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EMENDI

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jistieden lill-Kumitat għall-
Affarijiet Barranin, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-
rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) L-Unjoni taħdem biex tippromwovi, 
tiżviluppa u tikkonsolida l-valuri tal-
libertà, id-demokrazija, ir-rispett għad-
drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet 
fundamentali, il-prinċipji ta’ ugwaljanza u 
l-istat tad-dritt li ġiet imwaqqfa fuqhom 
permezz tad-djalogu u l-kooperazzjoni ma’ 
pajjiżi terzi.

(3) L-Unjoni taħdem biex tippromwovi, 
tiżviluppa u tikkonsolida l-valuri tal-
libertà, id-demokrazija, ir-rispett għad-
drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet 
fundamentali, ir-rispett għad-drittijiet tan-
nisa u l-ugwaljanza bejn is-sessi, il-
prinċipji ta’ ugwaljanza u l-istat tad-dritt li 
ġiet imwaqqfa fuqhom permezz tad-
djalogu u l-kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi.

Or. en

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Taħt il-Politika Ewropea tal-Viċinat, l-
Unjoni toffri lill-pajjiżi tal-Viċinat 
relazzjoni privileġġata, li tibdi fuq impenn 
reċiproku għal u l-promozzjoni tal-valuri 
tad-demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem, 
l-istat tad-dritt, il-governanza tajba u l-
prinċipji tal-ekonomija tas-suq u l-iżvilupp 
sostenibbli.

(5) Taħt il-Politika Ewropea tal-Viċinat, l-
Unjoni toffri lill-pajjiżi tal-Viċinat 
relazzjoni privileġġata, li tibdi fuq impenn 
reċiproku għal u l-promozzjoni tal-valuri 
tad-demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem, 
l-ugwaljanza bejn is-sessi, l-istat tad-dritt, 
il-governanza tajba u l-prinċipji tal-
ekonomija tas-suq u l-iżvilupp sostenibbli.

Or. en
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Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) L-ugwaljanza bejn is-sessi u l-ġlieda 
kontra d-diskriminazzjoni għandhom ikunu 
objettivi mifruxa fl-azzjonijiet kollha li 
jittieħdu taħt dan ir-Regolament.

(21) L-ugwaljanza bejn is-sessi u l-ġlieda 
kontra d-diskriminazzjoni għandhom ikunu 
objettivi mifruxa fl-azzjonijiet kollha li 
jittieħdu taħt dan ir-Regolament, billi 
jitqies ir-rwol tan-nisa fit-tranżizzjonijiet 
demokratiċi. Sabiex tissaħħaħ il-
pożizzjoni tan-nisa fil-pajjiżi sħab, 
għandha tingħata attenzjoni speċifika lill-
appoġġ ta’ organizzazzjonijiet tan-nisa u 
s-soċjetà ċivili, il-bini tal-kapaċitajiet, il-
bini tal-kooperazzjoni bejn l-
organizzazzjonijiet tan-nisa fl-Unjoni u l-
kontropartijiet tagħhom fil-pajjiżi sħab, 
billi jsir skambju tal-aqwa prattiki u 
taħriġ.

Or. en

Emenda 4

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) il-promozzjoni tad-drittijiet tan-nisa  
u l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel, iż-
żieda fil-preżenza tan-nisa fit-teħid ta' 
deċiżjonijiet politiċi u ekonomiċi, fl-
edukazzjoni u fis-suq tax-xogħol sabiex 
isir kontribut biex in-nisa jingħataw is-
setgħa, l-iżgurar ta’ tolleranza żero tal-
vjolenza kontra n-nisa u l-protezzjoni tan-
nisa vittmi tal-vjolenza, l-indirizzar tal-
impunità, il-ġlieda kontra t-traffikar tal-
persuni u ż-żwieġ furzat, ir-rispett għad-
drittijiet sesswali u għas-saħħa 
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ripproduttiva u l-promozzjoni tal-
involviment tas-soċjetà ċivili fil-kisba ta’ 
dawn l-għanijiet kif ukoll fil-proċess tas-
simplifikazzjoni tal-ġeneru, sabiex 
tinkiseb demokrazija veritabbli;

Or. en

Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-kisba ta’ dawn l-objettivi għandha tiġi 
mkejla notevolment bl-użu tar-rapporti 
perjodiċi rilevanti tal-UE dwar l-
implimentazzjoni tal-politika, u għall-
paragrafi 2(a), (d) u (e), permezz tal-
indikaturi rilevanti stabbiliti minn 
organizzazzjonijiet internazzjonali u 
entitajiet rilevanti oħra; għall-
paragrafi 2(b), (c) u (d) skont l-
applikazzjoni tal-qafas regolatorju tal-UE 
mill-pajjiżi msieħba fejn xieraq; għall-
paragrafi 2(c) u (f), skont in-numru ta’ 
ftehimiet u azzjonijiet ta’ kooperazzjoni 
rilevanti. L-indikaturi se jinkludu, fost 
oħrajn, l-elezzjonijiet demokratiċi 
sorveljati b’mod xieraq, il-livell ta’ 
korruzzjoni, il-flussi tal-kummerċ, l-
indikaturi li jippermettu l-kejl tad-
differenzi ekonomiċi interni, inklużi l-
livelli tal-impjieg.

3. Il-kisba ta’ dawn l-objettivi għandha tiġi 
mkejla notevolment bl-użu tar-rapporti 
perjodiċi rilevanti tal-UE dwar l-
implimentazzjoni tal-politika, u għall-
paragrafi 2(a), (aa), (d) u (e), permezz tal-
indikaturi rilevanti stabbiliti minn 
organizzazzjonijiet internazzjonali u 
entitajiet rilevanti oħra; għall-
paragrafi 2(b), (c) u (d) skont l-
applikazzjoni tal-qafas regolatorju tal-UE 
mill-pajjiżi msieħba fejn xieraq; għall-
paragrafi 2(c) u (f), skont in-numru ta’ 
ftehimiet u azzjonijiet ta’ kooperazzjoni 
rilevanti. L-indikaturi se jinkludu, fost 
oħrajn, l-elezzjonijiet demokratiċi 
sorveljati b’mod xieraq, il-livell ta’ 
korruzzjoni, il-flussi tal-kummerċ, l-
indikaturi li jippermettu l-kejl tad-
differenzi ekonomiċi interni, inklużi l-
livelli tal-impjieg.

Or. en
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Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ tal-Unjoni pprovdut taħt dan 
ir-Regolament għal kull pajjiż imsieħeb 
għandu jkun iddifferenzjat fil-forma u l-
ammonti skont l-impenn tal-pajjiż 
imsieħeb għar-riformi u l-progress tiegħu 
fl-implimentazzjoni ta’ dawn ir-riformi. 
Tali differenzjazzjoni għandu jirrifletti l-
livell ta’ ambizzjoni għas-sħubija tal-pajjiż 
mal-Unjoni, il-progress tiegħu fil-bini ta’ 
demokrazija profonda u sostenibbli, il-
progress tiegħu fl-implimentazzjoni tal-
objettivi ta’ riformi miftiehma, il-ħtiġijiet u 
l-kapaċitajiet tal-pajjiż, u l-impatt 
potenzjali tal-appoġġ mill-Unjoni.

1. L-appoġġ tal-Unjoni pprovdut taħt dan 
ir-Regolament għal kull pajjiż imsieħeb 
għandu jkun iddifferenzjat fil-forma u l-
ammonti skont l-impenn tal-pajjiż 
imsieħeb għar-riformi u l-progress tiegħu 
fl-implimentazzjoni ta’ dawn ir-riformi. 
Tali differenzjazzjoni għandu jirrifletti l-
livell ta’ ambizzjoni għas-sħubija tal-pajjiż 
mal-Unjoni, il-progress tiegħu fil-bini ta’ 
demokrazija profonda u sostenibbli u fil-
kisba tal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-
irġiel, il-progress tiegħu fl-
implimentazzjoni tal-objettivi ta’ riformi 
miftiehma, il-ħtiġijiet u l-kapaċitajiet tal-
pajjiż, u l-impatt potenzjali tal-appoġġ 
mill-Unjoni.

Or. en

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-appoġġ tal-Unjoni taħt dan ir-
Regolament għandu, fil-prinċipju, jiġi 
stabbilit fi sħubija mal-benefiċjarji. Is-sħubija 
għandha tinvolvi, kif xieraq, l-awtoritajiet 
nazzjonali, reġjonali u lokali, partijiet 
interessati oħra, is-soċjetà ċivili, l-imsieħba 
soċjali u atturi oħra mhux statali fil-
preparazzjoni, l-implimentazzjoni u l-
monitoraġġ tal-appoġġ tal-Unjoni.

2. L-appoġġ tal-Unjoni taħt dan ir-
Regolament għandu, fil-prinċipju, jiġi 
stabbilit fi sħubija mal-benefiċjarji. Is-sħubija 
għandha tinvolvi, kif xieraq, l-awtoritajiet 
nazzjonali, reġjonali u lokali, partijiet 
interessati oħra, is-soċjetà ċivili, l-imsieħba 
soċjali u atturi oħra mhux statali, inklużi r-
rappreżentanti mill-organizzazzjonijiet tan-
nisa u l-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ, fil-
preparazzjoni, l-implimentazzjoni u l-
monitoraġġ tal-appoġġ tal-Unjoni.

Or. en
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Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8a. Fl-ipprogrammar, għandha tingħata 
attenzjoni speċifika lill-bini tal-
kapaċitajiet fis-soċjetà ċivili, speċjalment 
għall-organizzazzjonijiet tan-nisa u dawk 
taż-żgħażagħ fil-pajjiżi sħab, inkluż il-
faċilitazzjoni tal-kuntatt u l-kooperazzjoni 
mal-kontropartijiet tagħhom fl-Unjoni kif 
ukoll l-iskambju tal-aqwa prattiki.

Or. en

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. F’każ ta’ kriżijiet jew theddid għad-
demokrazija, l-istat tad-dritt, id-drittijiet 
tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali, 
jew ta’ diżastri naturali jew ikkaġunati 
mill-bniedem, tista’ ssir reviżjoni ad hoc 
tad-dokumenti tal-ipprogrammar. Tali 
reviżjoni ta’ emerġenza tkun tiżgura li 
tinżamm il-koerenza bejn l-appoġġ tal-
Unjoni pprovdut taħt dan ir-Regolament u 
l-appoġġ ipprovdut taħt strumenti 
finanzjarji oħra tal-Unjoni. Reviżjoni ta’ 
emerġenza tista’ twassal għall-adozzjoni 
tad-dokumenti tal-ipprogrammar riveduti. 
Meta dan ikun il-każ, il-Kummissjoni 
għandha tibgħat id-dokumenti tal-
ipprogrammar riveduti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill għall-informazzjoni 
fi żmien xahar mill-adozzjoni tagħhom.

9. F’każ ta’ kriżijiet jew theddid għad-
demokrazija, l-istat tad-dritt, id-drittijiet 
tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali, 
inklużi d-drittijiet tan-nisa, jew ta’ diżastri 
naturali jew ikkaġunati mill-bniedem, tista’ 
ssir reviżjoni ad hoc tad-dokumenti tal-
ipprogrammar. Tali reviżjoni ta’ 
emerġenza tkun tiżgura li tinżamm il-
koerenza bejn l-appoġġ tal-Unjoni 
pprovdut taħt dan ir-Regolament u l-
appoġġ ipprovdut taħt strumenti finanzjarji 
oħra tal-Unjoni. Reviżjoni ta’ emerġenza 
tista’ twassal għall-adozzjoni tad-
dokumenti tal-ipprogrammar riveduti. 
Meta dan ikun il-każ, il-Kummissjoni 
għandha tibgħat id-dokumenti tal-
ipprogrammar riveduti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill għall-informazzjoni 
fi żmien xahar mill-adozzjoni tagħhom.
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Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr preġudizzju għad-
dispożizzjonijiet dwar is-sospensjoni ta’ 
għajnuna fi ftehimiet ta’ sħubija u 
kooperazzjoni u ftehimiet ta’ assoċjazzjoni 
ma’ pajjiżi u reġjuni msieħba, fejn pajjiż 
imsieħeb jonqos milli josserva l-prinċipji 
tad-demokrazija, l-istat tad-dritt u r-rispett 
għad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet 
fundamentali, l-Unjoni għandha tistieden 
lill-pajjiż ikkonċernat għal 
konsultazzjonijiet sabiex tinstab soluzzjoni 
aċċettabbli għaż-żewġ partijiet, ħlief f’każi 
ta’ urġenza speċjali. Fejn il-konsultazzjoni 
mal-pajjiż ikkonċernat ma twassalx għal 
soluzzjoni aċċettabbli għaż-żewġ partijiet, 
jew jekk il-konsultazzjonijiet ikunu 
rrifjutati jew fil-każ ta’ urġenza speċjali, il-
Kunsill jista’ jieħu miżuri xierqa skont l-
Artikolu 215(1) tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, li 
jistgħu jinkludu s-sospensjoni sħiħa jew 
parzjali tal-appoġġ mill-Unjoni.

Mingħajr preġudizzju għad-
dispożizzjonijiet dwar is-sospensjoni ta’ 
għajnuna fi ftehimiet ta’ sħubija u 
kooperazzjoni u ftehimiet ta’ assoċjazzjoni 
ma’ pajjiżi u reġjuni msieħba, fejn pajjiż 
imsieħeb jonqos milli josserva l-prinċipji 
tad-demokrazija, l-istat tad-dritt u r-rispett 
għad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet 
fundamentali, inklużi d-drittijiet tan-nisa, 
l-Unjoni għandha tistieden lill-pajjiż 
ikkonċernat għal konsultazzjonijiet sabiex 
tinstab soluzzjoni aċċettabbli għaż-żewġ 
partijiet, ħlief f’każi ta’ urġenza speċjali. 
Fejn il-konsultazzjoni mal-pajjiż 
ikkonċernat ma twassalx għal soluzzjoni 
aċċettabbli għaż-żewġ partijiet, jew jekk il-
konsultazzjonijiet ikunu rrifjutati jew fil-
każ ta’ urġenza speċjali, il-Kunsill jista’ 
jieħu miżuri xierqa skont l-Artikolu 215(1) 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, li jistgħu jinkludu s-sospensjoni 
sħiħa jew parzjali tal-appoġġ mill-Unjoni.

Or. en


