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Emenda 26
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-volontarjat huwa espressjoni 
konkreta u viżibbli tas-solidarjetà li 
tippermetti lill-individwi biex jiddedikaw l-
għarfien, il-ħiliet u l-ħin tagħhom għas-
servizz ta' bnedmin oħra bħalhom, 
mingħajr interess primarju fi gwadann 
finanzjarju.

(2) Il-volontarjat huwa espressjoni 
konkreta u viżibbli tas-solidarjetà li 
tippermetti lill-individwi biex jiddedikaw l-
għarfien, il-ħiliet, l-esperjenza u l-ħin 
tagħhom għas-servizz ta' bnedmin oħra 
bħalhom, mingħajr interess primarju fi 
gwadann finanzjarju iżda bħala xewqa li 
wieħed jirrispondi għall-ħtiġijiet
umanitarji addizzjonali li joħorġu waqt 
kriżijiet umanitarji, kemm dawk ikkawżati 
mill-bniedem kif ukoll diżastri naturali.

Or. en

Emenda 27
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal regolament
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Filwaqt li l-volontarjat qiegħed 
jiżdied għal ħafna attivitajiet, għad hemm 
il-ħtieġa għal aktar sensibilizzazzjoni kif 
ukoll potenzjal sinifikanti għall-iżvilupp 
tas-solidarjetà fost iċ-ċittadini tal-Unjoni 
mal-vittmi ta' kriżijiet u diżastri f'pajjiżi 
terzi.

Or. en

Emenda 28
Antigoni Papadopoulou
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Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-viżjoni tal-Unjoni ta' għajnuna 
umanitarja, li tinkludi għan komuni, 
prinċipji u prassi tajba u qafas komuni biex 
titwassal l-għajnuna umanitarja tal-Unjoni, 
hija stipulata fil-"Kunsens Ewropew dwar 
l-Għajnuna Umanitarja". Il-Kunsens 
Ewropew jenfasizza l-impenn sod tal-
Unjoni biex tiddefendi u tippromwovi l-
prinċipji umanitarji fundamentali tal-
umanità, in-newtralità, l-imparzjalità u l-
indipendenza. L-azzjonijiet tal-Korp 
Volontarju Ewropew ta' Għajnuna 
Umanitarja (minn hawn 'il quddiem 
imsejjaħ "il-EU Aid Volunteers ") 
għandhom jiġu ggwidati mill-Kunsens 
Ewropew dwar l-Għajnuna Umanitarja.

(3) Il-viżjoni tal-Unjoni ta' għajnuna 
umanitarja, li tinkludi għan komuni, 
prinċipji u prassi tajba u qafas komuni biex 
titwassal l-għajnuna umanitarja tal-Unjoni, 
hija stipulata fil-"Kunsens Ewropew dwar 
l-Għajnuna Umanitarja". Hemm bżonn li 
jiżdiedu kemm is-sensibilizzazzjoni dwar l-
għajnuna umanitarja Ewropea kif ukoll 
il-viżibilità tagħha fost iċ-ċittadini tal-
Unjoni għaliex ta' spiss tingħata inqas 
importanza meta mqabbla mal-għajnuna 
umanitarja ta' organizzazzjonijiet 
internazzjonali oħra. Il-Kunsens Ewropew 
jenfasizza l-impenn sod tal-Unjoni biex 
tiddefendi u tippromwovi l-prinċipji 
umanitarji fundamentali tal-umanità, in-
newtralità, l-imparzjalità u l-indipendenza. 
L-azzjonijiet tal-Korp Volontarju Ewropew 
ta' Għajnuna Umanitarja (minn hawn 'il 
quddiem imsejjaħ "il-EU Aid Volunteers ") 
għandhom jiġu ggwidati mill-Kunsens 
Ewropew dwar l-Għajnuna Umanitarja.

Or. en

Emenda 29
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) In-numru, l-ambitu u l-kumplessità ta' 
kriżijiet umanitarji fid-dinja żdiedu b’mod 
sinifikanti matul is-snin u dan wassal għal 
żieda fid-domanda fuq atturi umanitarji 
sabiex jipprovdu rispons effettiva, effiċjenti 
u koerenti u biex jappoġġjaw il-
komunitajiet lokali tal-pajjiżi terzi sabiex 
dawn isiru anqas vulnerabbli u tissaħħaħ ir-

(5) In-numru, l-ambitu u l-kumplessità ta' 
kriżijiet umanitarji fid-dinja, kemm diżastri 
naturali kif ukoll kriżijiet ikkawżati mill-
bniedem, żdiedu b’mod sinifikanti matul 
is-snin – tendenza li sfortunatament 
x'aktarx tkompli – u dan iwassal għal 
żieda fid-domanda fuq atturi umanitarji 
sabiex jipprovdu rispons immedjat, effettiv, 
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reżiljenza tagħhom għad-diżastri. effiċjenti u koerenti u biex jappoġġjaw il-
komunitajiet lokali tal-pajjiżi terzi sabiex 
dawn isiru anqas vulnerabbli u tissaħħaħ ir-
reżiljenza tagħhom għad-diżastri.

Or. en

Emenda 30
Jacek Włosowicz

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Il-voluntiera jistgħu jsaħħu l-
operazzjonijiet tal-għajnuna umanitarja u 
jikkontribwixxu għall-
professjonalizzazzjoni tal-għajnuna 
umanitarja meta jkunu adegwatament 
magħżula, mħarrġa u ppreparati għall-
mobilizzazzjoni sabiex jiġi żgurat li 
jkollhom il-ħiliet u l-kompetenzi meħtieġa 
biex jgħinu lin-nies fil-bżonn bl-aktar mod 
effettiv.

(6) Il-voluntiera jistgħu jsaħħu l-
operazzjonijiet tal-għajnuna umanitarja u 
jikkontribwixxu għall-
professjonalizzazzjoni tal-għajnuna 
umanitarja meta jkunu adegwatament 
magħżula, mħarrġa u ppreparati għall-
mobilizzazzjoni sabiex jiġi żgurat li 
jkollhom il-ħiliet, il-kompetenzi u l-
kapaċitajiet meħtieġa biex jgħinu lin-nies 
fil-bżonn bl-aktar mod effettiv.

Or. en

Emenda 31
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Jeżistu skemi tal-volontarjat fl-Ewropa 
u madwar id-dinja li jiffukaw fuq il-
mobilizzazzjoni f’pajjiżi terzi. Ħafna drabi 
dawn huma skemi nazzjonali li jiffokaw 
prinċipalment jew esklussivament fuq 
proġetti ta' żvilupp. Il-EU Aid Volunteers 
għandhom, għalhekk, jevitaw id-
dupplikazzjoni u għandhom iżidu l-valur 

(7) Jeżistu skemi tal-volontarjat fl-Ewropa 
u madwar id-dinja li jiffukaw fuq il-
mobilizzazzjoni f’pajjiżi terzi. Ħafna drabi 
dawn huma skemi nazzjonali li jiffokaw 
prinċipalment jew esklussivament fuq 
proġetti ta' żvilupp. Il-EU Aid Volunteers 
għandhom, għalhekk, jevitaw id-
dupplikazzjoni u għandhom iżidu l-valur 
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billi jipprovdu opportunitajiet għal 
voluntiera biex jikkontribwixxu flimkien 
għal operazzjonijiet ta' għajnuna 
umanitarja biex b’hekk tissaħħaħ iċ-
ċittadinanza attiva tal-Unjoni Ewropea u
billi jrawmu l-kooperazzjoni 
tranżnazzjonali tal-organizzazzjonijiet 
implimentattivi li jipparteċipaw fl-
azzjonijiet tal-Korp.

billi jipprovdu opportunitajiet għal 
voluntiera biex jikkontribwixxu flimkien 
għal operazzjonijiet ta' għajnuna 
umanitarja biex b’hekk tissaħħaħ iċ-
ċittadinanza attiva tal-Unjoni Ewropea,
filwaqt li jrawmu l-kooperazzjoni 
tranżnazzjonali tal-organizzazzjonijiet 
implimentattivi li jipparteċipaw fl-
azzjonijiet tal-Korp, u b'hekk jipproġettaw 
immaġni pożittiva tal-Unjoni fid-dinja u 
jrawmu interess fi proġetti umanitarji 
pan-Ewropej.

Or. en

Emenda 32
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Is-sigurtà u s-sikurezza tal-voluntiera 
għandhom jibqgħu tal-akbar importanza.

(9) It-taħriġ adatt, is-sigurtà u s-sikurezza 
tal-voluntiera għandhom jibqgħu tal-akbar 
importanza, għalhekk voluntiera mingħajr 
esperjenza m'għandhomx jintbagħtu fuq 
proġetti fejn is-sigurtà hija mhedda.

Or. en

Emenda 33
Antigoni Papadopoulou, Philippe Boulland

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Il-volontarjat f'għajnuna umanitarja 
jista’ jgħin sabiex iżomm iż-żgħażagħ 
attivi, jikkontribwixxi għall-iżvilupp 
personali u l-għarfien interkulturali 
tagħhom, u jtejjeb il-kompetenzi tagħhom 

(12) Il-volontarjat f'għajnuna umanitarja 
jista’ jgħin sabiex iżomm iż-żgħażagħ 
attivi, jikkontribwixxi għall-iżvilupp 
personali u l-għarfien interkulturali 
tagħhom, u jtejjeb il-kompetenzi tagħhom 
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u l-impjegabilità f'ekonomija globali. Dan, 
għalhekk, jikkontribwixxi għall-"Inizjattiva 
ta' Opportunitajiet għaż-Żgħażagħ" u 
sensiela ta' għanijiet ewlenin oħra tal-
Unjoni, bħall-inklużjoni soċjali, l-impjiegi, 
iċ-ċittadinanza attiva, l-edukazzjoni u l-
iżvilupp tal-ħiliet.

u l-impjegabilità f'ekonomija globali. Dan, 
għalhekk, jikkontribwixxi għall-"Inizjattiva 
ta' Opportunitajiet għaż-Żgħażagħ" u 
sensiela ta' għanijiet ewlenin oħra tal-
Unjoni, bħall-inklużjoni soċjali, l-impjiegi, 
iċ-ċittadinanza attiva, l-edukazzjoni u l-
iżvilupp tal-ħiliet, kif ukoll fl-
affermazzjoni tal-volontarjat bħala 
espressjoni konkreta tas-solidarjetà 
Ewropea ma' persuni milquta minn 
kriżijiet, u b'hekk jippromwovi l-valuri u 
l-prinċipji tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 34
Jacek Włosowicz

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Il-prinċipji ta' opportunitajiet indaqs u 
n-nondiskriminazzjoni tal-Unjoni 
jissuġġerixxu li ċ-ċittadini u r-residenti 
regolari tal-Unjoni f'kull settur tal-ħajja u 
età għandhom ikunu jistgħu jipparteċipaw 
bħala ċittadini attivi. Fid-dawl tal-isfidi 
speċifiċi tal-kuntest umanitarju, il-
parteċipanti fil-EU Aid Volunteers 
għandhom ikunu ‘l fuq minn 18-il sena.

(13) Il-prinċipji ta' opportunitajiet indaqs u 
n-nondiskriminazzjoni tal-Unjoni 
jissuġġerixxu li ċ-ċittadini u r-residenti 
regolari tal-Unjoni f'kull settur tal-ħajja u 
età għandhom ikunu jistgħu jipparteċipaw 
bħala ċittadini attivi. Madankollu, fid-dawl
tal-isfidi speċifiċi li jinħolqu mix-xogħol 
relatat mal-kuntest umanitarju u 
għaldaqstant tal-ħtieġa għal maturità 
emozzjonali adegwata, il-parteċipanti fil-
EU Aid Volunteers għandhom ikunu ‘l fuq 
minn 18-il sena.

Or. en

Emenda 35
Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Premessa 15a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Jenfasizza li korp volontarju ta' 
għajnuna umanitarja bħal dan għandu 
jkun kosteffettiv, jikkompleta skemi 
volontarji nazzjonali u internazzjonali 
eżistenti mingħajr ma jiddupplikahom, u 
jkun iffukat biex jindirizza ħtiġijiet 
konkreti u lakuni fil-qasam umanitarju;

Or. en

Emenda 36
Philippe Boulland

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Dan ir-Regolament jistabbilixxi Korp 
Volontarju Ewropew ta' Għajnuna 
Umanitarja (minn hawn' il quddiem 
imsejjaħ "il-EU Aid Volunteers ") bħala 
qafas għal kontribuzzjonijiet konġunti mill-
EU Aid Volunteers f'operazzjonijiet ta' 
għajnuna umanitarja tal-Unjoni.

Dan ir-Regolament jistabbilixxi Korp 
Volontarju Ewropew ta' Għajnuna 
Umanitarja (minn hawn 'il quddiem 
imsejjaħ "l-inizjattiva tal-EU Aid 
Volunteers") bħala qafas għal 
kontribuzzjonijiet konġunti mill-EU Aid 
Volunteers f'operazzjonijiet ta' għajnuna 
umanitarja tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 37
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-għan tal-EU Aid Volunteers għandu 
jkun li jesprimu l-valuri umanitarji u s-
solidarjetà tal-Unjoni man-nies fil-bżonn, 
permezz tal-promozzjoni ta' inizjattiva tal-

L-għan tal-EU Aid Volunteers għandu jkun 
li jesprimu l-valuri umanitarji u s-
solidarjetà tal-Unjoni man-nies fil-bżonn, 
permezz tal-promozzjoni ta' inizjattiva tal-
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EU Aid Volunteers effettiva u viżibbli, li 
tikkontribwixxi għat-tisħiħ tal-kapaċità tal-
Unjoni biex twieġeb għal kriżijiet 
umanitarji u għall-bini tal-kapaċità u r-
reżiljenza tal-komunitajiet vulnerabbli jew 
affettwati minn diżastri f'pajjiżi terzi.

EU Aid Volunteers effettiva u viżibbli, li 
tikkontribwixxi għat-tisħiħ tal-kapaċità tal-
Unjoni biex twieġeb għal kriżijiet 
umanitarji, ikkawżati kemm mill-bniedem 
kif ukoll minn diżastri naturali, u għall-
bini tal-kapaċità u r-reżiljenza tal-
komunitajiet vulnerabbli jew affettwati 
minn diżastri f'pajjiżi terzi.

Or. en

Emenda 38
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-EU Aid Volunteers għandhom 
jippromwovu attivitajiet komuni u l-
parteċipazzjoni ta' voluntiera minn pajjiżi 
differenti u jrawmu proġetti konġunti u 
sħubiji tranżnazzjonali bejn l-
organizzazzjonijiet implimentattivi, kif 
imsemmija fl-Artikolu 10.

4. Il-EU Aid Volunteers għandhom 
jippromwovu attivitajiet komuni, 
kooperazzjoni mill-qrib u l-parteċipazzjoni 
ta' voluntiera minn pajjiżi differenti u 
jrawmu proġetti konġunti u sħubiji 
tranżnazzjonali bejn l-organizzazzjonijiet 
implimentattivi, kif imsemmija fl-
Artikolu 10; filwaqt li jiżguraw 
koordinazzjoni, kumplimentarjetà, 
koerenza u kosteffettività bejn il-varjetà 
ta' skemi volontarji eżistenti tal-UE għal 
sitwazzjonijiet ta' kriżi f'pajjiżi terzi, 
mingħajr ma jiddupplikawhom. 

Or. en

Emenda 39
Philippe Boulland, Antigoni Papadopoulou

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-EU Aid Volunteers għandhom 4. L-inizjattiva tal-EU Aid Volunteers
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jippromwovu attivitajiet komuni u l-
parteċipazzjoni ta' voluntiera minn pajjiżi 
differenti u jrawmu proġetti konġunti u 
sħubiji tranżnazzjonali bejn l-
organizzazzjonijiet implimentattivi, kif 
imsemmija fl-Artikolu 10.

għandha tippromwovi attivitajiet komuni u 
l-parteċipazzjoni ta' voluntiera minn pajjiżi 
differenti u trawwem proġetti konġunti u 
sħubiji tranżnazzjonali bejn l-
organizzazzjonijiet implimentattivi, kif 
imsemmija fl-Artikolu 10.

Or. en

Emenda 40
Malika Benarab-Attou
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) "voluntier" tfisser persuna li tagħżel, 
bir-rieda u l-motivazzjoni libera u mingħajr 
interess primarju fi qligħ finanzjarju, li 
tinvolvi ruħha f'attivitajiet li jibbenefikaw 
il-komunità, lilha nnifisha, u s-soċjetà 
inġenerali.

(a) "voluntier" tfisser persuna li tagħżel, 
bir-rieda u l-motivazzjoni libera u mingħajr 
interess primarju fi qligħ finanzjarju, li 
tinvolvi ruħha f'attivitajiet li jibbenefikaw 
il-komunità u s-soċjetà inġenerali u anke, 
eventwalment, lilha nfisha.

Or. en

Emenda 41
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) “EU Aid Volunteer” tfisser voluntier 
kandidat li ġie magħżul, imħarreġ, 
ivvalutat bħala eliġibbli u rreġistrat bħala 
disponibbli għall-mobilizzazzjoni 
f'operazzjonijiet ta' għajnuna umanitarja 
f'pajjiżi terzi.

(c) “EU Aid Volunteer” tfisser voluntier 
kandidat li ġie magħżul, imħarreġ, 
ivvalutat bħala eliġibbli u rreġistrat bħala 
disponibbli għall-mobilizzazzjoni 
f'operazzjonijiet ta' għajnuna umanitarja 
f'pajjiżi terzi, u dan kollu b'mod adegwat.

Or. en
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Emenda 42
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fl-implimentazzjoni ta' dan ir-
Regolament, għandha tiġi żgurata l-
konsistenza ma’ oqsma oħra tal-azzjoni 
esterna tal-Unjoni kif ukoll ma’ politiki 
rilevanti oħra tal-Unjoni. Għandha tingħata 
attenzjoni partikolari biex tiġi żgurata 
tranżizzjoni bla xkiel bejn is-sostenn, ir-
riabilitazzjoni u l-iżvilupp.

1. Fl-implimentazzjoni ta' dan ir-
Regolament, għandha tiġi żgurata l-
koordinazzjoni, il-kumplimentarjetà u l-
konsistenza ma’ oqsma oħra tal-azzjoni 
esterna tal-Unjoni kif ukoll ma’ politiki 
rilevanti oħra tal-Unjoni. Għandha tingħata 
attenzjoni partikolari biex tiġi żgurata 
tranżizzjoni bla xkiel bejn is-sostenn, ir-
riabilitazzjoni u l-iżvilupp.

Or. en

Emenda 43
Philippe Boulland

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fl-implimentazzjoni ta' dan ir-
Regolament, għandha tiġi żgurata l-
konsistenza ma’ oqsma oħra tal-azzjoni 
esterna tal-Unjoni kif ukoll ma’ politiki 
rilevanti oħra tal-Unjoni. Għandha tingħata 
attenzjoni partikolari biex tiġi żgurata 
tranżizzjoni bla xkiel bejn is-sostenn, ir-
riabilitazzjoni u l-iżvilupp.

1. Fl-implimentazzjoni ta' dan ir-
Regolament, għandha tiġi żgurata l-
konsistenza ma’ oqsma oħra tal-azzjoni 
esterna tal-Unjoni kif ukoll ma’ politiki 
rilevanti oħra tal-Unjoni. Għandha tingħata 
attenzjoni partikolari biex tiġi żgurata 
tranżizzjoni bla xkiel bejn is-sostenn, ir-
riabilitazzjoni u l-iżvilupp u sinerġiji mal-
Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni 
Ċivili.

Or. en
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Emenda 44
Philippe Boulland

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jikkooperaw sabiex itejbu l-
konsistenza u l-koerenza bejn skemi 
nazzjonali tal-volontarjat rilevanti u l-
azzjonijiet tal-EU Aid Volunteers .

2. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jikkooperaw sabiex itejbu l-
konsistenza u l-koerenza bejn skemi 
nazzjonali tal-volontarjat rilevanti u l-
azzjonijiet tal-inizjattiva tal-EU Aid 
Volunteers . Il-Kummissjoni għandha 
tagħmel użu min-netwerks Ewropej 
eżistenti, li huma effiċjenti.  

Or. en

Emenda 45
Malika Benarab-Attou
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jikkooperaw sabiex itejbu l-
konsistenza u l-koerenza bejn skemi 
nazzjonali tal-volontarjat rilevanti u l-
azzjonijiet tal-EU Aid Volunteers .

2. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jikkooperaw sabiex itejbu l-
konsistenza u l-koerenza bejn skemi 
nazzjonali tal-volontarjat rilevanti u l-
azzjonijiet tal-EU Aid Volunteers kif ukoll 
sabiex jiżguraw kosteffiċjenza akbar.

Or. en

Emenda 46
Malika Benarab-Attou
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Unjoni għandha trawwem il-
kooperazzjoni ma' organizzazzjoni
internazzjonali rilevanti, b’mod partikolari 
n-Nazzjonijiet Uniti, u sħab tal-għajnuna 
umanitarja oħra fl-implimentazzjoni tal-
azzjonijiet tal-EU Aid Volunteers .

3. L-Unjoni għandha trawwem il-
kooperazzjoni ma' organizzazzjonijiet
internazzjonali rilevanti, b’mod partikolari 
n-Nazzjonijiet Uniti, u sħab tal-għajnuna 
umanitarja oħra u partijiet interessati fil-
livell reġjonali fl-implimentazzjoni tal-
azzjonijiet tal-EU Aid Volunteers .

Or. en

Emenda 47
Philippe Boulland

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-EU Aid Volunteers għandhom
isegwu l-għanijiet operazzjonali li ġejjin:

1. L-inizjattiva tal-EU Aid Volunteers 
għandha ssegwi l-għanijiet operazzjonali li 
ġejjin:

Or. en

Emenda 48
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt b – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

in-numru ta' voluntiera mħarrġa u l-kwalità 
tat-taħriġ fuq il-bażi tal-analiżi u l-livell ta' 
sodisfazzjon;

– in-numru ta' voluntiera mħarrġa u l-
kwalità tat-taħriġ fuq il-bażi tal-analiżi u l-
livell ta' sodisfazzjon u ta' prestazzjoni;

Or. en
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Emenda 49
Malika Benarab-Attou
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- evalwazzjoni ta' ħiliet u kompetenzi 
ġodda miksuba abbażi ta' għodod eżistenti 
tal-UE bħall-Passaport tal-Ħiliet jew il-
Qafas Ewropew tal-Kwalifiki

Or. en

Emenda 50
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt e – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) It-titjib tal-koerenza u l-konsistenza tal-
volontarjat madwar l-Istati Membri sabiex 
jittejbu l-opportunitajiet għaċ-ċittadini tal-
Unjoni sabiex jipparteċipaw fl-attivitajiet u 
l-operazzjonijiet ta' għajnuna umanitarja. 
Il-progress lejn il-kisba ta' dan l-għan 
operazzjonali għandu jiġi vvalutat fuq il-
bażi ta' indikaturi, bħal:

(e) It-titjib tal-koerenza, il-konsistenza u l-
affidabilità tal-volontarjat madwar l-Istati 
Membri sabiex jittejbu l-opportunitajiet 
għaċ-ċittadini tal-Unjoni sabiex 
jipparteċipaw fl-attivitajiet u l-
operazzjonijiet ta' għajnuna umanitarja. Il-
progress lejn il-kisba ta' dan l-għan 
operazzjonali għandu jiġi vvalutat fuq il-
bażi ta' indikaturi, bħal:

Or. en

Emenda 51
Philippe Boulland

Proposta għal regolament
Kapitolu 2 – titolu
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 AZZJONIJIET TAL-VOLUNTIERA 
TAL-GĦAJNUNA EWROPEA

AZZJONIJIET TAL-INIZJATTIVA TAL-
VOLUNTIERA TAL-GĦAJNUNA 
EWROPEA

Or. en

Emenda 52
Philippe Boulland, Antigoni Papadopoulou

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Azzjonijiet tal-EU Aid Volunteers Azzjonijiet tal-inizjattiva tal-EU Aid 
Volunteers

Or. en

Emenda 53
Philippe Boulland, Antigoni Papadopoulou

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-EU Aid Volunteers għandhom isegwu
l-għanijiet imsemmija fl-Artikoli 3 u 7 
permezz tat-tipi ta' azzjonijiet li ġejjin:

L-inizjattiva tal-EU Aid Volunteers 
għandha ssegwi l-għanijiet imsemmija fl-
Artikoli 3 u 7 permezz tat-tipi ta' 
azzjonijiet li ġejjin:

Or. en

Emenda 54
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Dawn l-istandards għandhom jiżguraw l-
obbligu ta' kura u b’mod partikolari jkopru 
r-responsabbiltajiet tal-organizzazzjonijiet 
li jibagħtu u jospitaw, rekwiżiti minimi 
dwar il-kopertura tas-sussistenza, l-
akkomodazzjoni u l-ispejjeż rilevanti oħra, 
il-kopertura tal-assigurazzjoni, proċeduri 
tas-sigurtà u elementi oħra rilevanti.

2. Dawn l-istandards għandhom jiżguraw l-
obbligu ta' kura u b’mod partikolari jkopru 
r-responsabbiltajiet tal-organizzazzjonijiet 
li jibagħtu u jospitaw, is-superviżjoni, it-
taħriġ u l-ġestjoni kontinwi tal-voluntiera, 
rekwiżiti minimi dwar il-kopertura tas-
sussistenza, l-akkomodazzjoni u l-ispejjeż 
rilevanti oħra, il-kopertura tal-
assigurazzjoni, proċeduri tas-sigurtà u 
elementi oħra rilevanti.

Or. en

Emenda 55
Malika Benarab-Attou
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Dawn l-istandards għandhom jiżguraw l-
obbligu ta' kura u b’mod partikolari jkopru 
r-responsabbiltajiet tal-organizzazzjonijiet 
li jibagħtu u jospitaw, rekwiżiti minimi 
dwar il-kopertura tas-sussistenza, l-
akkomodazzjoni u l-ispejjeż rilevanti oħra, 
il-kopertura tal-assigurazzjoni, proċeduri 
tas-sigurtà u elementi oħra rilevanti.

2. Dawn l-istandards għandhom jiżguraw l-
obbligu ta' kura u b’mod partikolari jkopru 
r-responsabbiltajiet tal-organizzazzjonijiet 
li jibagħtu u jospitaw, rekwiżiti minimi 
dwar il-kopertura tas-sussistenza, l-
akkomodazzjoni u l-ispejjeż rilevanti oħra, 
il-kopertura tal-assigurazzjoni, proċeduri 
tas-sigurtà u elementi oħra rilevanti, inkluż 
il-kopertura tas-sigurtà soċjali waqt, qabel 
u wara s-servizz.

L-istandards għandhom jiġu pprovduti 
lill-voluntiera. Ir-rappreżentanti tal-
voluntiera għandhom jiġu kkonsultati 
dwar bidliet li jindirizzaw id-drittijiet u l-
obbligi tal-voluntiera:

Or. en
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Emenda 56
Malika Benarab-Attou
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
mekkaniżmu ta' ċertfikazzjoni li jiżgura li 
l-organizzazzjonijiet li jibagħtu 
jikkonformaw mal-istandards imsemmija 
fl-Artikolu 9 u mekkaniżmu ta' 
ċertifikazzjoni differenzjat għall-
organizzazzjonijiet ospitanti.

1. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
mekkaniżmu ta' ċertfikazzjoni li jiżgura li 
l-organizzazzjonijiet li jibagħtu 
jikkonformaw mal-istandards imsemmija 
fl-Artikolu 9 u mekkaniżmu ta' 
ċertifikazzjoni differenzjat għall-
organizzazzjonijiet ospitanti.

Ir-rappreżentanti tal-voluntiera 
għandhom ikunu kkonsultati meta dawn 
il-mekkaniżmi jiġu aġġornati.

Or. en

Emenda 57
Antigoni Papadopoulou, Philippe Boulland

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
programm ta' taħriġ sabiex tħejji lill-
voluntiera kandidati fit-twettiq ta’ 
attivitajiet umanitarji u għall-
mobilizzazzjoni f’operazzjonijiet ta' 
għajnuna umanitarja.

1. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
programm ta' taħriġ sabiex tħejji lill-
voluntiera kandidati fit-twettiq ta’ 
attivitajiet umanitarji u għall-
mobilizzazzjoni f’operazzjonijiet ta' 
għajnuna umanitarja, b'mod partikolari 
billi tipprovdi l-informazzjoni ta' sfond 
meħtieġa dwar ir-rwol u l-valuri tal-
Unjoni fir-rigward ta' kwistjonijiet 
umanitarji.

Or. en
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Emenda 58
Malika Benarab-Attou
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Voluntiera kandidati li ġew identifikati u 
magħżula skont l-Artikolu 11 għandhom 
ikunu eliġibbli biex jieħdu sehem fil-
programm ta' taħriġ. L-ambitu u l-kontenut 
individwali tat-taħriġ li kull kandidat 
voluntier jeħtieġ li jwettaq għandu jiġi 
stabbilit fuq il-bażi tal-ħtiġijiet tiegħu waqt 
li titqies esperjenza preċedenti.

2. Voluntiera kandidati li ġew identifikati u 
magħżula skont l-Artikolu 11 għandhom 
ikunu eliġibbli biex jieħdu sehem fil-
programm ta' taħriġ. L-ambitu u l-kontenut 
individwali tat-taħriġ li kull kandidat 
voluntier jeħtieġ li jwettaq għandu jiġi 
stabbilit fuq il-bażi tal-ħtiġijiet tiegħu waqt 
li titqies esperjenza preċedenti u jiġu 
indirizzati l-bżonnijiet u ċ-ċirkustanzi tal-
proġett li għalih jintbagħat.

Or. en

Emenda 59
Malika Benarab-Attou
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Bħala parti mit-taħriġ tagħhom u b’mod 
partikolari l-preparazzjoni tagħhom għall-
mobilizzazzjoni l-voluntiera kandidati 
jistgħu jagħmlu missjonijiet ta’ 
apprendistat f’organizzazzjonijiet li 
jibagħtu ċċertifikati, fejn possibbli f'pajjiż 
ieħor għajr il-pajjiż ta' oriġini tagħhom.

3. Bħala parti mit-taħriġ tagħhom u b’mod 
partikolari l-preparazzjoni tagħhom għall-
mobilizzazzjoni l-voluntiera kandidati 
għandhom jiġu offruti missjonijiet ta’ 
apprendistat f’organizzazzjonijiet li 
jibagħtu ċċertifikati, fejn possibbli f'pajjiż 
ieħor għajr il-pajjiż ta' oriġini tagħhom.

Or. en

Emenda 60
Antigoni Papadopoulou
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Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-programm ta' taħriġ għandu jinkludi 
valutazzjoni ta’ kemm il-voluntiera 
kandidati huma preparati biex jiġu 
mmobilizzati f’operazzjonijiet ta' għajnuna 
umanitarja.

5. Il-programm ta' taħriġ għandu jinkludi 
valutazzjoni ta’ kemm il-voluntiera 
kandidati huma preparati biex jiġu 
mmobilizzati f’operazzjonijiet ta' għajnuna 
umanitarja u għandu jiżgura s-sigurtà u s-
sikurezza tagħhom.

Or. en

Emenda 61
Antigoni Papadopoulou, Philippe Boulland

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Jekk il-programm ta' taħriġ ikun itwal 
minn 3 xhur, il-voluntier kandidat 
għandu jirċievi għotja ta' kull xahar li 
tkopri l-ispejjeż tal-akkomodazzjoni fil-
post tat-taħriġ, inkluż matul iż-żmien tal-
apprendistat jekk ma jkun previst l-ebda 
kumpens ieħor.

Or. en

Emenda 62
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tistabilixxi, 
iżżomm u taġġorna r-reġistru u għandha 
tirregola l-aċċess u l-użu tiegħu.

2. Il-Kummissjoni għandha tistabilixxi, 
iżżomm u taġġorna r-reġistru, b'mod 
partikolari billi żżomm kont tan-numru ta' 
voluntiera mmobilizzati f'pajjiżi milquta 
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minn diżastri, u għandha tirregola l-aċċess 
u l-użu tiegħu.

Or. en

Emenda 63
Antigoni Papadopoulou, Philippe Boulland

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Qabel ma jiġu mmobilizzati, il-EU Aid 
Volunteers għandhom jirċievu taħriġ 
addizzjonali mfassal b'mod speċifiku fuq 
il-bżonnijiet u s-sitwazzjoni speċjali tal-
pajjiż li jkunu se jintbagħtu fih.

Or. en

Emenda 64
Malika Benarab-Attou
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. It-termini speċifiċi tal-mobilizzazzjoni 
ta' volontarji għandhom ikunu indikati 
f’kuntratt bejn l-organizzazzjonijiet li 
jibagħtu u l-voluntier, inkluż it-tul u l-post 
tal-mobilizzazzjoni u d-dmirijiet tal-
voluntier.

3. It-termini speċifiċi tal-mobilizzazzjoni 
ta' volontarji għandhom ikunu indikati 
f’kuntratt bejn l-organizzazzjonijiet li 
jibagħtu u l-voluntier, inkluż it-tul u l-post 
tal-mobilizzazzjoni u d-dmirijiet tal-
voluntier. Il-kuntratt għandu jew 
jispeċifika d-drittijiet u l-obbligi tal-
voluntier jew jindika fejn dawn id-drittijiet 
u obbligi huma dokumentati.

Or. en
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Emenda 65
Antigoni Papadopoulou, Philippe Boulland

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Abbażi ta' ċertifikat maħruġ mill-
Kummissjoni, it-tul effettiv tal-perjodu ta' 
volontarjat tal-UE għandu jiġi kkalkulat 
fuq it-tul tal-esperjenza professjonali, 
meta l-kuntratt bejn l-organizzazzjonijiet 
li jibagħtu u jospitaw il-voluntiera jkun 
itwal minn sitt xhur. Għal kuntratti iqsar 
minn sitt xhur, l-esperjenza miksuba 
bħala EU Aid Volunteer tista' tiġi 
rikonoxxuta bħala apprendistat, abbażi ta' 
ċertifikat maħruġ mill-Kummissjoni.

Or. en

Emenda 66
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) taħriġ fl-immaniġġjar tal-voluntiera, l-
ikkowċjar, it-tħejjija u r-rispons għad-
diżastri u oqsma rilevanti oħrajn għall-
persunal u l-voluntiera minn 
organizzazzjonijiet ospitanti;

(a) taħriġ fl-immaniġġjar tal-voluntiera, l-
ikkowċjar, it-tħejjija u r-rispons għad-
diżastri u oqsma rilevanti oħrajn għall-
persunal u l-voluntiera minn 
organizzazzjonijiet ospitanti, li tiżgura l-
preparazzjoni u d-disponibilità ta' riżorsi 
umani kwalifikati għal organizzazzjonijiet 
umanitarji u komunitajiet milquta minn 
diżastri;

Or. en

Emenda 67
Malika Benarab-Attou
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Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2 – punt 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) In-netwerk għandu jintuża biex 
jistabbilixxi mekkaniżmu għall-elezzjoni 
ta' rappreżentanza voluntiera ta' 
voluntiera attivi, li tirrappreżenta lill-
voluntiera u d-drittijiet tagħhom b'mod 
analogu għar-rappreżentanti tal-persunal.

Or. en

Emenda 68
Philippe Boulland

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. In-Netwerk għandu wkoll jipprovdi u 
jippromwovi opportunitajiet għall-
volontarjat onlajn biex jikkumplimenta u 
jsaħħaħ l-attivitajiet tal-EU Aid Volunteers 
.

3. In-Netwerk għandu wkoll jipprovdi u 
jippromwovi opportunitajiet għall-
volontarjat onlajn biex jikkumplimenta u 
jsaħħaħ l-attivitajiet tal-EU Aid Volunteers 
. Il-Kummissjoni għandha tuża netwerks 
Ewropej eżistenti, li huma effiċjenti, 
bħan-netwerk EURES. In-netwerk 
EURES jista' jirriżulta utli peress li, wara 
sitt xhur ta' esperjenza, il-voluntiera 
jistgħu jkunu jridu jużaw l-esperjenza 
tagħhom f'għajnuna umanitarja. 

Or. en

Emenda 69
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Organizzazzjonijiet li jimmobilizzaw 
voluntiera f'operazzjonijiet barra l-Unjoni, 
għandhom ikunu responsabbli għall-
monitoraġġ tal-attivitajiet tagħhom u 
jissottomettu lill-Kummissjoni rapporti ta' 
monitoraġġ fuq bażi regolari.

3. Organizzazzjonijiet li jimmobilizzaw 
voluntiera f'operazzjonijiet barra l-Unjoni, 
għandhom ikunu responsabbli għall-
monitoraġġ tal-attivitajiet tagħhom u 
jissottomettu lill-Kummissjoni rapporti ta' 
monitoraġġ fuq bażi regolari filwaqt li 
jissalvagwardjaw id-drittijiet kollha tal-
voluntiera individwali fir-rigward tal-
protezzjoni tad-dejta personali.

Or. en


