
u l-ftehimiet ambjentali multilaterali, fir-
relazzjonijiet tagħha mal-imsieħba madwar 
id-dinja.

Or. el

Emenda 30
Jutta Steinruck

Proposta għal regolament
Premessa 22a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22a) L-Unjoni għandha toffri appoġġ lill-
pajjiżi msieħba fl-isforzi tagħhom biex 
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joħolqu l-impjieg biex itejbu l-
impjegabbiltà, biex jindirizzaw il-
kwistjonijiet tas-suq tax-xogħol u 
jiżviluppaw politiki soċjali.

Or. en

Emenda 31
Marije Cornelissen

Proposta għal regolament
Premessa 22a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22a) L-Unjoni għandha tappoġġa l-
pajjiżi msieħba biex jistabbilixxu liġijiet 
tax-xogħol aktar b'saħħithom li 
jipproteġu lit-tfal minn kundizzjonjiet tax-
xogħol abbużivi u biex jieħdu azzjoni fil-
pront biex jinqered it-tħaddim illegali tat-
tfal.

Or. en

Emenda 32
Jutta Steinruck

Proposta għal regolament
Premessa 22b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22b) L-objettivi ta' dan ir-Regolament 
għandhom jinkludu t-tisħiħ tas-soċjetà 
ċivili u tad-djalogu mal-imsieħba soċjali 
kif ukoll l-appoġġ għall-koeżjoni 
strutturali ekonomika, soċjali u territorjali 
meħtieġa kif ukoll it-titjib fl-edukazzjoni 
fil-pajjiżi msieħba.

Or. en
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Emenda 33
Mara Bizzotto

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) issir promozzjoni tad-drittijiet tal-
bniedem u l-libertajiet fundamentali, l-istat 
tad-dritt, il-prinċipji tal-ugwaljanza, l-
istabbiliment ta’ demokrazija profonda u 
sostenibbli, il-promozzjoni ta’ governanza 
tajba u l-iżvilupp ta’ soċjetà ċivili 
b’saħħitha inklużi l-imsieħba soċjali;

(a) il-garanzija tar-rispett għad-drittijiet
tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali, l-
istat tad-dritt, il-prinċipji tal-ugwaljanza, 
għall-istabbiliment ta’ demokrazija 
profonda u sostenibbli, għall-governanza
tajba u għall-iżvilupp ta’ soċjetà ċivili 
b’saħħitha inklużi l-imsieħba soċjali;

Or. it

Emenda 34
Konstantinos Poupakis

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) issir promozzjoni tad-drittijiet tal-
bniedem u l-libertajiet fundamentali, l-istat 
tad-dritt, il-prinċipji tal-ugwaljanza, l-
istabbiliment ta’ demokrazija profonda u 
sostenibbli, il-promozzjoni ta’ governanza 
tajba u l-iżvilupp ta’ soċjetà ċivili 
b’saħħitha inklużi l-imsieħba soċjali;

(a) issir promozzjoni tad-drittijiet tal-
bniedem u l-libertajiet fundamentali, l-istat 
tad-dritt, il-prinċipji tal-ugwaljanza, l-
istabbiliment ta’ demokrazija profonda u 
sostenibbli, il-promozzjoni ta’ governanza 
tajba u ta' proċeduri trasparenti u l-
iżvilupp ta’ soċjetà ċivili b’saħħitha inklużi 
l-imsieħba soċjali;

Or. el

Emenda 35
Riikka Manner

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

(a) issir promozzjoni tad-drittijiet tal-
bniedem u l-libertajiet fundamentali, l-istat 
tad-dritt, il-prinċipji tal-ugwaljanza, l-
istabbiliment ta’ demokrazija profonda u 
sostenibbli, il-promozzjoni ta’ governanza 
tajba u l-iżvilupp ta’ soċjetà ċivili 
b’saħħitha inklużi l-imsieħba soċjali;

(a) issir promozzjoni tad-drittijiet tal-
bniedem, il-libertajiet fundamentali, l-istat 
tad-dritt u tal-prinċipji tal-ġustizzja soċjali 
u l-ugwaljanza, l-istabbiliment ta’ 
demokrazija profonda u sostenibbli, il-
promozzjoni ta’ governanza tajba u l-
iżvilupp ta’ soċjetà ċivili b’saħħitha inklużi 
l-imsieħba soċjali;

Or. fi

Emenda 36
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) li jitħarsu d-drittijiet tal-gruppi 
vulnerabbli bħall-minoritajiet;

Or. en

Emenda 37
Mara Bizzotto

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tinkiseb l-integrazzjoni progressiva fis-
suq intern tal-Unjoni u l-kooperazzjoni 
settorjali u transsettorjali mtejba inkluż 
permezz tal-approssimazzjoni leġiżlattiva u 
l-konverġenza regolatorja lejn standards 
tal-Unjoni u oħrajn internazzjonali 
rilevanti, bini ta’ istituzzjonijiet u 
investimenti relatati, notevolment fl-
interkonnessjonijiet;

(b) tinkiseb l-integrazzjoni progressiva fis-
suq intern tal-Unjoni u l-kooperazzjoni 
settorjali u transsettorjali mtejba inkluż 
permezz tal-approssimazzjoni leġiżlattiva u 
l-konverġenza regolatorja lejn standards 
tal-Unjoni u oħrajn internazzjonali 
rilevanti, bini ta’ istituzzjonijiet u 
investimenti relatati, notevolment fl-
interkonnessjonijiet; Huwa importanti 
madanakollu li l-integrazzjoni ekonomika 
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ma tqanqalx kompetizzjoni inġusta fis-suq 
intern;

Or. it

Emenda 38
Jutta Steinruck

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tinkiseb l-integrazzjoni progressiva fis-
suq intern tal-Unjoni u l-kooperazzjoni 
settorjali u transsettorjali mtejba inkluż 
permezz tal-approssimazzjoni leġiżlattiva u 
l-konverġenza regolatorja lejn standards 
tal-Unjoni u oħrajn internazzjonali 
rilevanti, bini ta’ istituzzjonijiet u 
investimenti relatati, notevolment fl-
interkonnessjonijiet;

(b) tinkiseb l-integrazzjoni progressiva fis-
suq intern tal-Unjoni u l-kooperazzjoni 
settorjali u transsettorjali mtejba inkluż 
permezz tal-approssimazzjoni leġiżlattiva u 
l-konverġenza regolatorja lejn standards 
tal-Unjoni u oħrajn internazzjonali 
rilevanti, bini ta’ istituzzjonijiet u 
investimenti relatati, notevolment fl-
interkonnessjonijiet u l-iżvilupp tal-ħiliet;

Or. en

Emenda 39
Riikka Manner

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tinkiseb l-integrazzjoni progressiva fis-
suq intern tal-Unjoni u l-kooperazzjoni 
settorjali u transsettorjali mtejba, inkluż 
permezz tal-approssimazzjoni leġiżlattiva u 
l-konverġenza regolatorja lejn standards 
tal-Unjoni u oħrajn internazzjonali
rilevanti, bini ta’ istituzzjonijiet u 
investimenti relatati, notevolment fl-
interkonnessjonijiet;

(b) tinkiseb l-integrazzjoni progressiva fis-
suq intern tal-Unjoni u l-kooperazzjoni 
settorjali u transsettorjali mtejba, inkluż 
permezz tal-investiment soċjali, tal-
approssimazzjoni leġiżlattiva u l-
konverġenza regolatorja lejn standards tal-
Unjoni u oħrajn internazzjonali rilevanti, 
bini ta’ istituzzjonijiet u investimenti 
relatati, notevolment fl-
interkonnessjonijiet;



PE487.961v01-00 14/23 AM\900410MT.doc

MT

Or. fi

Emenda 40
Jutta Steinruck, Sylvana Rapti

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jinħolqu l-kundizzjonijiet għal mobbiltà 
tan-nies ġestita tajjeb u l-promozzjoni ta’ 
kuntatti interpersonali;

(c) jinħolqu l-kundizzjonijiet għal mobbiltà 
tan-nies ġestita tajjeb, b'mod partikolari 
mobbiltà ċirkulari kkontrollata li 
tippromwovi t-tqabbil tad-domanda min-
naħa tal-impjegatur għall-ħiliet 
partikolari u l-opportunitajiet ta' impjieg 
li jista' joffri, mal-ħiliet disponibbli 
f'reġjun partikolari, biex b'hekk jiġi 
żgurat il-prinċipju ta' tarttament ugwali,
il-promozzjoni ta’ kuntatti interpersonali u 
l-promozzjoni attiva tal-opportunitajiet 
għal migranti li qed jirritornaw 
f'pajjiżhom, biex isibu l-impjieg u biex 
isibu impjieg għal rashom;

Or. en

Emenda 41
Marije Cornelissen

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jinħolqu l-kundizzjonijiet għal mobbiltà 
tan-nies ġestita tajjeb u l-promozzjoni ta’ 
kuntatti interpersonali;

(c) jinħolqu l-kundizzjonijiet għal mobbiltà 
tan-nies ġestita tajjeb u l-promozzjoni ta’ 
kuntatti interpersonali, inklużi inizjattivi 
ta' skambju għat-taħriġ tal-istudenti u 
taħriġ professjonali b'appoġġ finanzjarju 
adegwat;

Or. en
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Emenda 42
Jelko Kacin

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jinħolqu l-kundizzjonijiet għal mobbiltà 
tan-nies ġestita tajjeb u l-promozzjoni ta’ 
kuntatti interpersonali;

(c) jinħolqu l-kundizzjonijiet għal mobbiltà 
tan-nies ġestita tajjeb u l-promozzjoni ta’ 
kuntatti interpersonali, inter alia permezz 
tal-liberalizzazzjoni tar-reġimi tal-viżas u 
tal-promozzjoni ta' skambji għat-taħriġ 
tal-istudenti u taħriġ professjonali;

Or. en

Emenda 43
Mara Bizzotto

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jinħolqu l-kundizzjonijiet għal mobbiltà 
tan-nies ġestita tajjeb u l-promozzjoni ta’ 
kuntatti interpersonali;

(c) jinħolqu l-kundizzjonijiet skont il-liġi
għal mobbiltà tan-nies ġestita tajjeb u l-
promozzjoni ta’ kuntatti interpersonali;

Or. it

Emenda 44
Marije Cornelissen

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) il-promozzjoni tal-ħolqien sostenibbli 
tal-impjiegi, it-titjib fil-kwalità tax-xogħol 
u l-protezzjoni tad-drittijiet tal-ħaddiema;
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Or. en

Emenda 45
Jutta Steinruck

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jinkiseb żvilupp sostenibbli u inklussiv 
fl-aspetti kollha, it-tnaqqis tal-faqar, inkluż 
permezz tal-iżvilupp tas-settur privat; il-
promozzjoni ta’ koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali interna, l-iżvilupp 
rurali, l-azzjoni klimatika u r-reżiljenza 
għad-diżastri;

(d) jinkiseb żvilupp sostenibbli u inklussiv 
fl-aspetti kollha, it-tnaqqis tal-faqar, inkluż 
permezz tal-iżvilupp tas-settur privat; il-
promozzjoni ta’ koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali interna, l-iżvilupp 
rurali, l-azzjoni klimatika u r-reżiljenza 
għad-diżastri; il-promozzjoni attiva tal-
inklużjoni u tal-koeżjoni soċjali għaċ-
ċittadini l-aktar vulnerabbli u dawk fl-
akbar riskju ta' faqar u/jew esklużjoni 
soċjali bit-tisħiħ tal-kapaċitajiet tas-
soċjetà ċivili u tal-imsieħba soċjali;

Or. en

Emenda 46
Marije Cornelissen

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jinkiseb żvilupp sostenibbli u inklussiv 
fl-aspetti kollha, it-tnaqqis tal-faqar, inkluż 
permezz tal-iżvilupp tas-settur privat; il-
promozzjoni ta’ koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali interna, l-iżvilupp 
rurali, l-azzjoni klimatika u r-reżiljenza 
għad-diżastri;

(d) jinkiseb żvilupp sostenibbli u inklussiv 
fl-aspetti kollha, it-tnaqqis tal-faqar u tal-
esklużjoni soċjali b'attenzjoni partikolari 
għall-gruppi vulnerabbli, inkluż permezz 
tal-iżvilupp tas-settur privat; il-
promozzjoni ta’ koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali interna, l-iżvilupp 
rurali, l-azzjoni klimatika u r-reżiljenza 
għad-diżastri;

Or. en
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Emenda 47
Konstantinos Poupakis

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jinkiseb żvilupp sostenibbli u inklussiv 
fl-aspetti kollha, it-tnaqqis tal-faqar, inkluż 
permezz tal-iżvilupp tas-settur privat; il-
promozzjoni ta’ koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali interna, l-iżvilupp 
rurali, l-azzjoni klimatika u r-reżiljenza 
għad-diżastri;

(d) jinkiseb żvilupp sostenibbli u inklussiv 
fl-aspetti kollha, it-tnaqqis u l-prevenzjoni
tal-faqar u l-qgħad, inkluż permezz tal-
iżvilupp tas-settur privat għall-ħolqien ta' 
impjieg deċenti u sostenibbli; il-
promozzjoni ta’ koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali interna, l-iżvilupp 
rurali, l-azzjoni klimatika u r-reżiljenza 
għad-diżastri;

Or. el

Emenda 48
Jelko Kacin

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) isir appoġġ għall-ħolqien tal-fiduċja u 
miżuri oħrajn li jikkontribwixxu għas-
sigurtà u l-prevenzjoni u s-soluzzjoni tal-
kunflitti;

(e) il-promozzjoni tat-tolleranza u tas-
sensibilizzazzjoni kulturali, etnika u 
reliġjuża, il-ħolqien tal-fiduċja u miżuri 
oħrajn li jikkontribwixxu għas-sigurtà u l-
prevenzjoni u s-soluzzjoni tal-kunflitti;

Or. en

Emenda 49
Jean Roatta, Elisabeth Morin-Chartier

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

(ea) li tiġi żgurata l-kompetittività 
ekonomika tal-Unjoni Ewropea u tal-
pajjiżi msieħba tagħha bl-inklużjoni ta' 
proġetti u proċeduri li huma l-aktar 
adattati għall-SMEs, biex b'hekk ikunu 
jistgħu jintegraw ruħhom aħjar fis-suq 
intern tal-Unjoni Ewropea.

Or. fr

Emenda 50
Jean Roatta, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt eb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(eb) li jiġi kkordinat l-appoġġ mill-UE 
għall-SMEs, u l-promozzjoni tal-ħolqien 
tan-negozji bejn SMEs fil-pajjiżi msieħba 
u dawk li jinsabu fl-Unjoni. li jitħeġġeġ l-
iżvilupp ta' proġetti u investimenti tal-
SMEs fil-pajjiżi msieħba, biex b'hekk jiġu 
rilaxxati r-riżorsi meħtieġa għall-
promozzjoni ta' kooperazzjoni 
transnazzjonali.

Or. fr

Emenda 51
Jutta Steinruck

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-kisba ta’ dawn l-objettivi għandha tiġi 
mkejla notevolment bl-użu tar-rapporti 
perjodiċi rilevanti tal-UE dwar l-

3. Il-kisba ta’ dawn l-objettivi għandha tiġi 
mkejla notevolment bl-użu tar-rapporti 
perjodiċi rilevanti tal-UE, inklużi rapporti 
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implimentazzjoni tal-politika, u għall-
paragrafi 2(a), (d) u (e), permezz tal-
indikaturi rilevanti stabbiliti minn 
organizzazzjonijiet internazzjonali u 
entitajiet rilevanti oħra; għall-
paragrafi 2(b), (c) u (d) skont l-
applikazzjoni tal-qafas regolatorju tal-UE 
mill-pajjiżi msieħba fejn xieraq; għall-
paragrafi 2(c) u (f), skont in-numru ta’ 
ftehimiet u azzjonijiet ta’ kooperazzjoni 
rilevanti. L-indikaturi se jinkludu, fost 
oħrajn, l-elezzjonijiet demokratiċi 
sorveljati b’mod xieraq, il-livell ta’ 
korruzzjoni, il-flussi tal-kummerċ, l-
indikaturi li jippermettu l-kejl tad-
differenzi ekonomiċi interni, inklużi l-
livelli tal-impjieg.

min-naħa tal-aġenziji tal-Unjoni, dwar l-
implimentazzjoni tal-politika, u għall-
paragrafi 2(a), (d) u (e), permezz tal-
indikaturi rilevanti stabbiliti minn 
organizzazzjonijiet internazzjonali u 
entitajiet rilevanti oħra; għall-
paragrafi 2(b), (c) u (d) skont l-
applikazzjoni tal-qafas regolatorju tal-UE 
mill-pajjiżi msieħba fejn xieraq; għall-
paragrafi 2(c) u (f), skont in-numru ta’ 
ftehimiet u azzjonijiet ta’ kooperazzjoni 
rilevanti. L-indikaturi se jinkludu, fost 
oħrajn, l-elezzjonijiet demokratiċi 
sorveljati b’mod xieraq, il-livell ta’ 
korruzzjoni, il-flussi tal-kummerċ, l-
indikaturi li jippermettu l-kejl tad-
differenzi ekonomiċi interni, inklużi l-
livelli tal-impjieg u l-iżvilupp tal-kapital 
uman, u l-obbligu tal-imsieħba soċjali u 
tas-soċjetà ċivili li jipparteċipaw fi djalogu 
soċjali u d-dritt tagħhom li jiġu 
kkonsultati qabel ma tiddaħħal il-
leġiżlazzjoni u jiddaħħlu l-politiki.

Or. en

Emenda 52
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-kisba ta’ dawn l-objettivi għandha tiġi 
mkejla notevolment bl-użu tar-rapporti 
perjodiċi rilevanti tal-UE dwar l-
implimentazzjoni tal-politika, u għall-
paragrafi 2(a), (d) u (e), permezz tal-
indikaturi rilevanti stabbiliti minn 
organizzazzjonijiet internazzjonali u 
entitajiet rilevanti oħra; għall-
paragrafi 2(b), (c) u (d) skont l-
applikazzjoni tal-qafas regolatorju tal-UE 
mill-pajjiżi msieħba fejn xieraq; għall-
paragrafi 2(c) u (f), skont in-numru ta’ 

3. Il-kisba ta’ dawn l-objettivi għandha tiġi 
mkejla notevolment bl-użu tar-rapporti 
perjodiċi rilevanti tal-UE dwar l-
implimentazzjoni tal-politika, u għall-
paragrafi 2(a), (d) u (e), permezz tal-
indikaturi rilevanti stabbiliti minn 
organizzazzjonijiet internazzjonali u 
entitajiet rilevanti oħra; għall-
paragrafi 2(b), (c) u (d) skont l-
applikazzjoni tal-qafas regolatorju tal-UE 
mill-pajjiżi msieħba fejn xieraq; għall-
paragrafi 2(c) u (f), skont in-numru ta’ 
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ftehimiet u azzjonijiet ta’ kooperazzjoni 
rilevanti. L-indikaturi se jinkludu, fost 
oħrajn, l-elezzjonijiet demokratiċi 
sorveljati b’mod xieraq, il-livell ta’ 
korruzzjoni, il-flussi tal-kummerċ, l-
indikaturi li jippermettu l-kejl tad-
differenzi ekonomiċi interni, inklużi l-
livelli tal-impjieg.

ftehimiet u azzjonijiet ta’ kooperazzjoni 
rilevanti. L-indikaturi se jinkludu, fost 
oħrajn, l-elezzjonijiet demokratiċi 
sorveljati b’mod xieraq, il-livell ta’ 
korruzzjoni, il-libertà tal-midja, l-
indipendenza tal-ġudizzjarja, ir-rispett 
għad-drittijiet tal-bniedem u għad-
drittijiet tal-minoritajiet, il-flussi tal-
kummerċ, l-indikaturi li jippermettu l-kejl 
tad-differenzi ekonomiċi interni, inklużi l-
livelli tal-impjieg.

Or. en

Emenda 53
Marije Cornelissen

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-kisba ta’ dawn l-objettivi għandha tiġi 
mkejla notevolment bl-użu tar-rapporti 
perjodiċi rilevanti tal-UE dwar l-
implimentazzjoni tal-politika, u għall-
paragrafi 2(a), (d) u (e), permezz tal-
indikaturi rilevanti stabbiliti minn 
organizzazzjonijiet internazzjonali u 
entitajiet rilevanti oħra; għall-
paragrafi 2(b), (c) u (d) skont l-
applikazzjoni tal-qafas regolatorju tal-UE 
mill-pajjiżi msieħba fejn xieraq; għall-
paragrafi 2(c) u (f), skont in-numru ta’ 
ftehimiet u azzjonijiet ta’ kooperazzjoni 
rilevanti. L-indikaturi se jinkludu, fost 
oħrajn, l-elezzjonijiet demokratiċi 
sorveljati b’mod xieraq, il-livell ta’ 
korruzzjoni, il-flussi tal-kummerċ, l-
indikaturi li jippermettu l-kejl tad-
differenzi ekonomiċi interni, inklużi l-
livelli tal-impjieg.

3. Il-kisba ta’ dawn l-objettivi għandha tiġi 
mkejla notevolment bl-użu tar-rapporti 
perjodiċi rilevanti tal-UE dwar l-
implimentazzjoni tal-politika, u għall-
paragrafi 2(a), (d) u (e), permezz tal-
indikaturi rilevanti stabbiliti minn 
organizzazzjonijiet internazzjonali u 
entitajiet rilevanti oħra; għall-
paragrafi 2(b), (c) u (d) skont l-
applikazzjoni tal-qafas regolatorju tal-UE 
mill-pajjiżi msieħba fejn xieraq; għall-
paragrafi 2(c) u (f), skont in-numru ta’ 
ftehimiet u azzjonijiet ta’ kooperazzjoni 
rilevanti. L-indikaturi se jinkludu, fost 
oħrajn, l-elezzjonijiet demokratiċi 
sorveljati b’mod xieraq, il-livell ta’ 
korruzzjoni, il-flussi tal-kummerċ, l-
indikaturi li jippermettu l-kejl tad-
differenzi ekonomiċi interni, il-livelli tal-
impjieg, il-kwalità tal-impjieg, il-livelli tal-
faqar u d-distribuzzjoni tal-introjtu.

Or. en



AM\900410MT.doc 21/23 PE487.961v01-00

MT

Emenda 54
Riikka Manner

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-kisba ta’ dawn l-objettivi għandha tiġi 
mkejla notevolment bl-użu tar-rapporti 
perjodiċi rilevanti tal-UE dwar l-
implimentazzjoni tal-politika, u għall-
paragrafi 2(a), (d) u (e), permezz tal-
indikaturi rilevanti stabbiliti minn 
organizzazzjonijiet internazzjonali u 
entitajiet rilevanti oħra; għall-
paragrafi 2(b), (c) u (d) skont l-
applikazzjoni tal-qafas regolatorju tal-UE 
mill-pajjiżi msieħba fejn xieraq; għall-
paragrafi 2(c) u (f), skont in-numru ta’ 
ftehimiet u azzjonijiet ta’ kooperazzjoni 
rilevanti. L-indikaturi se jinkludu, fost 
oħrajn, l-elezzjonijiet demokratiċi 
sorveljati b’mod xieraq, il-livell ta’ 
korruzzjoni, il-flussi tal-kummerċ, l-
indikaturi li jippermettu l-kejl tad-
differenzi ekonomiċi interni, inklużi l-
livelli tal-impjieg.

3. Il-kisba ta’ dawn l-objettivi għandha tiġi 
mkejla notevolment bl-użu tar-rapporti 
perjodiċi rilevanti tal-UE dwar l-
implimentazzjoni tal-politika, u għall-
paragrafi 2(a), (d) u (e), permezz tal-
indikaturi rilevanti stabbiliti minn 
organizzazzjonijiet internazzjonali u 
entitajiet rilevanti oħra; għall-
paragrafi 2(b), (c) u (d) skont l-
applikazzjoni tal-qafas regolatorju tal-UE 
mill-pajjiżi msieħba fejn xieraq; għall-
paragrafi 2(c) u (f), skont in-numru ta’ 
ftehimiet u azzjonijiet ta’ kooperazzjoni 
rilevanti. L-indikaturi se jinkludu, fost 
oħrajn, l-elezzjonijiet demokratiċi 
sorveljati b’mod xieraq, il-livell ta’ 
korruzzjoni, il-flussi tal-kummerċ, l-
indikaturi li jippermettu l-kejl tad-
differenzi ekonomiċi interni, inklużi n-
numru ta' persuni li qegħdin jitħarrġu u 
l-livelli tal-impjieg.

Or. fi

Emenda 55
Jutta Steinruck

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-ftehimiet ta’ sħubija u kooperazzjoni, 
il-ftehimiet ta’ assoċjazzjoni u ftehimiet 
oħra eżistenti jew futuri li jistabbilixxu 
relazzjoni mal-pajjiżi msieħba, 
Komunikazzjonijiet korrispondenti, 

1. Il-ftehimiet ta’ sħubija u kooperazzjoni, 
il-ftehimiet ta’ assoċjazzjoni u ftehimiet 
oħra eżistenti jew futuri li jistabbilixxu 
relazzjoni mal-pajjiżi msieħba, 
Komunikazzjonijiet korrispondenti, 
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konklużjonijiet tal-Kunsill u 
Riżoluzzjonijiet tal-Parlament Ewropew kif 
ukoll il-konklużjonijiet rilevanti tal-laqgħat 
ministerjali mal-pajjiżi msieħba għandhom 
jikkostitwixxu l-qafas ta’ politika ġenerali 
għall-ipprogrammar u l-implimentazzjoni 
tal-appoġġ tal-Unjoni taħt dan ir-
Regolament.

konklużjonijiet tal-Kunsill u 
Riżoluzzjonijiet tal-Parlament Ewropew kif 
ukoll il-konklużjonijiet rilevanti tal-laqgħat 
ministerjali mal-pajjiżi msieħba għandhom 
jikkostitwixxu l-qafas ta’ politika ġenerali 
għall-ipprogrammar u l-implimentazzjoni 
tal-appoġġ tal-Unjoni taħt dan ir-
Regolament, marbuta b'mod attiv mal-
istrumenti u l-politiki interni eżistenti tal-
Unjoni fir-rigward tal-infrastruttura, l-
enerġija, it-trasport, l-ICT, l-impjieg u l-
politika soċjali, il-migrazzjoni, l-
edukazzjoni, il-kultura, ir-riċerka u l-
innovazzjoni.

Or. en

Emenda 56
Riikka Manner

Proposta għal regolament
Artikolu 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr preġudizzju għad-
dispożizzjonijiet dwar is-sospensjoni ta’ 
għajnuna fi ftehimiet ta’ sħubija u 
kooperazzjoni u ftehimiet ta’ assoċjazzjoni 
ma’ pajjiżi u reġjuni msieħba, fejn pajjiż 
imsieħeb jonqos milli josserva l-prinċipji 
tad-demokrazija, l-istat tad-dritt u r-rispett 
għad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet 
fundamentali, l-Unjoni għandha tistieden 
lill-pajjiż ikkonċernat għal 
konsultazzjonijiet sabiex tinstab soluzzjoni 
aċċettabbli għaż-żewġ partijiet, ħlief f’każi 
ta’ urġenza speċjali. Fejn il-konsultazzjoni 
mal-pajjiż ikkonċernat ma twassalx għal 
soluzzjoni aċċettabbli għaż-żewġ partijiet, 
jew jekk il-konsultazzjonijiet ikunu 
rrifjutati jew fil-każ ta’ urġenza speċjali, il-
Kunsill jista’ jieħu miżuri xierqa skont l-
Artikolu 215(1) tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, li 
jistgħu jinkludu s-sospensjoni sħiħa jew 

Mingħajr preġudizzju għad-
dispożizzjonijiet dwar is-sospensjoni ta’ 
għajnuna fi ftehimiet ta’ sħubija u 
kooperazzjoni u ftehimiet ta’ assoċjazzjoni 
ma’ pajjiżi u reġjuni msieħba, fejn pajjiż 
imsieħeb jonqos milli josserva l-prinċipji 
tad-demokrazija, l-istat tad-dritt u r-rispett 
għad-drittijiet tal-bniedem, il-libertajiet
fundamentali u l-ġustizzja soċjali, l-Unjoni 
għandha tistieden lill-pajjiż ikkonċernat 
għal konsultazzjonijiet sabiex tinstab 
soluzzjoni aċċettabbli għaż-żewġ partijiet, 
ħlief f’każi ta’ urġenza speċjali. Fejn il-
konsultazzjoni mal-pajjiż ikkonċernat ma 
twassalx għal soluzzjoni aċċettabbli għaż-
żewġ partijiet, jew jekk il-
konsultazzjonijiet ikunu rrifjutati jew fil-
każ ta’ urġenza speċjali, il-Kunsill jista’ 
jieħu miżuri xierqa skont l-Artikolu 215(1) 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, li jistgħu jinkludu s-sospensjoni 
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parzjali tal-appoġġ mill-Unjoni. sħiħa jew parzjali tal-appoġġ mill-Unjoni.

Or. fi


