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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Sfond
Il-programm tad-Drittijiet u ċ-Ċittadinanza għandu l-bażi fis-simplifikazzjoni u r-
razzjonalizzazzjoni tal-istrumenti ta' finanzjament. Hu s-suċċessur ta' tliet programmi attwali 
(DAPHNE III, PROGRESS (azzjonijiet dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi u t-taqsima kontra d-
diskriminazzjoni) u d-Drittijiet Fundamentali u ċ-Ċittadinanza. Il-programm il-ġdid issa qed 
jiffoka fuq il-promozzjoni tad-drittijiet li ġejjin miċ-ċittadinanza Ewropea, il-prinċipji kontra 
d-diskriminazzjoni, l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa, id-drittijiet tat-tfal, il-protezzjoni tad-
data u l-aspetti tal-konsumatur u n-negozju. Il-ġestjoni tal-fond issa tgħaddi għand id-DĠ 
Ġustizzja imma wieħed jittama li l-esperjenza u l-għarfien espert li żviluppa fi ħdan DĠ 
EMPL ma jintilifx. 

Metodoloġija
Fi ħdan il-PE, il-kumitat ewlieni hu LIBE. Madankollu, minħabba l-passat ta' diversi 
strumenti ta' finanzjament fi ħdan il-fond il-ġdid, EMPL u FEMM għandhom kompetenza 
kondiviża f'ċerti oqsma u FEMM għandu kompetenza ewlenija f'numru żgħir ta' oqsma. Din 
ir-responsabilità kondiviża twassal għal ċertu kumplessità, għalhekk ir-Rapporteur ewlieni u 
r-Rapporteurs għal opinjoni fil-kumitati assoċjati qablu li jressqu emendi komuni, safejn dan 
ikun possibbli, fuq oqsma fejn ikun hemm responsabilità konġunta. Dan ifisser ukoll li EMPL 
ma tistax tressaq emendi dwar uħud mill-premess u l-Artikoli fejn il-kompetenza ġiet 
mogħtija lil kumitat ieħor: emendi relatati ma' Atti Delegati, aktar minn Atti Implimentattivi, 
se jitressqu mill-Kumitat LIBE, aktar milli f'din l-Opinjoni.

Punt ewlenin:
a) Emendi komuni ma' LIBE:

 Kamp ta' applikazzjoni: nixtiequ ninkludu ċ-ċittadinanza fis-sens wiesa' li jinkludi 
membru attiv ta' soċjetà, u mhux biss fuq il-bażi tan-nazzjonalità: inkella nirriskjaw li 
naraw ċerta attivitajiet finanzjati skont dan il-programm li każwalment iħallu barra xi 
membri tas-settur tal-ħaddiema, pereżempju, f'attività li tkun maħsuba bħala waħda 
inklużiva, għalhekk l-emenda għall-premessa 5 u l-emenda għall-Artikolu 4(1)(a) 

 Finanzjament: filwaqt li mhux se jkun hemm emendi fejn jidħlu ċifri, hemm talba 
ċara mill-partijiet interessati li l-finanzjament għal dan il-programm għandu jinżamm, 
jekk mhux jiżdied. L-opinjoni tal-KESE turi tħassib li l-tkabbir ta' "tendenzi 
estremisti" jista' jagħmel ħsara lill-implimentazzjoni bażika tad-drittijiet tal-bniedem 
u li għalhekk jeħtieġ ikun hemm riżorsi adegwati disponibbli għal gruppi li qed 
jaħdmu biex itejbu din is-sitwazzjoni. Kwistjonijiet oħra relevanti għal dan l-istrument 
(pereżempju, id-drittijiet tat-tfal u l-protezzjoni tad-data) jistgħu jingħataw aktar 
importanza fis-snin li ġejjin. Din il-kwistjoni ġiet imdaħħla fil-proposta tal-premessa 
12a. 

 Allokazzjoni ta’ fondi: kien jinħass importanti li tiġi żgurata firxa ta' fondi matul il-
partijiet komponenti kollha tal-Programm, biex jiġi żgurat li l-ipprogrammar annwali 
ma jqegħidx fi żvantaġġ element partikolari jew dimensjoni ġeografika (Premessi 13c 
u 13d ġodda). L-importanza tan-netwerks relevanti u l-ħtieġa għal aċċess għal proġetti 
importanti imma fuq skala żgħira hi wkoll rikonoxxuta fil-Premessi 13a, 13b u 13c.

 Id-drittijiet tal-konsumatur: inħass li dan mhux l-istrument xieraq li fih din il-
kwistjoni tiġi ttrattata u li tkun aħjar li tiddaħħal fil-Programm tal-Konsumatur li qed 
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jiġi ttrattat mill-Kumitat IMCO. Madankollu, ir-Rapporteur għal opinjoni ippropona 
emenda eventwali għall-Artikolu 4(1)(e) dwar il-libertà ta' moviment f'każ li ma jkun 
possibbli l-ebda trasferiment.

b) Punti speċifiċi għall-Kumitat EMPL 
 Il-post tax-xogħol hu post importanti għal kwistjonijiet li jikkonċernaw l-ugwaljanza 

ta' opportunitajiet u trattament u biex tkun indirizzata d-diskriminazzjoni. Is-sħab 
soċjali għandhom rwol importanti: dan hu rifless fl-emenda tar-Rapporteur għal 
opinjoni għall-Artikolu 5(1)(c) u 5(2)(b), l-uniku punt esklussiv ta' kompetenza.

 Il-protezzjoni tad-data hi wkoll kwistjoni li qed tingħata aktar importanza fi 
kwistjonijiet relevanti fil-Kumitat tagħna, b'hekk l-Artikolu 4(1)(c)

 Il-Volontarjat hu kwistjoni importanti għall-Kumitat EMPL, ir-Rapporteur għal 
opinjoni inkluda referenzi għal dan il-grupp ta' persuni fil-Premessa 3 u l-Artikolu 
5(2)(b)

 Kooperazzjoni interreġjonali u transkonfinali użajna r-referenzi mill-Kumitat 
EMPL dwar EPSCI fir-rigward ta' osservatorji interregġjonali u transkonfinali fl-
Artikolu 5(2)(d). Ir-Rapporteur għal opinjoni inkluda referenza trasversali għall-
EPSCI bħala eżempju ta' fejn jistgħu jinstabu s-sinerġiji fl-Artikolu 10(1) u l-Premessa 
18. Il-kwistjoni ta' sinerġiji dwar l-impjieg u d-dimensjoni soċjali hi wkoll riflessa fil-
proposta għall-Premessa 9a u l-emenda għall-Premessa 10.

Dan il-programm il-ġdid għandu l-għan li jibni fuq l-iżvilupp tal-predeċessuri tiegħu. Għandu 
jkun strument effikaċi li jgħin fil-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni u jippromovi aktar 
ugwaljanza; is-soċjetà ċivili uriet li hi entużjasta li tippromovi l-inklużjoni soċjali imma 
teħtieġ ir-riżorsi biex tkun tista' tagħmel dan. Ir-Rapporteur għal opinjoni jittama li l-Kumitat 
EMPL juri l-appoġġ qawwi tiegħu.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-
Ġustizzja u l-Intern, bħala l-Kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-
rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal Regolament
Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Proposta għal REGOLAMENT TAL-
PARLAMENT EWROPEW U TAL-
KUNSILL li jistabbilixxi għall-perjodu 
2014 sa 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 tad-Drittijiet, l-
Ugwaljanza u ċ-Ċittadinanza

(Din l-emenda tapplika għat-test kollu. 
L-adozzjoni tagħha teħtieġ bidliet 
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korrispondi fit-test kollu)

Or. en

Emenda 2

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 
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. 

(3) Iċ-ċittadini għandhom ikunu jistgħu 
jeżerċitaw b’mod sħiħ id-drittijiet li 
joħorġu miċ-ċittadinanza tal-Unjoni. 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 
iħossuhom komdi li jgħixu, jivvjaġġaw, 
jistudjaw u jagħmlu xogħol volontarju fi 
Stat Membru ieħor, b’fiduċja li d-drittijiet 
tagħhom ikunu protetti, irrispettivament 
minn fejn fl-Unjoni Ewropea jinzertaw. 

Or. en

Emenda 3

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

(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 



PE491.177v01-00 6/14 PA\904708MT.doc

MT

kontinwa li teħtieġ azzjoni kkoordinata, 
inkluż permezz tal-allokazzjoni ta’ fondi.

nazzjonali, ir-reliġjon jew twemmin, id-
diżabbiltà, l-età jew l-orjentazzjoni 
sesswali u tiżgura l-promozzjoni tal-
ugwaljanza bejn in-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 
fil-ġlieda kontra kull forma ta’ 
diskriminazzjoni, intolleranza u 
mibegħda, filwaqt li tippromovi postijiet 
tax-xogħol toleranti u inklużivi u 
tirrikonoxxi 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 4

Proposta għal Regolament
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Skont l-Artikolu 9 TFUE livell għoli 
ta' impjiegi, il-garanzija ta' ħarsien 
soċjali adegwat u l-ġlieda kontra l-
esklużjoni soċjali għandhom jiġu 
promossi. L-azzjonijiet skont dan il-
programm, għalhekk, għandhom 
jippromovu sinerġiji bejn il-ġlieda kontra 
l-faqar, l-esklużjoni soċjali u l-eklużjoni 
mis-suq tax-xogħol u l-promozzjoni tal-
ugwaljanza u l-ġlieda kontra kull forma 
ta' diskriminazzjoni.

Or. en
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Emenda 5

Proposta għal Regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) (10) Il-Komunikazzjoni mill-
Kummissjoni dwar l-Ewropa 2020 
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 dwar Ewropa 2020 
tistabbilixxi strateġija għal tkabbir b’mod 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv. L-
appoġġ u l-promozzjoni tad-drittijiet tal-
individwi fi ħdan l-Unjoni, l-indirizzar tad-
diskriminazzjoni u l-inugwaljanzi, l-aktar 
fis-suq tax-xogħol bil-għan li jiġi 
implimentat il-prinċipju ta' trattament 
ugwali, u l-promozzjoni taċ-ċittadinanza 
jikkontribwixxu għall-promozzjoni tal-
għanijiet oġġettivi u l-inizjattivi ewlenin 
tal-Istrateġija għall-Ewropa 2020.

Or. en

Emenda6

Proposta għal Regolament
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Ir-razzjonalizzazzjoni u s-
simplifikazzjoni tal-istruttura tal-fondi 
m'għandhiex twassal għal tnaqqis fil-
livell tar-riżorsi finanzjarji disponibbli fil-
programmi għall-2007-2013.  Barra minn 
hekk, għandha tiġi assigurata 
distribuzzjoni bilanċjata u ġusta ta' fondi 
għall-objettivi speċifiċi tal-Programm.  
Sabiex tiffaċilita l-aċċess għall-applikanti 
potenzjali, is-simplifikazzjoni għandha 
tapplika wkoll għall-proċeduri ta' 
applikazzjoni u r-rekwiżiti tal-ġestjoni 
finanzjarja flimkiem mat-tneħħija tal-
piżijiet amministrattivi. Sejħiet għal 
proposti u d-dokumenti ta' appoġġ 
għalihom għandhom ikunu disponibbli 
fil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni.
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Or. en

Emenda 7

Proposta għal Regolament
Premessa 13a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) L-organizzazzjonijiet u n-netwerks 
ta' organizzazzjonijiet f'livell Ewropew 
jagħtu kontribuzzjonijiet għall-iżvilupp ta' 
politika u għandhom jitqiesu bħala atturi 
ewlenin għaliex jistgħu jħallu impatt 
konsiderevoli fuq ir-realizzazzjoni tal-
objettivi tal-Programm u għandhom 
jirċievu fondi bi qbil mal-proċeduri u l-
kriterji stabbiliti fil-programmi ta' ħidma 
annwali.

Or. en

Emenda 8

Proposta għal Regolament
Premessa 13b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13b) Il-Kummissjoni għandha tagħżel 
azzjonijiet billi tevalwa l-proposti kontra l-
kriterji definiti minn qabel filwaqt li 
tiżgura konsistenza ġenerali, 
kumplimentarjetà u sinerġiji mal-ħidma 
tal-korpi u l-aġenziji tal-Unjoni.  Il-
proġetti nazzjonali u proġetti fuq skala 
żgħira għandhom jiġu meqjusa wkoll li 
jagħtu valur miżjud Ewropew u għalhekk 
jintgħażlu għal finanzjament.

Or. en
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Emenda9

Proposta għal Regolament
Premessa 13c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13c) L-organizzazzjonijiet - inklużi 
organizzazzjonijiet mhux governattivi - , 
korpi, netwerks fuq livell Ewropew u 
servizzi armonizzati ta' valur soċjali li qed 
iwettqu attivitajiet relatati mal-objettivi 
tal-Programm għandhom ikunu jistgħu 
japplikaw għal fondi xierqa għal għotjiet 
ta' azzjoni u għotjiet operattivi. Il-
programmi ta' ħidma annwali għandhom 
jiżguraw li kull objettiv speċifiku tal-
Programm jirċievi sehem bilanċjat u ġust 
ta' allokazzjonijiet finanzjarji sabiex tkun 
żgurata l-kontinwità u msaħħa l-
prevedibilità u l-affidabilità tal-fondi.

Or. en

Emenda 10

Proposta għal Regolament
Premessa 13d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13d) Il-Kummissjoni għandha tiżgura 
distribuzzjoni ġeografika ġusta, u 
tipprovdi assistenza f'dawk l-Istati 
Membri fejn in-numru ta' azzjonijiet 
iffinanzjati jkun relattivament baxx.

Or. en
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Emenda 11

Proposta għal Regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Sabiex tiġi żgurata allokazzjoni 
effiċjenti tal-fondi mill-baġit tal-Unjoni, 
għandu jkun hemm konsistenza, 
kumplimentarjetà u sinerġiji bejn il-
programmi ta’ finanzjament li jappoġġjaw 
l-oqsma politiki marbuta mill-qrib ma’ 
xulxin, b’mod partikolari bejn il-Programm 
u l-programm Ġustizzja stabbiliti mir-
Regolament (UE) Nru XX/XX of XX, il-
Programm Ewropa għaċ-Ċittadini stabbilit 
mir-Regolament (UE) Nru XX/XX ta' XX 
u l-programmi fl-oqsma tal-affarijiet 
interni; l-impjieg u l-affarijiet soċjali; is-
saħħa u l-protezzjoni tal-konsumaturi; l-
edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-
isport; is-soċjetà tal-informazzjoni; it-
tkabbir, b'mod partikolari l-Istrument ta' 
Għajnuna għal Qable l-Adeżjoni u l-fondi 
li joperaw taħt il-Qafas Strateġiku Komuni 
(Il-Fondi CSF).

(18) Sabiex tiġi żgurata allokazzjoni 
effiċjenti tal-fondi mill-baġit tal-Unjoni, 
għandu jkun hemm konsistenza, 
kumplimentarjetà u sinerġiji bejn il-
programmi ta’ finanzjament li jappoġġjaw 
l-oqsma politiki marbuta mill-qrib ma’ 
xulxin, b’mod partikolari bejn il-Programm 
u l-programm Ġustizzja stabbiliti mir-
Regolament (UE) Nru XX/XX of XX, il-
Programm Ewropa għaċ-Ċittadini stabbilit 
mir-Regolament (UE) Nru XX/XX ta' XX, 
il-Programm Ewropew għall-Bidla Soċjali 
u l-Innovazzjoni stabbilit bir-Regolament 
(UE) Nru XX/XX of XX u l-programmi fl-
oqsma tal-affarijiet interni; l-impjieg u l-
affarijiet soċjali; is-saħħa u l-protezzjoni 
tal-konsumaturi; l-edukazzjoni, it-taħriġ, 
iż-żgħażagħ u l-isport; is-soċjetà tal-
informazzjoni; it-tkabbir, b'mod partikolari 
l-Istrument ta' Għajnuna għal Qabel l-
Adeżjoni u l-fondi li joperaw taħt il-Qafas 
Strateġiku Komuni (Il-Fondi CSF).

Or. en

Emenda 12

Proposta għal Regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) li jikkontribwixxi għat-titjib tal-
eżerċizzju tad-drittijiet derivati miċ-
ċittadinanza jew mil-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni;

Or. en
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Emenda 13

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 is-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 inkluż fuq is-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-fastidju minn 
ibbulljar u trattament intolleranti, 
speċjalment fuq il-post tax-xogħol;

Or. en

Emenda 14

Proposta għal Regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) li jikkontribwixxi għall-iżgurar ta’ livell 
għoli ta’ protezzjoni ta’ dejta personali;

(c) li jikkontribwixxi għall-iżgurar ta’ livell 
għoli ta’ protezzjoni ta’ dejta personali, 
inkluż sitwazzjoni ta' pproċessar ta' dejta 
fil-kuntest tal-impjieg jew għal skopijiet 
ta' protezzjoni soċjali kif imniżżel fl-
Artikoli 81 u 82 tar-Regolament (UE) Nru 
XX/XX tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill dwar il-ħarsien ta' individwi fir-
rigward tal-ipproċessar tad-dejta 
personali u dwar il-moviment liberu ta' 
din id-dejta (Regolament dwar il-
Protezzjoni Ġenerali tad-Dejta) u 
f'sitwazzjonijiet li jirriżultaw mill-
obbligi skont id-Direttiva 2006/24/KE
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
dwar iż-żamma ta' dejta ġenerata jew 
ipproċessata f'konnessjoni mad-
dispożizzjoni ta' servizzi ta' 
komunikazzjoni elettroniċi disponibbli 
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pubblikament jew ta'netwerks ta'  
komunikazzjonijiet pubbliċi u li jemenda 
d-Direttiva 2002/58/KE; 

Or. en

Emenda 15

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 jsaħħaħ 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.

(e) li jagħti s-setgħa liċ-ċittadini li jsaħħu 
d-drittijiet għal-libertà li jiċċaqilqu u 
jgħixu liberament, jistudjaw, jaħdmu, u 
jagħmlu volontarjat u jmexxu negozju fi 
ħdan is-suq intern.

Or. en

Emenda 16

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 17

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 

(b) Attivitajiet ta’ taħriġ, bħal skambji tal-
persunal, workshops, seminars, 
avvenimenti ta’ taħriġ tat-trejners jew 
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ta’ moduli ta’ taħriġ onlajn/oħrajn; taħriġ individwalizzat fuq il-post tax-
xogħol, żvilupp ta’ moduli ta’ taħriġ 
onlajn/oħrajn disponibbli għall-ħaddiema 
kollha, inkluż il-voluntiera;

Or. en

Emenda 18

Proposta għal Regolament
Artikolu 5 - paragrafu 2 - punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Appoġġ għall-atturi ewlenin, bħal 
appoġġ lill-Istati Membri meta
jimplimentaw il-liġi u l-politiki tal-Unjoni; 
appoġġ għal netwerks ewlenin fil-livell 
Ewropew li l-attivitajiet tagħhom huma 
marbuta mal-implimentazzjoni tal-objettivi 
tal-Programm; netwerking fost korpi u 
organizzazzjonijiet speċjalizzati, 
awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali 
fil-livell Ewropew; finanzjament ta’ 
netwerks ta’ esperti; finanzjament ta’ 
osservatorji fil-livell Ewropew.

(d) Appoġġ għall-atturi ewlenin meta
jimplimentaw il-liġi u l-politiki tal-Unjoni; 
appoġġ għal netwerks ewlenin fil-livell 
Ewropew li l-attivitajiet tagħhom huma 
marbuta mal-implimentazzjoni tal-objettivi 
tal-Programm; netwerking fost korpi u 
organizzazzjonijiet speċjalizzati, 
awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali 
fil-livell Ewropew; finanzjament ta’ 
netwerks ta’ esperti; kooperazzjoni 
transkonfinali u interreġjonali u 
finanzjament ta’ osservatorji fil-livell 
Ewropew.

Or. en

Emenda 19

Proposta għal Regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni, f’kooperazzjoni mal-
Istati Membri għandha tiżgura l-
konsistenza u l-kumplimentarjetà ġenerali 
u sinerġiji ma’ strumenti oħra tal-Unjoni, 
fost affarijiet oħra, mal-programm 
Ġustizzja, il-programm Ewropa għaċ-
Ċittadini u ma’ programmi fl-oqsma tal-
affarijiet interni; l-impjieg u l-affarijiet 
soċjali; is-saħħa u l-protezzjoni tal-
konsumaturi; l-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-
żgħażagħ u l-isport; is-soċjetà tal-
informazzjoni; it-tkabbir, b'mod partikolari 

1. Il-Kummissjoni, f’kooperazzjoni mal-
Istati Membri għandha tiżgura l-
konsistenza u l-kumplimentarjetà ġenerali 
u sinerġiji ma’ strumenti oħra tal-Unjoni, 
fost affarijiet oħra, mal-programm 
Ġustizzja, il-programm Ewropa għaċ-
Ċittadini, il-Programm Ewropew għall-
Bidla Soċjali u l-Innovazzjoni u ma’ 
programmi fl-oqsma tal-affarijiet interni; l-
impjieg u l-affarijiet soċjali; is-saħħa u l-
protezzjoni tal-konsumaturi; l-edukazzjoni, 
it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport; is-soċjetà 
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l-Istrument ta' Għajnuna għal Qabel l-
Adeżjoni u l-fondi li joperaw taħt il-Qafas 
Strateġiku Komuni (Il-Fondi CSF).

tal-informazzjoni; it-tkabbir, b'mod 
partikolari l-Istrument ta' Għajnuna għal 
Qabel l-Adeżjoni u l-fondi li joperaw taħt 
il-Qafas Strateġiku Komuni (Il-Fondi 
CSF).

Or. en


