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EMENDI

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għall-Iżvilupp, bħala l-
kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda1

Proposta għal deċiżjoni
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 u l-kompetenzi meħtieġa 
biex jgħinu lin-nies fil-bżonn bl-aktar mod 
effettiv u jekk jibbenfikaw minn appoġġ 
jew għajnuna adegwata fuq il-post fejn 
iseħħ il-volontarjat.

Or. fr

Emenda 2

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) L-Unjoni twettaq l-azzjonijiet ta' 
għajnuna umanitarja tagħha fi sħubija ma’ 
organizzazzjonijiet implimentattivi. Dawn 
l-organizzazzjonijiet għandhom jaqdu rwol 
sinifikanti fl-implimentazzjoni tal-
inizjattiva tal-EU Aid Volunteers biex 
jiggarantixxu t-teħid ta' responsabbiltà 
diretta mill-atturi fil-qasam u sabiex 
jimmassimizzaw l-assorbiment potenzjali 
tal-azzjonijiet tal-Korp Volontarju. L-

(10) L-Unjoni twettaq l-azzjonijiet ta' 
għajnuna umanitarja tagħha fi sħubija ma’ 
organizzazzjonijiet implimentattivi. Dawn 
l-organizzazzjonijiet għandhom jaqdu rwol 
sinifikanti fl-implimentazzjoni tal-
inizjattiva tal-EU Aid Volunteers biex 
jiggarantixxu t-teħid ta' responsabbiltà 
diretta mill-atturi fil-qasam u sabiex 
jimmassimizzaw l-assorbiment potenzjali 
tal-azzjonijiet tal-Korp Volontarju. L-
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Unjoni għandha tafda lill-
organizzazzjonijiet implimentattivi 
notevolment bl-identifikazzjoni, l-għażla, 
it-tħejjija u l-mobilizzazzjoni tal-EU Aid 
Volunteers f'konformità mal-istandards 
stabbiliti mill-Kummissjoni. Il-
Kummissjoni għandha, barra minn hekk, 
tkun tista’ tutilizza voluntiera mħarrġa u 
ppreparati b'suċċess għall-mobilizzazzjoni, 
fejn xieraq.

Unjoni għandha tafda lill-
organizzazzjonijiet implimentattivi 
notevolment bl-identifikazzjoni, l-għażla, 
it-tħejjija, il-mobilizzazzjoni, is-segwitu 
matul u wara l-missjoni tagħhom, tal-EU 
Aid Volunteers f'konformità mal-istandards 
stabbiliti mill-Kummissjoni. Il-
Kummissjoni għandha, barra minn hekk, 
tkun tista’ tutilizza voluntiera mħarrġa u 
ppreparati b'suċċess għall-mobilizzazzjoni, 
fejn xieraq.

Or. fr

Emenda3

Proposta għal deċiżjoni
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 
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. 

(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 
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-mobilizzazzjoni tal-
valuri tal-Unjoni.

Or. fr
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Emenda 4

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. il-mobilizzazzjoni ta' EU Aid Volunteers 
f'operazzjonijiet ta' għajnuna umanitarja 
f'pajjiżi terzi.

1. il-mobilizzazzjoni ta' EU Aid Volunteers 
f'operazzjonijiet ta' għajnuna umanitarja 
f'pajjiżi terzi, u, jekk ikun il-każ, fit-
territorju tal-Unjoni minbarra l-
EuropeAid.

Or. fr

Emenda5

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Is-sikurezza u s-sigurtà tal-voluntiera 
għandhom ikunu prijorità.

3. It-taħriġ, is-sikurezza u s-sigurtà tal-
voluntiera għandhom ikunu prijorità

Or. fr

Emenda 6

Proposta għal deċiżjoni
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. L-entitajiet inkarigati mill-
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.

Or. fr
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Emenda 7

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – 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, lilha nnifisha, u s-soċjetà 
inġenerali. huwa għandu jkollu wkoll 
nozzjonijiet spontanji jew mgħallma li 
jippermettu li huwa jivvalorizza r-rwol tal-
Unjoni u l-valuri tagħha.

Or. fr

Emenda 8

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ca)  "maniġer volontarju" tfisser persuna 
li twettaq il-funzjonijiet ta' maniġment u 
ta' responsabilità, u tisfrutta l-esperjenza 
tagħha biex tħarreġ u tinforma lill-
voluntiera, qabel, matul u wara l-missjoni 
tagħhom.

Or. fr

Emenda9

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fl-implimentazzjoni ta' dan ir- 1. Fl-implimentazzjoni ta' dan ir-
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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.

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. Hija stabbilita 
rabta mal-programm Eures.

Or. fr

Emenda 10

Proposta għal deċiżjoni
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 u l-ispejjeż bejn 
skemi nazzjonali tal-volontarjat rilevanti u 
l-azzjonijiet tal-EU Aid Volunteers u tal-
EuropeAid.

Or. fr

Emenda11

Proposta għal deċiżjoni
Kapitolu II 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8 Azzjonijiet tal-EU Aid 
Volunteers 

Dispożizzjonijiet b'rabta mal-azzjonijiet 
tal-EU Aid Volunteers 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

It-tfassil u l-ġestjoni tar-regoli, il-verifika, l-identifikazzjoni u l-għażla tal-kandidati jaqgħu 
f'idejn il-Kummissjoni Ewropea u tal-maniġers tal-voluntiera tal-UE u mhux f'idejn il-
voluntiera tal-UE nnifishom, bi qbil mal-Artikolu 5 "Definizzjonijiet".
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Emenda12

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 8 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8 Azzjonijiet tal-EU Aid 
Volunteers 

Azzjonijiet tal-maniġers tal-EU Aid 
Volunteers 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

It-tfassil u l-ġestjoni tar-regoli, il-verifika, l-identifikazzjoni u l-għażla tal-kandidati jaqgħu 
f'idejn il-Kummissjoni Ewropea u tal-maniġers tal-voluntiera tal-UE u mhux f'idejn il-
voluntiera  tal-UE nnifishom, bi qbil mal-Artikolu 5 "Definizzjonijiet".

Emenda 13

Proposta għal deċiżjoni
 Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) l-identifikazzjoni, l-għażla u t-tħejjija ta' 
voluntiera kandidati għall-mobilizzazzjoni 
f’operazzjonijiet ta' għajnuna umanitarja;

a) l-identifikazzjoni, l-informazzjoni qabel 
u wara l-missjoni, l-għażla u t-tħejjija ta' 
voluntiera kandidati għall-mobilizzazzjoni 
f’operazzjonijiet ta' għajnuna umanitarja;

Or. fr

Emenda 14

Proposta għal deċiżjoni
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-

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-
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akkomodazzjoni u l-ispejjeż rilevanti oħra, 
il-kopertura tal-assigurazzjoni, proċeduri 
tas-sigurtà u elementi oħra rilevanti.

akkomodazzjoni u l-ispejjeż rilevanti oħra, 
il-kopertura tal-assigurazzjoni, proċeduri 
tas-sigurtà u elementi oħra rilevanti, bħall-
ħlas tal-ikliet u tas-soġġorn, it-
trasferiment mill-ajruport internazzjonali 
sal-post tal-missjoni tagħhom, l-
assigurazzjoni (medika, tal-ivvjaġġar u 
tal-ikkanċellar), l-appoġġ 24-siegħa tat-
tim fuq il-post u fis-sede, kif ukoll spejjeż 
oħra skont il-pajjiż ta' azzjoni, it-tip ta' 
għajnuna umanitarja, il-kundizzjonijiet 
tal-ikkanċellar min-naħa tal-volontarju 
u/jew tal-entità li tilqa' u tibgħat.

Or. fr

Emenda 15

Proposta għal deċiżjoni
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 imfassal 
b'kollaborazzjoni stretta mal-entitajiet u l-
organizzazzjonijiet mhux governattivi 
rikonoxxuti għall-azzjonijiet umanitarji 
tagħhom u li jiżgura li l-
organizzazzjonijiet li jibagħtu 
jikkonformaw mal-istandards imsemmija 
fl-Artikolu 9 u mekkaniżmu ta' 
ċertifikazzjoni differenzjat għall-
organizzazzjonijiet ospitanti

Or. fr
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Emenda16

Proposta għal deċiżjoni
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 ibbażat fuq l-għarfien 
tal-entitajiet magħrufa fil-qasam tal-
għajnuna umanitarja sabiex tħejji lill-
voluntiera kandidati fit-twettiq ta’ 
attivitajiet umanitarji u għall-
mobilizzazzjoni f’operazzjonijiet ta' 
għajnuna umanitarja.

Or. fr

Emenda17

Proposta għal deċiżjoni
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 abbażi 
tal-bżonnijiet u l-karatteristiċi tal-pajjiż 
fejn jintbagħat.

Or. fr
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Emenda18

Proposta għal deċiżjoni
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 jagħmlu missjonijiet ta’ 
apprendistat f’organizzazzjonijiet li 
jibagħtu ċċertifikati, fejn possibbli f'pajjiż 
ieħor għajr il-pajjiż ta' oriġini tagħhom.

Or. fr

Emenda19

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 12 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 3, 
il-voluntiera kandidati li ma jkunux 
ibbenefikaw minn missjoni ta’ apprendistat 
jistgħu jingħataw, fejn xieraq, 
preparazzjoni addizzjonali minn qabel 
minn organizzazzjonijiet li jibagħtu 
ċċertifikati. Din il-preparazzjoni u l-
missjoni tal-apprendistat għandhom 
jikkonformaw mal-istandards għall-
preparazzjoni msemmija fl-
Artikolu 9(1)(a).

4. Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 3, 
il-voluntiera kandidati li ma jkunux 
ibbenefikaw minn missjoni ta’ apprendistat 
jistgħu jingħataw, fejn xieraq, 
preparazzjoni addizzjonali minn qabel 
minn organizzazzjonijiet li jibagħtu 
ċċertifikati. Din il-preparazzjoni u l-
missjoni tal-apprendistat għandhom 
jikkonformaw mal-istandards għall-
preparazzjoni msemmija fl-
Artikolu 9(1)(a). Il-kandidati voluntiera li 
ma setgħux iwettqu apprendistat u dawk li 
jbiddlu l-pajjiż għandhom jirċievu taħriġ 
supplimentari.

Or. fr
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Emenda20

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Voluntiera kandidati li jkunu għaddew 
b'suċċess mill-valutazzjoni msemmija fl-
Artikolu 12(5) għandhom jiġu kkunsidrati 
EU Aid Volunteers. Dawn jistgħu jiġu 
inklużi bħala tali fir-reġistru ta' EU Aid 
Volunteers (minn issa ‘l quddiem imsejjaħ 
'ir-Reġistru') u jkunu eliġibbli għall-
mobilizzazzjoni.

1. Voluntiera kandidati li jkunu għaddew 
b'suċċess mill-valutazzjoni msemmija fl-
Artikolu 12(5) għandhom jiġu kkunsidrati 
EU Aid Volunteers. Dawn jistgħu jiġu 
inklużi bħala tali fir-reġistru ta' EU Aid 
Volunteers (minn issa ‘l quddiem imsejjaħ 
'ir-Reġistru') u jkunu eliġibbli għall-
mobilizzazzjoni għal żmien massimu ta' 
sentejn li wara li dan jintemm huma 
għandhom jagħmlu valutazzjoni mill-
ġdid.

Or. fr

Emenda21

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 13 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-esperjenza miksuba bħala 
voluntiera tal-EU Aid Volunteers tista' 
tiġi valorizzata bħala "apprendistat" 
permezz ta' ċertifikat mogħti mill-
Kummissjoni, u/jew bħala tagħlim jew 
taħriġ skont l-esperjenza miksuba u l-
modalitajiet inklużi fil-kuntratt li jorbot 
lill-entità li tibgħat u l-entità li tilqa'.

Or. fr
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Emenda22

Proposta għal deċiżjoni
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' voluntiera 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. Dan il-kuntratt jipprevedi fost l-
oħrajn dettalji dwar il-ħlas tal-biljett tal-
ajru 'l hemm u lura, l-ikliet u s-soġġorn, 
it-trasferiment mill-ajruport 
internazzjonali sal-post tal-missjoni 
tagħhom, l-assigurazzjoni (medika, tal-
ivvjaġġar u tal-ikkanċellar), l-appoġġ 24-
siegħa tat-tim fuq il-post u fis-sede, kif 
ukoll spejjeż oħra skont il-pajjiż ta' 
azzjoni, it-tip ta' għajnuna umanitarja, il-
kundizzjonijiet tal-ikkanċellar min-naħa 
tal-volontarju u/jew tal-entità li tilqa' u 
tibgħat.

Or. fr

Emenda23

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 15 – punt c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) il-protezzjoni tal-voluntiera bil-mezzi 
kollha, inkluża l-informazzjoni speċifika 
lill-partijiet u lill-imsieħba lokali, 
fuqkollox f'żoni ta' kunflitt

Or. fr
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Emenda24

Proposta għal deċiżjoni
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. Dan in-netwerk għandu jkun 
marbut mal-Eures.

Or. fr

Emenda25

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 17 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-EU Aid Volunteers għandhom, fejn 
meħtieġ bl-għajnuna u d-direzzjoni tal-
organizzazzjonijiet li jibagħtu u jospitaw, 
jipparteċipaw f'attivitajiet xierqa ta’ 
informazzjoni, komunikazzjoni u tqajjim 
tal-kuxjenza qabel, matul u wara l-
mobilizzazzjoni sabiex jippromwovu l-EU 
Aid Volunteers u l-ħidma tagħhom fih. Il-
Kummissjoni għandha tiddefinixxi dawk l-
attivitajiet, li m’għandhomx jimponu 
obbligi sproporzjonati fuq il-voluntiera.

3. L-EU Aid Volunteers għandhom, bl-
għajnuna u d-direzzjoni tal-
organizzazzjonijiet li jibagħtu u jospitaw, 
jipparteċipaw f'attivitajiet xierqa ta’ 
informazzjoni, komunikazzjoni u tqajjim 
tal-kuxjenza qabel, matul u wara l-
mobilizzazzjoni sabiex jippromwovu l-EU 
Aid Volunteers u l-ħidma tagħhom fih. Il-
Kummissjoni għandha tiddefinixxi dawk l-
attivitajiet, li m’għandhomx jimponu 
obbligi sproporzjonati fuq il-voluntiera.

Or. fr


