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Emenda 20
Thomas Händel.

Proposta għal regolament
Titlu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Proposta għal REGOLAMENT TAL-
PARLAMENT EWROPEW U TAL-
KUNSILL li jistabbilixxi għall-perjodu 
2014-2020 il-Programm tad-Drittijiet u ċ-
Ċittadinanza

Proposta għal REGOLAMENT TAL-
PARLAMENT EWROPEW U TAL-
KUNSILL li jistabbilixxi għall-perjodu 
2014-2020 il-Programm tal-Ugwaljanza, 
id-Drittijiet u ċ-Ċittadinanza

Or. en

Emenda 21
Marian Harkin, Riikka Manner

Proposta għal regolament
Titlu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Proposta għal REGOLAMENT TAL-
PARLAMENT EWROPEW U TAL-
KUNSILL li jistabbilixxi għall-perjodu 
2014-2020 il-Programm tad-Drittijiet u ċ-
Ċittadinanza

Proposta għal REGOLAMENT TAL-
PARLAMENT EWROPEW U TAL-
KUNSILL li jistabbilixxi għall-perjodu 
2014-2020 il-Programm tal-Ugwaljanza, 
id-Drittijiet u ċ-Ċittadinanza

Or. en

Emenda 22
Marian Harkin, Riikka Manner

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Iċ-ċittadini għandhom ikunu jistgħu 
jeżerċitaw b’mod sħiħ id-drittijiet li 
joħorġu miċ-ċittadinanza tal-Unjoni. Huma 

(3) Iċ-ċittadini tal-UE għandhom ikunu 
jistgħu jeżerċitaw b’mod sħiħ id-drittijiet li 
joħorġu miċ-ċittadinanza tal-Unjoni u mill-
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għandhom ikunu jistgħu jeżerċitaw id-dritt 
tagħhom li jiċċaqilqu u jgħixu liberament 
fl-Unjoni, id-dritt tagħhom li jivvutaw u li 
joħorġu bħala kandidati fil-Parlament 
Ewropew u fl-elezzjonijiet muniċipali, id-
dritt tagħhom għall-protezzjoni konsulari u 
d-dritt tagħhom li jagħmlu petizzjoni lill-
Parlament Ewropew. Huma għandhom 
iħossuhom komdi dwar il-ħajja, l-ivvjaġġar
u li jmorru jaħdmu fi Stat Membru ieħor, 
b’fiduċja li d-drittijiet tagħhom ikunu 
protetti, irrispettivament minn fejn fl-
Unjoni Ewropea jinzertaw.

Konvenzjonijiet internazzjonali li 
aderixxiet magħhom l-Unjoni Ewropea.. 
Huma għandhom ikunu jistgħu jeżerċitaw 
id-dritt tagħhom li jiċċaqilqu u jgħixu 
liberament fl-Unjoni, id-dritt tagħhom li 
jivvutaw u li joħorġu bħala kandidati fil-
Parlament Ewropew u fl-elezzjonijiet 
muniċipali, id-dritt tagħhom għall-
protezzjoni konsulari u d-dritt tagħhom li 
jagħmlu petizzjoni lill-Parlament 
Ewropew. Huma għandhom ikunu jistgħu 
jgħixu, jivvjaġġaw u jmorru jaħdmu fi Stat 
Membru ieħor mingħajr diffikultà, 
b’fiduċja li d-drittijiet tagħhom ikunu 
protetti, irrispettivament minn fejn fl-
Unjoni Ewropea jinzertaw, u li jiġi żgurat 
l-aċċess ugwali għal persuni b'diżabbiltà.

Or. en

Emenda 23
Thomas Händel.

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Iċ-ċittadini u n-negozji għandhom 
jibbenefikaw ukoll b’mod sħiħ mis-suq 
intern. Il-konsumaturi għandhom ikunu 
jistgħu jgawdu d-drittijiet li joħorġu mil-
leġiżlazzjoni dwar il-konsumaturi u n-
negozji għandhom ikunu appoġġjati 
sabiex jeżerċitaw il-libertà li jwettqu 
negozju fis-suq intern. L-iżvilupp ta’ 
strumenti leġiżlattivi għall-kuntratti u 
għall-konsumaturi jipprovdi soluzzjonijiet 
prattiċi sabiex in-negozji u l-konsumaturi 
jkunu jistgħu jindirizzaw problemi 
transkonfinali, bil-għan li joffrulhom 
aktar għażliet u jagħmluha tiswa inqas 
għalihom biex jikkonkludu kuntratti ma’ 
msieħba fi Stat Membru ieħor, filwaqt li 
jipprovdu livell għoli ta’ protezzjoni għall-

imħassar
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konsumatur.

Or. en

Emenda 24
Kinga Göncz.

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni
bbażata fuq is-sess, ir-razza jew l-oriġini 
etnika, ir-reliġjon jew twemmin, id-
diżabbiltà, l-età jew l-orjentazzjoni 
sesswali u l-promozzjoni tal-ugwaljanza
bejn in-nisa u l-irġiel huma valuri komuni 
għall-Istati Membri. Il-ġlieda kontra kull 
forma ta’ diskriminazzjoni hija mira 
kontinwa li teħtieġ azzjoni kkoordinata, 
inkluż permezz tal-allokazzjoni ta’ fondi.

(5) In-nondiskriminazzjoni bbażata fuq is-
sess, l-identità tal-ġeneru, ir-razza jew l-
oriġini etnika, ir-reliġjon jew twemmin, id-
diżabbiltà, l-età jew l-orjentazzjoni 
sesswali u l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-
irġiel huma valuri komuni għall-Istati 
Membri. Il-ġlieda kontra kull forma ta’ 
diskriminazzjoni hija mira kontinwa li 
teħtieġ azzjoni kkoordinata, inkluż 
permezz tal-allokazzjoni ta’ fondi.

Or. en

Emenda 25
Birgit Sippel.

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni 
bbażata fuq is-sess, ir-razza jew l-oriġini 
etnika, ir-reliġjon jew twemmin, id-
diżabbiltà, l-età jew l-orjentazzjoni 
sesswali u l-promozzjoni tal-ugwaljanza 
bejn in-nisa u l-irġiel huma valuri komuni 
għall-Istati Membri. Il-ġlieda kontra kull 
forma ta’ diskriminazzjoni hija mira 
kontinwa li teħtieġ azzjoni kkoordinata, 
inkluż permezz tal-allokazzjoni ta’ fondi.

(5) Skont l-Artikoli 2 u 3 tat-TFUE, l-
Artikoli 8, 10 u 19 TFUE u l-Artikolu 21 
tal-Karta, l-Unjoni għandha tieħu azzjoni 
effettiva biex tikkumbatti d-
diskriminazzjoni bbażata fuq kull tip ta' 
raġuni, b'mod partikolari fuq is-sess, ir-
razza jew l-oriġini etnika, il-lingwa, n-
nazzjonalità jew is-sħubija f'minorità 
nazzjonali, ir-reliġjon jew twemmin, id-
diżabbiltà, l-età jew l-orjentazzjoni 
sesswali u tiżgura l-ugwaljanza bejn in-
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nisa u l-irġiel kif ukoll il-ħarsien tad-
drittijiet ta' persuni b'diżabilità bħala 
obbligu li ġej mill-adeżjoni tal-Unjoni 
għall-Konvenzjoni tan-NU dwar id-
drittijiet ta' persuni b'diżabilità. L-
integrazzjoni tal-ugwaljanza u l-bini ta' 
soċjetà inklużiva billi tiġi miġġielda kull 
forma ta’ diskriminazzjoni, intolleranza u 
mibegħda, billi jiġu promossi postijiet tax-
xogħol toleranti u inklużivi u billi jiġu 
rikonoxxuti d-drittijiet ta' kulħadd li jkun 
ittrattat b'dinjità fuq il-post tax-xogħol u 
fis-soċjetà inġenerali bħala miri kontinwi 
li jeħtieġu azzjoni kkoordinata, inkluż 
permezz tal-allokazzjoni ta’ fondi
suffiċjenti.

Or. en

Emenda 26
Marian Harkin, Riikka Manner

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni
bbażata fuq is-sess, ir-razza jew l-oriġini 
etnika, ir-reliġjon jew twemmin, id-
diżabbiltà, l-età jew l-orjentazzjoni 
sesswali u l-promozzjoni tal-ugwaljanza
bejn in-nisa u l-irġiel huma valuri 
komuni għall-Istati Membri. Il-ġlieda 
kontra kull forma ta’ diskriminazzjoni hija
mira kontinwa li teħtieġ azzjoni 
kkoordinata, inkluż permezz tal-
allokazzjoni ta’ fondi.

(5) Skont l-Artikoli 10 u 19 tat-TFUE, l-
Unjoni għandha tfittex li tiġġieled id-
diskriminazzjoni bbażata fuq is-sess, ir-
razza jew l-oriġini etnika, ir-reliġjon jew it-
twemmin, id-diżabbiltà, l-età jew l-
orjentazzjoni sesswali u tintegra l-
ungwaljanza. In-nondiskriminazzjoni hija 
mħaddna wkoll fl-Artikolu 21 tal-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali ta' l-Unjoni 
Ewropea. Il-ġlieda kontra kull forma ta’ 
diskriminazzjoni u l-protezzjoni tad-
drittijiet ta’ persuni b’diżabbiltà li 
jirriżultaw mill-adeżjoni tal-UE għall-
Konvenzjoni tan-NU dwar id- drittijiet ta’ 
persuni b’diżabbiltà huma miri kontinwi li
jeħtieġu azzjoni kkoordinata, inkluż 
permezz tal-allokazzjoni ta’ fondi.

Skont l-Artikoli 2 u 3(3) tat-TUE u l-
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Artikolu 8 tat-TFUE, l-ugwaljanza bejn 
in-nisa u l-irġiel hija valur fundamentali 
u objettiv tal-UE u l-UE għandha 
tippromowovi l-ugwaljanza tal-ġeneru fl-
attivitajiet kollha tagħha. L-ugwaljanza 
bejn in-nisa u l-irġiel hija wkoll 
imħaddna fl-Artikolu 23 tal-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea. Il-promozzjoni tal-ugwaljanza 
tal-ġeneru fl-UE kollha ssir permezz ta’ 
approċċ dupliċi bbażat fuq azzjonijiet 
speċifiċi u fuq integrazzjoni effikaċi tad-
dimensjoni tal-ġeneru kemm fil-politiki 
kif ukoll fl-allokazzjonijiet baġitarji.

Or. en

Emenda 27
Birgit Sippel.

Proposta għal regolament
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5 a) Skont l-Artikolu 46 tat-TFUE, l-
Unjoni għandha tieħu azzjoni sabiex 
tiżgura l-moviment liberu għall-ħaddiema 
u tneħħi kull diskriminazzjoni bbażata fuq 
iċ-ċittadinanza bejn il-ħaddiema tal-Istati 
Membri fir-rigward tal-impjieg, ir-
remunerazzjoni u l-kundizzjonijiet l-oħra 
tax-xogħol u tal-impjieg.

Or. en

Emenda 28
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Proposta għal regolament
Premessa 6a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) L-ugwaljanza u l-anti-
diskriminazzjoni mhumiex biss 
kwistjonijiet legali iżda sfidi fundamentali 
għas-soċjetà. Il-Programm Komunitarju 
għall-Impjiegi u s-Solidarjetà Soċjali –
Progress (il-Programm Progress) inkluda 
s-sezzjonijiet dwar ‘l-Antidiskriminazzjoni 
u d-diversità’ u ‘l-Ugwaljanza bejn is-
Sessi’ li għandhom ikomplu u jiġu 
żviluppati iktar taħt dan il-Programm. 
Barra minn hekk, l-evalwazzjoni ta’ nofs 
it-terminu tal-Programm Progress 
enfasizza l-ħtieġa għal iktar sforzi u 
inizjattivi ġodda fir-rigward tal-
ugwaljanza u l-antidiskriminazzjoni. 
Għaldaqstant huwa tal-akbar importanza 
li jinżamm fokus qawwi fuq dawk il-
kwistjonijiet. Barra minn hekk, il-
konstatazzjonijiet tal-evalwazzjoni ta’ nofs 
it-terminu tal-Programm Progress tat-22 
ta’ Diċembru 2011 fl-oqsma tal-
ugwaljanza u l-antidiskriminazzjoni 
għandhom jittieħdu inkunsiderazzjoni fl-
implimentazzjoni ta’ dan il-Programm.

Or. en

Emenda 29
Minodora Cliveti

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni 
dwar l-Ewropa 20207 tistabbilixxi 
strateġija għal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklussiv. L-appoġġ u l-
promozzjoni tad-drittijiet tal-individwi fi 
ħdan l-Unjoni, l-indirizzar tad-
diskriminazzjoni u l-inugwaljanzi u l-
promozzjoni taċ-ċittadinanza 

(10) Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni 
dwar l-Ewropa 20207 tistabbilixxi 
strateġija għal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklussiv. L-appoġġ u l-
promozzjoni tad-drittijiet tal-individwi fi 
ħdan l-Unjoni, l-indirizzar tad-
diskriminazzjoni u l-inugwaljanzi, il-
protezzjoni tad-drittijiet ta’ persuni 
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jikkontribwixxu għall-promozzjoni tal-
għanijiet oġġettivi u l-inizjattivi ewlenin 
tal-Istrateġija għall-Ewropa 2020.

b’diżabbiltà u l-promozzjoni taċ-
ċittadinanza jikkontribwixxu għall-
promozzjoni tal-għanijiet oġġettivi u l-
inizjattivi ewlenin tal-Istrateġija għall-
Ewropa 2020.

Or. en

Emenda 30
Marian Harkin, Riikka Manner

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni 
dwar l-Ewropa 20207 tistabbilixxi 
strateġija għal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklussiv. L-appoġġ u l-
promozzjoni tad-drittijiet tal-individwi fi 
ħdan l-Unjoni, l-indirizzar tad-
diskriminazzjoni u l-inugwaljanzi u l-
promozzjoni taċ-ċittadinanza 
jikkontribwixxu għall-promozzjoni tal-
għanijiet oġġettivi u l-inizjattivi ewlenin 
tal-Istrateġija għall-Ewropa 2020.

(10) Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni 
dwar l-Ewropa 20207 tistabbilixxi 
strateġija għal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklussiv. L-appoġġ u l-
promozzjoni tad-drittijiet tal-individwi fi 
ħdan l-Unjoni, il-promozzjoni tal-
ugwaljanza bejn n-nisa u l-irġiel, l-
indirizzar tad-diskriminazzjoni u l-
inugwaljanzi, il-protezzjoni tad-drittijiet 
ta’ persuni b’diżabbiltà u l-promozzjoni 
taċ-ċittadinanza jikkontribwixxu għall-
promozzjoni tal-għanijiet oġġettivi u l-
inizjattivi ewlenin tal-Istrateġija għall-
Ewropa 2020.

Or. en

Emenda 31
Minodora Cliveti

Proposta għal regolament
Premessa 13a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Ħafna organizzazzjonijiet mhux 
governattivi (NGOs) attivi f’diversi livelli 
jistgħu jagħmlu kontribuzzzjoni 
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importanti fil-livell Ewropew permezz ta’ 
netwerks rappreżentattivi Ewropej tad-
detenturi tad-drittijiet li jassistu fl-iżvilupp 
ta’ orjentazzjonijiet ta’ politika relatati 
mal-objettivi ġenerali tal-Programm.

Or. en

Emenda 32
Marian Harkin.

Proposta għal regolament
Premessa 13a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Ħafna organizzazzjonijiet mhux 
governattivi (NGOs) attivi f’diversi livelli 
jistgħu jagħmlu kontribuzzzjoni 
importanti fil-livell Ewropew permezz ta’ 
netwerks rappreżentattivi Ewropej tad-
detenturi tad-drittijiet li jassistu fl-iżvilupp 
ta’ orjentazzjonijiet ta’ politika relatati 
mal-objettivi ġenerali tal-Programm.

Or. en

Emenda 33
Thomas Händel.

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-
Programm tal-Unjoni Ewropea dwar id-
Drittijiet u ċ-Ċittadinanza, minn issa ’l 
quddiem imsejjaħ ‘il-Programm’.

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-
Programm tal-Unjoni Ewropea dwar l-
Ugwaljanza, id-Drittijiet u ċ-Ċittadinanza, 
minn issa ’l quddiem imsejjaħ ‘il-
Programm’.

Or. en
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Emenda 34
Birgit Sippel.

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) li jikkontribwixxi għat-titjib tal-
eżerċizzju tad-drittijiet li jirriżultaw miċ-
ċittadinanza tal-Unjoni;

(a) li jikkontribwixxi għall-promozzjoni u 
l-protezzjoni tad-drittijiet tal-persuni 
kollha li jirrisjedu fl-UE inkluż l-
eżerċizzju tad-drittijiet li jirriżultaw miċ-
ċittadinanza jew mil-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni;

Or. en

Emenda 35
Thomas Händel.

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) li jikkontribwixxi għat-titjib tal-
eżerċizzju tad-drittijiet li jirriżultaw miċ-
ċittadinanza tal-Unjoni;

(a) li jikkontribwixxi għat-titjib tal-
eżerċizzju tad-drittijiet li jirriżultaw miċ-
ċittadinanza tal-Unjoni u mil-leġiżlazzjoni 
tal-Unjoni għall-protezzjoni ta’ ċittadini 
ta’ pajjiżi terzi;

Or. en

Emenda 36
Birgit Sippel.

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) li jippromwovi l-implimentazzjoni 
effettiva tal-prinċipji ta’ non-
diskriminazzjoni fuq il-bażi tas-sess, ir-

(b) li jippromwovi t-trattament ugwali u l-
implimentazzjoni effettiva tal-prinċipji ta’ 
nondiskriminazzjoni inkluż fuq il-bażi tas-
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razza jew l-oriġini etnika, ir-reliġjon jew 
twemmin, id-diżabbiltà, l-età jew l-
orjentazzjoni sesswali inkluża l-ugwaljanza 
bejn in-nisa u l-irġiel u d-drittijiet ta’ 
persuni b’diżabbiltà u tal-anzjani;

sess, ir-razza jew l-oriġini etnika, ir-
reliġjon jew twemmin, id-diżabbiltà, l-età, 
l-orjentazzjoni sesswali jew l-identità tal-
ġeneru inkluża l-ugwaljanza bejn in-nisa u 
l-irġiel u d-drittijiet ta’ persuni b’diżabbiltà 
u tal-anzjani, filwaqt li jirrikonoxxi d-
drittijiet tal-persuni kollha li jiġu ttrattati 
b'dinjità; il-ġlieda kontra l-ibbulljar, il-
fastidju u t-trattament intolleranti, 
speċjalment fuq il-post tax-xogħol; l-
iżgurar tad-dritt ta’ trattament ugwali 
bejn il-ħaddiema minn Stati Membri 
differenti speċjalment fir-rigward ta’ 
impjieg, remunerazzjoni u kundizzjonijiet 
oħra tax-xogħol u l-impjieg;

Or. en

Emenda 37
Thomas Händel.

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) li jippromwovi l-implimentazzjoni 
effettiva tal-prinċipji ta’ non-
diskriminazzjoni fuq il-bażi tas-sess, ir-
razza jew l-oriġini etnika, ir-reliġjon jew 
twemmin, id-diżabbiltà, l-età jew l-
orjentazzjoni sesswali inkluża l-ugwaljanza 
bejn in-nisa u l-irġiel u d-drittijiet ta’ 
persuni b’diżabbiltà u tal-anzjani;

(b) li jippromwovi l-implimentazzjoni 
effettiva tal-prinċipji ta’ 
nondiskriminazzjoni fuq kwalunkwe bażi, 
inklużi s-sess, ir-razza jew l-oriġini etnika, 
ir-reliġjon jew twemmin, id-diżabbiltà, l-
età jew l-orjentazzjoni sesswali jew l-
identità tal-ġeneru inkluża l-ugwaljanza 
bejn in-nisa u l-irġiel u d-drittijiet ta’ 
persuni b’diżabbiltà u tal-anzjani;

Or. en

Emenda 38
Kinga Göncz.

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) li jippromwovi l-implimentazzjoni 
effettiva tal-prinċipji ta’ non-
diskriminazzjoni fuq il-bażi tas-sess, ir-
razza jew l-oriġini etnika, ir-reliġjon jew 
twemmin, id-diżabbiltà, l-età jew l-
orjentazzjoni sesswali inkluża l-ugwaljanza 
bejn in-nisa u l-irġiel u d-drittijiet ta’ 
persuni b’diżabbiltà u tal-anzjani;

(b) li jippromwovi l-implimentazzjoni 
effettiva tal-prinċipji ta’ non-
diskriminazzjoni fuq il-bażi tas-sess, l-
identità tal-ġeneru, ir-razza jew l-oriġini 
etnika, ir-reliġjon jew twemmin, id-
diżabbiltà, l-età jew l-orjentazzjoni 
sesswali inkluża l-ugwaljanza bejn in-nisa 
u l-irġiel u d-drittijiet ta’ persuni 
b’diżabbiltà u tal-anzjani;

Or. en

Emenda 39
Riikka Manner.

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) li jippromwovi l-implimentazzjoni 
effettiva tal-prinċipji ta’ non-
diskriminazzjoni fuq il-bażi tas-sess, ir-
razza jew l-oriġini etnika, ir-reliġjon jew 
twemmin, id-diżabbiltà, l-età jew l-
orjentazzjoni sesswali inkluża l-ugwaljanza 
bejn in-nisa u l-irġiel u d-drittijiet ta’ 
persuni b’diżabbiltà u tal-anzjani;

(b) li jippromwovi l-implimentazzjoni 
effettiva tal-prinċipji ta’ non-
diskriminazzjoni fuq il-bażi tas-sess, ir-
razza jew l-oriġini etnika, ir-reliġjon jew 
twemmin, id-diżabbiltà, l-età jew l-
orjentazzjoni sesswali inkluża l-ugwaljanza 
bejn il-ġeneru u d-drittijiet ta’ persuni 
b’diżabbiltà u tal-anzjani;

Or. en

Emenda 40
Marian Harkin.

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) li jippromwovi l-ugwaljanza bejn in-
nisa u l-irġiel, inkluż billi tiġi miġġielda l-
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vjolenza kontra n-nisa, it-tfal u persuni 
vulnerabbli oħra u billi jiġi żgurat li l-
aspett tal-ugwaljanza tal-ġeneru jittieħed 
inkunsiderazzjoni fid-definizzjoni u l-
implimentazzjoni tal-politiki u l-attivitajiet 
kollha tal-Unjoni;

Or. en

Emenda 41
Minodora Cliveti

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) li jippromwovi l-ugwaljanza bejn in-
nisa u l-irġiel, inkluż billi tiġi miġġielda l-
vjolenza kontra n-nisa, it-tfal, iż-żgħażagħ 
u persuni vulnerabbli oħra u billi jiġi 
żgurat li l-aspett tal-ugwaljanza tal-
ġeneru jittieħed inkunsiderazzjoni fid-
definizzjoni u l-implimentazzjoni tal-
politiki u l-attivitajiet kollha tal-Unjoni;

Or. en

Emenda 42
Riikka Manner, Marian Harkin

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) li jtejjeb ir-rispett tad-drittijiet tat-tfal; (d) li jtejjeb ir-rispett tad-drittijiet tat-tfal, 
b’mod partikolari billi jiġġieled kontra l-
vjolenza domestika;

Or. en
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Emenda 43
Minodora Cliveti

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) li jiżgura l-monitoraġġ regolari tal-
impatt tal-Programm fuq id-drittijiet tat-
tfal, il-benessri tat-tfal u l-protezzjoni tat-
tfal permezz ta’ indikaturi tal-
Kummissjoni;

Or. en

Emenda 44
Thomas Händel.

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) li jippromwovi l-ugwaljanza bejn in-
nisa u l-irġiel, anki billi tiġi miġġielda l-
vjolenza fuq in-nisa, it-tfal u gruppi oħra 
li jinstabu f'risju;

Or. en

Emenda 45
Thomas Händel.

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) li jippromwovi s-sinerġiji bejn il-
ġlieda kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali 
u l-ġlieda kontra d-diskrimizazzjoni u 
favur iktar ugwaljanza; 
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Or. en

Emenda 46
Thomas Händel.

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) li jagħti s-setgħa lill-konsumaturi u 
lin-negozji li jinnegozjaw u jixtru 
b’fiduċja fi ħdan is-suq intern, billi 
jinforza d-drittijiet derivati mil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar il-
konsumatur u billi jappoġġja l-libertà li 
wieħed imexxi negozju fis-suq intern, 
permezz tat-transazzjonijiet 
transkonfinali.

imħassar

Or. en

Emenda 47
Riikka Manner, Marian Harkin

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-indikaturi għall-kejl tal-ilħuq tal-
objettivi stabbiliti fil-paragrafu 1, 
għandhom ikunu, fost affarijiet oħra, il-
perċezzjoni Ewropea tar-rispett, l-
eżerċizzju u l-implimentazzjoni ta’ dawn 
id-drittijiet u l-għadd ta’ ilmenti.

2. L-indikaturi għall-kejl tal-ilħuq tal-
objettivi stabbiliti fil-paragrafu 1, 
għandhom ikunu, fost affarijiet oħra, il-
data kwalitattiva u kwantitattiva miġbura 
fil-livell Ewropew dwar ir-rispett, l-
eżerċizzju u l-implimentazzjoni ta’ dawn 
id-drittijiet u l-għadd ta’ ilmenti.

Or. en

Emenda 48
Thomas Händel.
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Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-promozzjoni tal-kooperazzjoni 
transnazzjonali u l-bini ta’ għarfien 
reċiproku u fiduċja reċiproka fost il-
partijiet interessati kollha involuti;

(c) il-promozzjoni tal-kooperazzjoni 
transnazzjonali u l-bini ta’ għarfien 
reċiproku u fiduċja reċiproka fost il-
partijiet interessati kollha involuti, inklużi 
s-sħab soċjali;

Or. en

Emenda 49
Riikka Manner, Marian Harkin

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-promozzjoni tal-kooperazzjoni 
transnazzjonali u l-bini ta’ għarfien 
reċiproku u fiduċja reċiproka fost il-
partijiet interessati kollha involuti;

(c) il-promozzjoni tal-kooperazzjoni 
transnazzjonali u l-bini ta’ għarfien 
reċiproku u fiduċja reċiproka fost il-
partijiet interessati kollha involuti, in-
netwerks u l-organizzazzjonijiet mhux 
governattivi;

Or. en

Emenda 50
Thomas Händel.

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Attivitajiet ta’ taħriġ, bħal skambji tal-
persunal, workshops, seminars, 
avvenimenti ta’ taħriġ tat-trejners, żvilupp 
ta’ moduli ta’ taħriġ onlajn/oħrajn;

(b) Attivitajiet ta’ taħriġ, bħal skambji tal-
persunal, workshops, seminars, 
avvenimenti ta’ taħriġ tat-trejners, żvilupp 
ta’ moduli ta’ taħriġ onlajn/oħrajn. Dawn l-
attivitajiet għandhom jinkludu dimensjoni 
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tal-ġeneru u aspett ta’ 
antidiskriminazzjoni.

Or. en

Emenda 51
Kinga Göncz.

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha timmonitorja l-
Programm b’mod regolari sabiex issegwi l-
implimentazzjoni ta’ azzjonijiet imwettqa 
taħtu fl-oqsma tal-azzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 5(1) u l-ilħuq tal-objettivi 
speċifiċi msemmija fl-Artikolu 4. Il-
monitoraġġ għandu jipprovdi wkoll mezz 
ta’ evalwazzjoni tal-mod li bih il-
kwistjonijiet tal-ugwaljanza bejn is-sessi u 
tal-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni ġew 
indirizzati fl-azzjonijiet tal-programm. Fejn 
ikun rilevanti, l-indikaturi għandhom ikunu 
disaggregati skont is-sess, l-età u d-
diżabbiltà.

1. Il-Kummissjoni għandha timmonitorja l-
Programm b’mod regolari sabiex issegwi l-
implimentazzjoni ta’ azzjonijiet imwettqa 
taħtu fl-oqsma tal-azzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 5(1) u l-ilħuq tal-objettivi 
speċifiċi msemmija fl-Artikolu 4. Il-
monitoraġġ għandu jipprovdi wkoll mezz 
ta’ evalwazzjoni tal-mod li bih il-
kwistjonijiet tal-ugwaljanza bejn is-sessi u 
tal-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni ġew 
indirizzati fl-azzjonijiet tal-programm. Fejn 
ikun rilevanti, l-indikaturi għandhom ikunu 
disaggregati skont is-sess, l-età, l-oriġini 
etnika, speċjalment ir-Roma u d-
diżabbiltà.

Or. en


