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Emenda 8
Lívia Járóka

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Il-vjolenza bbażata fuq il-ġeneru, 
inkluż il-vjolenza domestika, il-
prostituzzjoni, it-traffikar u l-mutilazzjoni 
ġenitali femminili, għadha tikkostitwixxi 
fenomenu globali mifrux li għandu effetti 
negattivi serji fuq il-ħajja u s-saħħa tan-
nisa u t-tfajliet, kif ukoll konsegwenzi 
soċjoekonomiċi sinifikanti. L-istupru u 
tipi oħra ta' vjolenza sesswali jiġu 
kommessi f'ħafna kuntesti u qed jiġu 
wkoll użati dejjem aktar bħala tattika tal-
gwerra biex dak li jkun jumilja u 
jiddomina.

Or. en

Emenda 9
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) L-impatt sproporzjonat tal-faqar fuq 
in-nisa u t-tfajliet huwa r-riżultat ta' 
diskriminazzjoni sistematika li tisfigura s-
soċjetajiet u tiddepriva lil miljuni ta' 
persuni mill-iktar drittijiet bażiċi 
tagħhom, inkluż l-aċċess tagħhom għall-
ilma u s-sanitazzjoni adegwata, l-
edukazzjoni u l-kura tas-saħħa 
soddisfaċenti.

Or. en
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Emenda 10
Marina Yannakoudakis

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-ġlieda kontra l-faqar tibqa’ l-għan
ewlieni tal-politika għall-iżvilupp tal-
Unjoni Ewropea, kif stabbilit fl-
Artikolu 21 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea u fl-Artikolu 208 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea.

(5) Il-ġlieda kontra l-faqar u kull forma ta' 
diskriminazzjoni abbażi tal-orjentazzjoni 
sesswali, l-identità tal-ġeneru għandhom 
ikunu l-objettiv ewlieni tal-politika ta' 
żvilupp tal-Unjoni Ewropea. L-
allokazzjoni ta' għajnuna finanzjarja 
għall-iżvilupp għandha tkun soġġetta 
għar-rispett ta' dawn il-valuri universali.

Or. en

Emenda 11
Marina Yannakoudakis

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) L-UE għandha tiżgura, permezz ta' 
kundizzjonalità tal-għajnuna għall-
iżvilupp, li l-pajjiżi terzi jħarsu lin-nisa u 
lill-bniet mit-tortura. Il-Kunsill għandu 
jissospendi l-għajnuna lill-pajjiżi li 
jwettqu t-tortura u jgħaddi l-għajnuna 
biex jiġu appoġġati l-vittmi.

Or. en

Emenda 12
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Fl-2000, il-komunità internazzjonali 
ntrabtet li tieħu passi konkreti sal-2015 fil-
ġlieda kontra l-faqar, bl-adozzjoni tal-
Għanijiet ta’ Żvilupp tal-Millennju, 
objettivi li ġew aċċettati mill-Unjoni u l-
Istati Membri tagħha.

(6) Fl-2000, il-komunità internazzjonali 
ntrabtet li tieħu passi konkreti sal-2015 fil-
ġlieda kontra l-faqar, bl-adozzjoni tal-
Għanijiet ta’ Żvilupp tal-Millennju, 
objettivi li ġew aċċettati mill-Unjoni u l-
Istati Membri tagħha. Il-promozzjoni tal-
ugwaljanza bejn is-sessi u l-għoti tal-poter 
lin-nisa huma meqjusa bħala mezzi 
effikaċi fil-ġlieda kontra l-faqar, il-ġuħ u 
l-mard u biex jitħeġġeġ l-iżvilupp 
sostenibbli.

Or. en

Emenda 13
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) L-Għanijiet tal-Millennju għall-
Iżvilupp talbu biex ebda individwu jew 
nazzjon ma jiġu deprivati mill-opportunità 
li jibbenefikaw mill-iżvilupp u, barra 
minn hekk, li jiġu żgurati d-drittijiet 
ugwali u l-opportunitajiet kemm għall-
irġiel kif ukoll għan-nisa.

Or. en

Emenda 14
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Huwa vitali appoġġ kontinwu fil- (8) Huwa vitali appoġġ kontinwu fil-
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kooperazzjoni għall-iżvilupp f’dinja li qed 
tinbidel malajr. Madwar 1.3 biljun ruħ 
għadhom jgħixu f'faqar esterm u l-ħtiġijiet 
ta' żvilupp uman ta' ħafna aktar għadhom 
mhux qed jiġu sodisfatti. L-inugwaljanzi fi 
ħdan il-pajjiżi żdiedu fil-biċċa l-kbira tad-
dinja. L-ambjent naturali jinsab taħt 
pressjoni li dejjem tiżdied u l-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw huma affettwati b’mod 
partikularment qawwi mill-effetti tat-tibdil 
fil-klima. Dawn l-isfidi huma universali u 
marbutin ma’ xulxin u jeħtieġ li jiġu 
indirizzati flimkien mill-pajjiżi kollha.

kooperazzjoni għall-iżvilupp f’dinja li qed 
tinbidel malajr. Madwar 1.3 biljun ruħ 
għadhom jgħixu f'faqar estrem u l-ħtiġijiet 
ta' żvilupp uman ta' ħafna aktar għadhom 
mhux qed jiġu sodisfatti. Fil-programmi 
ta' għajnuna għall-iżvilupp tal-UE, 
għandu jitqies b'mod serju l-fatt li n-nisa 
u t-tfajliet huma iktar vulnerabbli għall-
faqar, il-ġuħ, l-illitteriżmu, il-mard u kull 
tip ta' sfruttament. L-inugwaljanzi fi ħdan 
il-pajjiżi żdiedu fil-biċċa l-kbira tad-dinja. 
L-ambjent naturali jinsab taħt pressjoni li 
dejjem tiżdied u l-pajjiżi li qed jiżviluppaw 
huma affettwati b’mod partikularment 
qawwi mill-effetti tat-tibdil fil-klima. 
Dawn l-isfidi huma universali u marbutin 
ma’ xulxin u jeħtieġ li jiġu indirizzati 
flimkien mill-pajjiżi kollha.

Or. en

Emenda 15
Mariya Gabriel

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Fil-perspettiva tat-twettiq tal-
Għanijiet tal-Millennju għall-Iżvilupp u 
fit-tfassil tal-qafas ta' wara l-2015 għall-
iżvilupp, is-Sena Ewropea għall-Iżvilupp 
għandha tiffoka b'mod prattiku fuq ir-
rwol determinanti li jista' jkollhom in-nisa 
fl-iżvilupp, partikolarment biex tonqos l-
insikurezza tal-ikel u nutrizzjonali, billi 
jippromwovu b'mod parallel il-
parteċipazzjoni tan-nisa fl-attivitajiet 
ekonomiċi, b'mod partikolari fl-
agrikultura u l-ekonomija rurali.

Or. fr
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Emenda 16
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Is-Sena Ewropea għall-Iżvilupp 
għandha tissensibilizza dwar kull forma 
ta' diskriminazzjoni li jiffaċċjaw in-nisa u 
t-tfajliet f'bosta reġjuni, partikolarment 
f'termini ta' aċċess għall-edukazzjoni, l-
impjiegi u s-sistemi ta' kura tas-saħħa kif 
ukoll iż-żwieġ furzat, l-isfruttament 
sesswali u l-mutilazzjoni ġenitali u prattiki 
ħżiena oħra.

Or. en

Emenda 17
Marina Yannakoudakis

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Il-kuntesti u s-sensitivitajiet nazzjonali 
soċjoekonomiċi u kulturali diversi 
jirrekjedu li xi attivitajiet tas-Sena Ewropea 
jkunu deċentralizzati fil-livell nazzjonali, 
skont l-Artikolu 58 tar-Regolament 
Finanzjarju13 . Madankollu, l-iffissar tal-
prijoritajiet politiċi fil-livell nazzjonali 
għandu jiġi kkoordinat mill-Kummissjoni
bil-ħsieb li tkun iggarantita l-konsistenza 
mal-għanijiet strateġiċi tas-Sena Ewropea.

(17) Il-kuntesti u s-sensitivitajiet nazzjonali 
soċjoekonomiċi u kulturali diversi 
jirrekjedu li xi attivitajiet tas-Sena Ewropea 
jkunu deċentralizzati fil-livell nazzjonali, 
skont l-Artikolu 58 tar-Regolament 
Finanzjarju13 . Madankollu, l-iffissar tal-
prijoritajiet politiċi fil-livell nazzjonali 
għandu jiġi kkoordinat mill-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri bil-ħsieb li 
tkun iggarantita l-konsistenza mal-għanijiet 
strateġiċi tas-Sena Ewropea.

__________________ __________________
13 Ir-Regolament (UE, EURATOM) Nru 966/2012 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
25 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji 
applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li 
jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) 
Nru 1605/2002

13 Ir-Regolament (UE, EURATOM) Nru 966/2012 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
25 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji 
applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li 
jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) 
Nru 1605/2002.
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Or. en

Emenda 18
Marina Yannakoudakis

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 23a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

23a. Huwa ta' importanza vitali li l-
għajnuna uffiċjali għall-iżvilupp tintefaq 
mingħajr ħela ta' dupplikazzjoni, 
speċjalment meta 'l fuq minn kwart tal-
proġetti tal-UE jew qegħdin joperaw 
b'diffikultajiet jew mhux joperaw, u li l-
Istati Membri għandhom id-dritt abbażi 
taċ-ċirkostanzi nazzjonali li jiddeċiedu 
dwar l-allokazzjoni indipendenti ta' 
għajnuna għall-iżvilupp għal pajjiżi terzi.

Or. en

Emenda 19
Marina Yannakoudakis

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– li jiġu infurmati ċ-ċittadini tal-UE dwar 
il-kooperazzjoni għall-iżvilupp tal-UE, 
b’enfasi fuq dak li l-Unjoni Ewropea tista' 
diġà tikseb bħala l-ikbar donatur tal-
għajnuna fid-dinja u kif tista’ tagħmel aktar 
permezz tas-saħħa magħquda tal-Istati 
Membri tagħha u l-istituzzjonijiet tagħha.

– li jiġu infurmati ċ-ċittadini tal-UE dwar 
il-kooperazzjoni għall-iżvilupp tal-UE, 
b’enfasi fuq dak li l-Unjoni Ewropea u l-
Istati Membri tagħha tista' diġà tikseb 
bħala l-ikbar donatur tal-għajnuna fid-dinja 
u kif tista’ tagħmel aktar permezz tas-saħħa 
magħquda tal-Istati Membri li jixtiequ u l-
istituzzjonijiet tagħha.

Or. en
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Emenda 20
Marina Yannakoudakis

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-
proġetti kollha tagħha għall-iżvilupp u ta' 
għajnuna jkunu effikaċi u mhux 
duplikati.

Or. en

Emenda 21
Marina Yannakoudakis

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-parteċipazzjoni fl-attivitajiet tas-Sena 
Ewropea li għandhom jiġu ffinanzjati 
għandha tkun miftuħa għal:

Il-parteċipazzjoni fl-attivitajiet tas-Sena 
Ewropea li għandhom jiġu ffinanzjati 
għandha tkun vinkolanti u miftuħa għal:

Or. en

Emenda 22
Marina Yannakoudakis

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 8 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn xieraq, u bla ħsara għall-objettivi u 
l-baġit tagħhom, il-programmi eżistenti li 
jikkontribwixxu għall-promozzjoni tal-
iżvilupp jistgħu jsostnu s-Sena Ewropea.

4. Fejn xieraq, u bla ħsara għall-objettivi u 
l-baġit tagħhom, il-programmi eżistenti li 
jikkontribwixxu għall-promozzjoni tal-
iżvilupp jistgħu jsostnu s-Sena Ewropea 
sakemm ma jkunx hemm duplikazzjoni. 

Or. en
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