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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Fid-dokument intitolat “Baġit għall-Ewropa 2020”, il-Kummissjoni ddefiniet l-objettivi 
prinċipali tal-istruttura tal-finanzjament billi naqqset in-numru ta’ strumenti Ewropej ta’ 
finanzjament u billi stabbiliet ġabra ta’ dispożizzjonijiet fundamentali applikabbli għal kull 
finanzjament Ewropew fil-qasam tad-drittijiet fundamentali.  Bil-ħsieb li jiġi enfasizzat il-
valur miżjud Ewropew u biex jiġu żgurati r-razzjonalizzazzjoni u s-simplifikazzjoni tal-
mekkaniżmi ta’ finanzjament, il-Kummissjoni pproponiet li toħloq il-“Programm tad-Drittijiet 
u ċ-Ċittadinanza”, li jiġbor t-tliet programmi attwali:

– il-programm “Drittijiet fundamentali u Ċittadinanza”

– il-programm Daphne III,

– Is-Sezzjonijiet “Antidiskriminazzjoni u Diversità” u “Ugwaljanza bejn is-Sessi” tal-
Programm għall-Impjiegi u għas-Solidarjetà Soċjali (PROGRESS).

Il-programm "Drittijiet u Ċittadinanza" għandu jippromwovi d-drittijiet li jirriżultaw miċ-
ċittadinanza Ewropea, il-prinċipji ta’ nondiskriminazzjoni u l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-
irġiel, id-dritt għall-protezzjoni tad-data personali, id-drittijiet tat-tfal, id-drittijiet li ġejjin mil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar il-ħarsien tal-konsumatur u l-libertà ta’ intrapriża fis-suq intern.

Madankollu, għandu jiġi żgurat li d-dimensjoni tal-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa ma tgħibx 
mill-programmi minħabba l-fatt li jsegwu objettivi ġenerali u jillimitaw ruħhom biss għall-
kunċett ġenerali ta’ ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa.

Sensibilizzazzjoni insuffiċjenti tal-problemi tal-ugwaljanza bejn is-sessi tista’ twassal għal 
attenwazzjoni fl-attenzjoni li jingħataw id-drittijiet tan-nisa u l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-
nisa.

Għalhekk, huwa importanti li d-dimensjoni tal-ugwaljanza tiġi kkunsidrata fit-titolu ta' dan ir-
Regolament.

Mill-banda l-oħra, huwa essenzjali li fost l-objettivi tar-Regolament preżenti jinżammu l-
objettivi tal-programm Daphne, fosthom il-ġlieda kontra l-vjolenza mwettqa fuq in-nisa .  

L-intenzjoni ta’ introduzzjoni ta’ finanzjament flessibbli fil-livell tal-oqsma differenti ta’ 
interess għandha tiġi kkunsidrata bl-akbar attenzjoni. Fl-assenza ta’ diffużjoni tal-
informazzjoni dwar l-allokazzjoni baġitarja ta’ proġetti speċifiċi tal-programm “Drittijiet u 
ċittadinza”, huwa diffiċli li jiġi determinat min se jkunu l-benefiċjarji u x’se jkun l-impatt tal-
programm fuq id-dimensjoni tal-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa.

Fil-fatt, ir-regolamenti għandhom jinkludu, b’mod aktar speċifiku, objettivi diretti, 
realizzabbli u verifikabbli fir-rigward tal-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa, filwaqt li 
jibbenefikaw minn pakketti baġitarji speċifiċi, u fl-istess ħin iżommu l-istess livell ta’ 
finanzjament tal-perjodu preċedenti. 

Min-naħa l-oħra, huwa essenzjali li jiġu żgurati l-monitoraġġ u l-valutazzjoni tal-effetti tal-
implimentazzjoni baġitarja fuq l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa sabiex tiġi ffaċilitata 
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valutazzjoni preċiża u effikaċi tal-impatt ta’ dan il-finanzjament.

Huwa kruċjali li kull modifika fil-fondi allokati għall-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa tiġi 
sorveljata u magħmula viżibbli.

Huwa ugwalment importanti li naraw li l-benefiċjarji, l-awtoritajiet pubbliċi u l-
organizzazzjonijiet mhux governattivi jibqgħu jiġu infurmati dwar il-possibilitajiet ta’ 
finanzjament u l-kundizzjonijiet ta’ aċċess għall-programmi differenti.

Fl-aħħar nett, il-ġbir regolari ta’ data komparabbli dwar it-tipi differenti ta’ vjolenza fir-
rigward tan-nisa fi ħdan l-Unjoni huwa essenzjali, anki jekk huwa partikolarment diffiċli 
peress li, minħabba l-biża’ jew il-mistħija, in-nisa u l-irġiel ftit huma disposti jirrakkontaw l-
esperjenzi tagħhom lill-persuni kkonċernati, sabiex jippermettu l-valutazzjoni tal-gravità reali 
tal-atti ta’ vjolenza fuq in-nisa u l-applikazzjoni ta’ soluzzjonijiet xierqa.

EMENDI

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi 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 Proposta għal
REGOLAMENT TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL

REGOLAMENT TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL

li tistabbilixxi għall-perjodu 2014 sa 2020 
il-Programm tad-Drittijiet u ċ-
Ċittadinanza

li jistabbilixxi għall-perjodu 2014 sa 2020 
il-Programm tad-Drittijiet, l-Ugwaljanza 
u ċ-Ċittadinanza
(Din l-emenda tapplika għat-test kollu. L-
adozzjoni tagħha ġġib magħha emendi 
korrispondenti fit-test.)

Or. fr
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Emenda 2

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

(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, kif stabbilit fl-Artikolu 21 tal-
Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea, 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 kontinwa li 
teħtieġ azzjoni kkoordinata, inkluż 
permezz tal-allokazzjoni ta’ fondi.

Or. fr

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Skont l-Artikoli 8 u 10 tat-Trattat dwar 
il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, il-
Programm għandu jappoġġja l-
integrazzjoni tal-ugwaljanza bejn in-nisa u 
l-irġiel u l-objettivi kontra d-
diskriminazzjoni fl-attivitajiet tiegħu 
kollha. Għandu jsir regolarment 
monitoraġġ u valutazzjoni sabiex jiġi 
evalwat il-mod li bih il-kwistjonijiet tal-
ugwaljanza bejn is-sessi u d-
diskriminazzjoni jiġu indirizzati fl-
attivitajiet tal-Programm.

(6) B’konformità mal-Artikolu 2 u mal-
Artikolu 3(3) tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea, l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-
irġiel hija objettiv komuni u valur komuni 
tal-Unjoni. L-ugwaljanza bejn in-nisa u l-
irġiel hija wkoll minquxa solennement fl-
Artikolu 23 tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Skont 
l-Artikoli 8 u 10 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, il-
Programm għandu jappoġġja l-
integrazzjoni tal-ugwaljanza bejn in-nisa u 
l-irġiel u l-objettivi kontra d-
diskriminazzjoni fl-attivitajiet tiegħu 
kollha. Għandu jsir regolarment 
monitoraġġ u valutazzjoni sabiex jiġi 
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evalwat il-mod li bih il-kwistjonijiet tal-
ugwaljanza bejn is-sessi u d-
diskriminazzjoni jiġu indirizzati fl-
attivitajiet tal-Programm. l-Unjoni 
għandha tiżgura l-promozzjoni tal-
ugwaljanza bejn is-sessi permezz ta’ 
approċċ doppju li jikkonsisti fil-
kunsiderazzjoni tad-dimensjoni tas-sessi 
fil-politiki kollha u l-allokazzjonijiet 
baġitarji u fl-adozzjoni ta’ miżuri 
speċifiċi.

Or. fr

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Fir-Riżoluzzjoni tiegħu tat-2 ta’ Frar 
2012 dwar il-programm “Daphne: kisbiet 
u prospetti futuri”, il-Parlament Ewropew 
iddispjaċieh li l-ġlieda kontra l-vjolenza 
fuq it-tfal, iż-żgħażagħ u n-nisa ma 
ssemmitx espliċitament fl-Artikolu 4 
“Objettivi speċifiċi” tar-Regolament 
preżenti u jissottolinja li huwa essenzjali li 
jinżammu l-objettivi tal-programm 
Daphne, li waħda minnhom hija l-ġlieda 
kontra l-vjolenza mwettqa fuq in-nisa, fost 
l-objettivi tal-programm ġdid “Drittijiet, 
ugwaljanza u ċittadinanza” għall-perjodu 
2014-2020, u jinsisti li l-finanzjament 
tiegħu jinżamm f’livell komparabbli mal-
programm preċedenti u biex il-viżibilità 
tiegħu tissaħħaħ, filwaqt li jiġu meqjusa l-
kisbiet, l-effikaċja u l-popolarità tiegħu. 
__________
1 Testi adottati ta' din id-data, 
P7_TA(2012)0027.

Or. fr
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Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Il-vjolenza fuq in-nisa fil-forom kollha 
tagħha tikkostitwixxi vjolazzjoni ta’ 
drittijiet fundamentali u pjaga serja għas-
saħħa. Din il-vjolenza hija preżenti fl-
Unjoni u teħtieġ azzjoni kkoordinata sabiex 
tiġi indirizzata. It-teħid ta’ azzjoni kontra l-
vjolenza fuq in-nisa jikkontribwixxi għall-
promozzjoni tal-ugwaljanza bejn in-nisa u 
l-irġiel.

(7) Il-vjolenza fuq in-nisa, it-tfal, iż-
żgħażagħ u gruppi oħra fir-riskju fil-
forom kollha tagħha tikkostitwixxi 
vjolazzjoni reali ta’ drittijiet fundamentali 
u theddida serja għas-saħħa fiżika u 
mentali tal-vittmi ta’ dawn l-atti.. Il-
vjolenza hija r-riżultat tal-inugwaljanza 
persistenti bejn l-irġiel u n-nisa u 
tikkorrispondi ma' fenomenu strutturali 
marbut mal-qsim żbilanċjat tal-poter bejn 
l-irġiel u n-nisa fis-soċjetajiet tagħna. Din 
il-vjolenza hija preżenti fl-Unjoni u teħtieġ 
azzjoni kkoordinata bbażata fuq il-metodi 
u r-riżultati tal-programmi Daphne 
preċedenti sabiex tiġi indirizzata. It-teħid 
ta’ azzjoni kontra l-vjolenza fuq in-nisa 
jikkontribwixxi għall-promozzjoni tal-
ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel.

Or. fr

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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-

(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, il-
promozzjoni tal-ugwaljanza bejn in-nisa u 
l-irġiel, l-indirizzar tad-diskriminazzjoni u 
l-inugwaljanzi u l-promozzjoni taċ-
ċittadinanza jikkontribwixxu għall-
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inizjattivi ewlenin tal-Istrateġija għall-
Ewropa 2020.

promozzjoni tal-għanijiet oġġettivi u l-
inizjattivi ewlenin tal-Istrateġija għall-
Ewropa 2020.

Or. fr

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 14a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) Il-ġbir regolari ta’ data komparabbli 
dwar it-tipi differenti ta’ vjolenza fir-
rigward tat-tfal, iż-żgħażagħ, in-nisa u l-
gruppi l-oħra fir-riskju fi ħdan l-Unjoni 
huwa essenzjali sabiex tkun tista’ ssir 
valutazzjoni tal-gravità reali tal-problema 
tal-vjolenza u l-applikazzjoni ta’ 
soluzzjoni xierqa.

Or. fr

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 18a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) Għandu jiġi żgurat finanzjament 
suffiċjenti u xieraq għal kull wieħed mill-
objettivi tar-Regolament preżenti biex, 
b’mod partikolari, il-proġetti li jiddefendu 
d-drittijiet tan-nisa u l-ugwaljanza bejn l-
irġiel u n-nisa, inklużi l-azzjonijiet ta’ 
ġlieda kontra l-vjolenza fuq it-tfal, iż-
żgħażagħ u n-nisa, jitmexxew b’suċċess. 
Il-finanzjament għandu jitqassam 
annwalment b’mod ekwilibrat sabiex 
ikunu jistgħu jiġu żgurati kontinwità tal-
objettivi u tal-azzjonijiet segwiti.
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Or. fr

Emenda 9

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 il-bażi tas-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 fuq il-bażi tas-sess, ir-
razza jew l-oriġini etnika, ir-reliġjon jew 
twemmin, id-diżabbiltà, l-età u l-
orjentazzjoni sesswali u d-drittijiet ta’ 
persuni b’diżabbiltà u tal-anzjani;

Or. fr

Ara l-emendi 10 u 11 li jistabbilixxu l-objettivi speċifiċi rigward l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-
irġiel u l-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-vjolenza fuq it-tfal, iż-żgħażagħ, in-nisa u gruppi 

oħra fir-riskju

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ba) li jippromwovi l-ugwaljanza bejn in-
nisa u l-irġiel u jappoġġja l-integrazzjoni 
tad-dimensjoni tas-sessi;

Or. fr
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Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt bb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

bb) li jipprevjeni u jikkumbatti l-vjolenza 
fuq it-tfal, iż-żgħażagħ, in-nisa u gruppi 
oħra fir-riskju u joffri għajnuna u 
protezzjoni lill-vittmi ta’ dan it-tip ta’ 
vjolenza u lill-gruppi fir-riskju; 

Or. fr

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ba) l-għajnuna u l-appoġġ għall-
organizzazzjonijiet mhux governattivi 
(NGOs) u l-organizzazzjonijiet l-oħra li 
jaħdmu fil-qasam tal-prevenzjoni u l-
ġlieda kontra l-vjolenza;

Or. fr

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) Attivitajiet analitiċi, bħall-ġbir ta' data u 
statistika; l-iżvilupp ta’ metodoloġiji 
komuni u, fejn xieraq, indikaturi jew punti 
ta’ riferiment; studji, riċerki, analiżi u 
stħarriġ; evalwazzjonijiet u valutazzjonijiet 
tal-impatt; elaborazzjoni u pubblikazzjoni 
ta’ gwidi, rapporti u materjal edukattiv; 
monitoraġġ u valutazzjoni tat-

a) Attivitajiet analitiċi, bħall-ġbir regolari 
ta' data u statistika komparabbli, inkluż 
dwar it-tipi differenti ta’ vjolenza fir-
rigward tat-tfal, iż-żgħażagħ, in-nisa u 
gruppi oħra fir-riskju; l-iżvilupp ta’ 
metodoloġiji komuni u, fejn xieraq, 
indikaturi jew punti ta’ riferiment; studji, 
riċerki, analiżi u stħarriġ; evalwazzjonijiet 
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traspożizzjoni u l-applikazzjoni tal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni; u l-
implimentazzjoni ta’ politiki tal-Unjoni; 
workshops, seminars, laqgħat ta’ esperti, 
konferenzi;

u valutazzjonijiet tal-impatt; elaborazzjoni 
u pubblikazzjoni ta’ gwidi, rapporti u 
materjal edukattiv; monitoraġġ u 
valutazzjoni tat-traspożizzjoni u l-
applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni; u 
l-implimentazzjoni ta’ politiki tal-Unjoni; 
workshops, seminars, laqgħat ta’ esperti, 
konferenzi;

Or. fr

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 5 - paragrafu 2 - punt b 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) Azzjonijiet ta’ taħriġ, bħal skambji tal-
persunal, workshops, seminars, 
avvenimenti ta’ taħriġ tat-trejners, żvilupp 
ta’ moduli ta’ taħriġ onlajn/oħrajn;

b) Azzjonijiet ta’ taħriġ, bħal skambji tal-
persunal, workshops, seminars, 
avvenimenti ta’ taħriġ tat-trejners, żvilupp 
ta’ moduli ta’ taħriġ onlajn/oħrajn; meta 
jkun xieraq, dawn l-attivitajiet għandhom 
jinkludu l-perspettiva tas-sessi;

Or. fr

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt c 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) Attivitajiet ta’ tagħlim reċiproku, 
kooperazzjoni, tqajjim ta’ għarfien u tixrid, 
bħal identifikazzjoni, u skambji dwar, 
prattiċi tajba, approċċi u esperjenzi 
innovattivi, organizzazzjoni ta' reviżjoni 
bejn il-pari u tagħlim reċiproku; 
organizzazzjoni ta’ konferenzi u seminars; 
organizzazzjoni ta’ kampanji ta’ tqajjim ta’ 
għarfien u informazzjoni, kampanji u 
avvenimenti tal-midja, inkluża l-

c) Attivitajiet ta’ tagħlim reċiproku, 
kooperazzjoni, sensibilizzazzjoni u tixrid, 
bħal identifikazzjoni, u skambji dwar, 
prattiċi tajba, approċċi u esperjenzi 
innovattivi, organizzazzjoni ta' reviżjoni 
bejn il-pari u tagħlim reċiproku; 
organizzazzjoni ta’ konferenzi u seminars; 
organizzazzjoni ta’ kampanji ta’ 
sensibilizzazzjoni u informazzjoni, 
kampanji u avvenimenti tal-midja li 
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komunikazzjoni korporattiva tal-
prijoritajiet politiċi tal-Unjoni Ewropea; 
ġabra u pubblikazzjoni ta’ materjali għat-
tixrid ta’ informazzjoni kif ukoll ir-riżultati 
tal-Programm; l-iżvilupp, operazzjoni u 
manutenzjoni ta’ sistemi u għodod permezz 
ta’ teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-
komunikazzjoni; 

jimmiraw lejn sezzjonijiet speċifiċi tal-
pubbliku, inkluż il-kampanji fil-qasam 
tal-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-
vjolenza, u tal-komunikazzjoni 
istituzzjonali tal-prijoritajiet politiċi tal-
Unjoni Ewropea;  ġabra u pubblikazzjoni 
ta’ materjali għat-tixrid ta’ informazzjoni 
kif ukoll ir-riżultati tal-Programm; l-
iżvilupp, operazzjoni u manutenzjoni ta’ 
sistemi u għodod permezz ta’ teknoloġiji 
tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni; 

Or. fr

Emenda 16

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, 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; appoġġ għall-attivitajiet 
tal-NGOs u ta’ organizzazzjonijiet oħra li 
jsegwu l-objettivi tal-programm; 
netwerking fost korpi u organizzazzjonijiet 
speċjalizzati, awtoritajiet nazzjonali, 
reġjonali u lokali fil-livell Ewropew; 
finanzjament ta’ netwerks ta’ esperti; 
stabbiliment u implimentazzjoni ta’ 
għajnuna lill-vittmi u lill-gruppi fir-riskju 
fil-qasam tal-prevenzjoni u l-ġlieda kontra 
l-vjolenza; finanzjament ta’ osservatorji 
fil-livell Ewropew.

Or. fr
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Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Għandu jkun żgurat qsim suffiċjenti u 
xieraq tal-għajnuna finanzjarja għal kull 
objettiv tar-regolament preżenti filwaqt li 
jiġi kkunsidrat il-livell ta’ finanzjament 
previst fil-qafas tal-programmi preċedenti 
għall-perjodu 2007-2013 imsemmija fl-
Artikolu 13.  Meta tiġi deċiża l-
allokazzjoni tal-fondi lil dawn l-oqsma fil-
programmi ta’ ħidma annwali, il-
Kummissjoni għandha tikkunsidra l-
prijoritajiet tal-Unjoni kif ukoll il-ħtieġa li 
jinżammu livelli ta’ finanzjament 
suffiċjenti għall-oqsma kollha msemmija 
fl-Artikolu 4(1). 

Or. fr

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha timmonitorja l-
Programm b’mod regolari sabiex issegwi l-
implimentazzjoni ta’ azzjonijiet imwettqa 
taħtu fl-oqsma tal-azzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 5(1) u l-ilħuq tal-objettivi 
speċifiċi msemmija fl-Artikolu 4. Il-
monitoraġġ għandu jipprovdi wkoll mezz 
ta’ evalwazzjoni tal-mod li bih il-
kwistjonijiet tal-ugwaljanza bejn is-sessi u 
tal-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni ġew 
indirizzati fl-azzjonijiet tal-programm. 
Fejn ikun rilevanti, l-indikaturi għandhom 
ikunu disaggregati skont is-sess, l-età u d-
diżabbiltà. 

1. Il-Kummissjoni għandha timmonitorja l-
Programm b’mod regolari sabiex issegwi l-
implimentazzjoni ta’ azzjonijiet imwettqa 
taħtu fl-oqsma tal-azzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 5(1) u l-ilħuq tal-objettivi 
speċifiċi msemmija fl-Artikolu 4. Il-
monitoraġġ għandu jipprovdi wkoll mezz 
ta’ evalwazzjoni tal-mod li bih il-
kwistjonijiet tal-ugwaljanza bejn is-sessi, 
tal-ġlieda u l-protezzjoni kontra l-vjolenza
u tal-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni ġew 
indirizzati fl-azzjonijiet tal-Programm. L-
indikaturi għandhom ikunu disaggregati 
skont is-sess, l-età u d-diżabbiltà. 
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