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Emenda 11
Maria Eleni Koppa

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Stat Ewropew li applika sabiex 
jissieħeb fl-Unjoni jista' jsir membru biss 
meta jkun ġie kkonfermat li jissodisfa l-
kriterji għas-sħubija miftiehma fil-Kunsill 
Ewropew ta' Kopenħagen f'Ġunju 1993 u 
sakemm l-adeżjoni ma tkunx estendiet 
iżżejjed il-kapaċità tal-Unjoni biex tintegra 
l-membri ġodda. Dawn il-kriterji huma 
relatati mal-istabbiltà tal-istituzzjonijiet li 
jiggarantixxu d-demokrazija, l-istat tad-
dritt, ir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem u 
r-rispett għal u l-protezzjoni tal-minoranzi, 
l-iżvilupp tal-ekonomija li trid tkun 
biżżejjed biex tiflaħ għall-pressjoni 
kompetittiva fis-suq intern, u l-abbiltà li 
jassumu mhux biss id-drittijiet iżda wkoll 
l-obbligi taħt it-Trattati.

(4) Stat Ewropew li applika sabiex 
jissieħeb fl-Unjoni jista' jsir membru biss 
meta jkun ġie kkonfermat li jissodisfa l-
kriterji għall-adeżjoni miftiehma fil-
Kunsill Ewropew ta' Kopenħagen f'Ġunju 
1993 u sakemm l-adeżjoni ma tkunx 
estendiet iżżejjed il-kapaċità tal-Unjoni 
biex tintegra l-membri ġodda. Dawn il-
kriterji huma relatati mal-istabbiltà tal-
istituzzjonijiet li jiggarantixxu d-
demokrazija, l-istat tad-dritt, il-governanza 
tajba, ir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem 
u r-rispett għal u l-protezzjoni tal-
minoranzi, l-iżvilupp tal-ekonomija li trid 
tkun biżżejjed biex tiflaħ għall-pressjoni 
kompetittiva fis-suq intern, u l-abbiltà li 
jassumu mhux biss id-drittijiet iżda wkoll, 
u speċjalment, l-obbligi taħt it-Trattati.

Or. el

Emenda 12
Paul Murphy

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Stat Ewropew li applika sabiex 
jissieħeb fl-Unjoni jista' jsir membru biss 
meta jkun ġie kkonfermat li jissodisfa l-
kriterji għas-sħubija miftiehma fil-Kunsill 
Ewropew ta' Kopenħagen f'Ġunju 1993 u 
sakemm l-adeżjoni ma tkunx estendiet 
iżżejjed il-kapaċità tal-Unjoni biex tintegra 

(4) Stat Ewropew li applika sabiex 
jissieħeb fl-Unjoni jista' jsir membru biss 
meta jkun ġie kkonfermat li jissodisfa l-
kriterji għas-sħubija miftiehma fil-Kunsill 
Ewropew ta' Kopenħagen f'Ġunju 1993 u 
sakemm l-adeżjoni ma tkunx estendiet 
iżżejjed il-kapaċità tal-Unjoni biex tintegra 
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l-membri ġodda. Dawn il-kriterji huma 
relatati mal-istabbiltà tal-istituzzjonijiet li 
jiggarantixxu d-demokrazija, l-istat tad-
dritt, ir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem u 
r-rispett għal u l-protezzjoni tal-minoranzi, 
l-iżvilupp tal-ekonomija li trid tkun 
biżżejjed biex tiflaħ għall-pressjoni 
kompetittiva fis-suq intern, u l-abbiltà li 
jassumu mhux biss id-drittijiet iżda wkoll 
l-obbligi taħt it-Trattati.

l-membri ġodda. Dawn il-kriterji huma 
relatati mal-istabbiltà tal-istituzzjonijiet li 
jiggarantixxu d-demokrazija, l-istat tad-
dritt, ir-rispett għad-drittijiet demokratiċi u
tal-bniedem, il-ġlieda kontra l-faqar, u r-
rispett għal u l-protezzjoni tal-minoranzi, l-
iżvilupp tal-ekonomija li trid tkun biżżejjed 
biex tiflaħ għall-pressjoni kompetittiva fis-
suq intern, partikolarment f'dik li hi ż-
żamma u t-titjib tal-livelli tal-pagi, id-
drittijiet tal-ħaddiema u tat-trade unions, 
is-servizzi pubbliċi, fosthom is-saħħa, l-
edukazzjoni u l-pensjonijiet u ħarsien tal-
ambjent u l-abbiltà li jassumu mhux biss 
id-drittijiet iżda wkoll l-obbligi taħt it-
Trattati.

Or. en

Emenda 13
Maria Eleni Koppa

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-proċess ta' adeżjoni huwa bbażat fuq 
kriterji oġġettivi u l-applikazzjoni tal-
prinċipju ta' trattament ugwali tal-pajjiżi 
applikanti kollha. Il-progress lejn l-
adeżjoni jiddependi fuq il-kapaċità tal-
pajjiż applikant li jwettaq ir-riformi 
meħtieġa sabiex jallinja s-sistemi politiċi, 
istituzzjonali, legali, amministrattivi u 
ekonomiċi mar-regoli, l-istandards, il-
politika u l-prattika tal-Unjoni.

(5) Il-proċess ta' adeżjoni huwa bbażat fuq 
kriterji oġġettivi u l-applikazzjoni tal-
prinċipju ta' trattament ugwali tal-pajjiżi 
applikanti kollha. Il-progress lejn l-
adeżjoni jiddependi fuq il-kapaċità tal-
pajjiż applikant li jwettaq ir-riformi 
meħtieġa sabiex jallinja s-sistemi politiċi, 
istituzzjonali, legali, amministrattivi u 
ekonomiċi mal-prinċipji, ir-regoli, l-
istandards, il-politika u l-prattika tal-
Unjoni.

Or. el

Emenda 14
Maria Eleni Koppa
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Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Il-Kunsill Ewropew ta l-istatus ta' pajjiż 
kandidat lill-Islanda, il-Montenegro, Dik li 
kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-
Maċedonja u t-Turkija. Barra minn hekk, 
ikkonferma l-perspettiva Ewropea għall-
Albanija, il-Bosnja u Ħerzegovina, is-
Serbja kif ukoll il-Kosovo, li huma 
kkunsidrati bħala kandidati potenzjali.

(6) Il-Kunsill Ewropew ta l-istatus ta' pajjiż 
kandidat lill-Islanda, il-Montenegro, Dik li 
kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-
Maċedonja, it-Turkija u s-Serbja. Barra 
minn hekk, ikkonferma l-perspettiva 
Ewropea għall-Albanija, il-Bosnja u 
Ħerzegovina, u l-Kosovo, li huma 
kkunsidrati bħala kandidati potenzjali.

Or. el

Emenda 15
Maria Eleni Koppa

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) L-assistenza taħt dan ir-Regolament 
għandha tiġi pprovduta skont il-qafas ta' 
politika għat-tkabbir definit mill-Unjoni 
għal kull pajjiż benefiċjarju u rifless fil-
pakkett annwali tat-tkabbir tal-
Kummissjoni, inklużi r-Rapporti ta' 
Progress u l-Istrateġija għat-Tkabbir, fil-
ftehimiet ta' Stabbiltà u ta' Assoċjazzjoni u 
fis-Sħubiji Ewropej jew ta' Adeżjoni. L-
assistenza għandha tiffoka prinċipalment 
fuq għadd limitat ta' oqsma ta' politika li se 
tgħin lill-pajjiżi benefiċjarji jsaħħu l-
istituzzjonijiet demokratiċi u l-istat tad-
dritt, ir-riforma tal-ġudikatura u l-
amministrazzjoni pubblika, ir-rispett għad-
drittijiet fundamentali u l-promozzjoni tal-
ugwaljanza bejn is-sessi u non-
diskriminazzjoni. Għandha wkoll ittejjeb l-
iżvilupp ekonomiku u soċjali tagħhom, li 
jesfasizza aġenda tat-tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiva konformi mal-

(8) L-assistenza taħt dan ir-Regolament 
għandha tiġi pprovduta skont il-qafas ta' 
politika għat-tkabbir definit mill-Unjoni 
għal kull pajjiż benefiċjarju u rifless fil-
pakkett annwali tat-tkabbir tal-
Kummissjoni, inklużi r-Rapporti ta' 
Progress u l-Istrateġija għat-Tkabbir, fil-
ftehimiet ta' Stabbiltà u ta' Assoċjazzjoni u 
fis-Sħubiji Ewropej jew ta' Adeżjoni. L-
assistenza għandha tiffoka prinċipalment 
fuq għadd limitat ta' oqsma ta' politika li se 
tgħin lill-pajjiżi benefiċjarji jsaħħu l-
istituzzjonijiet demokratiċi u l-istat tad-
dritt, ir-riforma tal-ġudikatura u l-
amministrazzjoni pubblika, jirrispettaw id-
drittijiet fundamentali u jippromwovu l-
ugwaljanza bejn is-sessi u non-
diskriminazzjoni. Għandha wkoll ittejjeb l-
iżvilupp ekonomiku u soċjali tagħhom, li 
jenfasizza aġenda tat-tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiva konformi mal-
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istrateġija Ewropa 2020 u biex isir 
allinjament progressiv mal-kriterji ta' 
Kopenħagen. Il-koerenza bejn l-assistenza 
finanzjarja u l-progress ġenerali li saru fl-
implimentazzjoni tal-istrateġija ta' qabel l-
adeżjoni għandha tiġi msaħħa.

istrateġija Ewropa 2020 u biex isir 
allinjament totali mal-kriterji ta' 
Kopenħagen. Il-koerenza bejn l-assistenza 
finanzjarja u l-progress ġenerali li saru fl-
implimentazzjoni tal-istrateġija ta' qabel l-
adeżjoni għandha tiġi msaħħa.

Or. el

Emenda 16
Paul Murphy

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) L-assistenza taħt dan ir-Regolament 
għandha tiġi pprovduta skont il-qafas ta' 
politika għat-tkabbir definit mill-Unjoni 
għal kull pajjiż benefiċjarju u rifless fil-
pakkett annwali tat-tkabbir tal-
Kummissjoni, inklużi r-Rapporti ta' 
Progress u l-Istrateġija għat-Tkabbir, fil-
ftehimiet ta' Stabbiltà u ta' Assoċjazzjoni u 
fis-Sħubiji Ewropej jew ta' Adeżjoni. L-
assistenza għandha tiffoka prinċipalment 
fuq għadd limitat ta' oqsma ta' politika li se 
tgħin lill-pajjiżi benefiċjarji jsaħħu l-
istituzzjonijiet demokratiċi u l-istat tad-
dritt, ir-riforma tal-ġudikatura u l-
amministrazzjoni pubblika, ir-rispett għad-
drittijiet fundamentali u l-promozzjoni tal-
ugwaljanza bejn is-sessi u non-
diskriminazzjoni. Għandha wkoll ittejjeb l-
iżvilupp ekonomiku u soċjali tagħhom, li
jesfasizza aġenda tat-tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiva konformi mal-
istrateġija Ewropa 2020 u biex isir 
allinjament progressiv mal-kriterji ta' 
Kopenħagen. Il-koerenza bejn l-assistenza 
finanzjarja u l-progress ġenerali li saru fl-
implimentazzjoni tal-istrateġija ta' qabel l-
adeżjoni għandha tiġi msaħħa.

(8) L-assistenza taħt dan ir-Regolament 
għandha tiġi pprovduta skont il-qafas ta' 
politika għat-tkabbir definit mill-Unjoni 
għal kull pajjiż benefiċjarju u rifless fil-
pakkett annwali tat-tkabbir tal-
Kummissjoni, inklużi r-Rapporti ta' 
Progress u l-Istrateġija għat-Tkabbir, fil-
ftehimiet ta' Stabbiltà u ta' Assoċjazzjoni u 
fis-Sħubiji Ewropej jew ta' Adeżjoni. L-
assistenza għandha tiffoka prinċipalment 
fuq għadd limitat ta' oqsma ta' politika li se 
tgħin lill-pajjiżi benefiċjarji jsaħħu l-
istituzzjonijiet demokratiċi u l-istat tad-
dritt, isaħħu r-riforma demokratika u l-
obbligu ta' rendikont tal-ġudikatura u l-
amministrazzjoni pubblika, jippromwovu u 
jirrispettaw id-drittijiet fundamentali, 
demokratiċi, tal-bniedem u tal-ħaddiema 
u jippromwovu u jintegraw l-ugwaljanza
bejn is-sessi, l-implimentazzjoni effikaċi 
tal-prinċipji tan-nondiskriminazzjoni 
abbażi tas-sess, l-oriġini etnika, ir-reliġjon 
jew it-twemmin, id-diżabilità, l-età jew l-
orjentament sesswali; iżidu d-drittijiet tat-
tfal u jiġġieldu kontra l-vjolenza u l-
fastidju kontra nisa, tfal, minoranzi u 
persuni vulnerabbli oħrajn. Għandha 
wkoll ittejjeb l-iżvilupp ekonomiku u 
soċjali tagħhom, li jenfasizza aġenda tat-
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tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiva; 
għandha żżid partikolarment l-appoġġ 
tagħha għall-ġlieda kontra l-esklużjoni 
soċjali u l-faqar konformement mal-
istrateġija Ewropa 2020 u biex isir 
allinjament progressiv mal-kriterji ta' 
Kopenħagen. Il-koerenza bejn l-assistenza 
finanzjarja u l-progress ġenerali li saru fl-
implimentazzjoni tal-istrateġija ta' qabel l-
adeżjoni għandha tiġi msaħħa.

Or. en

Emenda 17
Maria Eleni Koppa

Proposta għal regolament
Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Huwa indispensabbli li jiġu involuti 
aktar u aktar l-organizzazzjonijiet mhux 
governattivi fit-tfassil u l-
implimentazzjoni tal-proġetti ffinanzjati 
mill-IPA bil-għan li jiġi garantit li l-
assistenza tal-IPA tirrifletti l-bżonnijiet u 
l-aspettattivi reali, jgħollu l-profil tal-
proġetti IPA u jippromwovu l-iżvilupp ta' 
soċjetà ċivili mimlija ħajja fil-pajjiżi 
benefiċjarji;

Or. el

Emenda 18
Paul Murphy

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Huwa fl-interess tal-Unjoni li tassisti (13) Huwa fl-interess tal-Unjoni li tassisti, 
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pajjiżi benefiċjarji fl-isforzi tagħhom biex 
jirriformaw is-sistemi tagħhom sabiex jiġu 
allinjati ma' dawk tal-Unjoni. Peress li l-
għan ta' dan ir-Regolament ma jistax 
jintlaħaq suffiċjentement mill-Istati 
Membri u għalhekk jista' jintlaħaq aħjar fil-
livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta 
miżuri skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà 
kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea. Skont il-prinċipju ta' 
proporzjonalità kif stabbilit f'dak l-
Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil 
hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex 
jintlaħaq dan il-għan.

jekk jixtiequ hekk, pajjiżi benefiċjarji fl-
isforzi tagħhom biex jirriformaw is-sistemi 
tagħhom sabiex jiġu allinjati ma' dawk tal-
Unjoni. Peress li l-għan ta' dan ir-
Regolament ma jistax jintlaħaq 
suffiċjentement mill-Istati Membri u
għalhekk jista' jintlaħaq aħjar fil-livell tal-
Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri skont 
il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-
Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea. Skont il-prinċipju ta' 
proporzjonalità kif stabbilit f'dak l-
Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil 
hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex 
jintlaħaq dan il-għan.

Or. en

Emenda 19
Paul Murphy

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Fir-rigward ta' dawn l-atti delegati, 
huwa ta' importanza partikolari li l-
Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 
xierqa matul ix-xogħol preparatorju tagħha,
inkluż fil-livell ta' esperti. Il-Kummissjoni, 
meta tħejji u tfassal atti delegati, għandha
tassigura wkoll trażmissjoni simultanja, fil-
ħin u adatta tad-dokumenti rilevanti lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

(16) Fir-rigward ta' dawn l-atti delegati,
huwa ta' importanza partikolari li l-
Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 
xierqa matul ix-xogħol preparatorju tagħha, 
inkluż fil-livell ta' esperti. Il-Kummissjoni, 
meta tħejji u tfassal atti delegati, trid
tassigura wkoll trażmissjoni simultanja, fil-
ħin u adatta tad-dokumenti rilevanti lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill sabiex 
dawk l-istituzzjonijiet ikunu f'pożizzjoni li 
jeżerċitaw is-setgħat sħaħ tagħhom, 
inkluż id-dritt ta' veto tagħhom għal att 
delegat jew ta' revoka ta' delegazzjoni.

Or. en

Emenda 20
Paul Murphy
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Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a – subpunt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) it-tisħiħ ta' istituzzjonijiet demokratiċi u 
l-istat tad-dritt, inkluż l-implimentazzjoni 
tagħhom;

(i) it-tisħiħ ta' istituzzjonijiet demokratiċi u 
l-istat tad-dritt, inkluż l-implimentazzjoni 
tagħhom; l-involviment tat-trade unions u 
l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili l-
oħra, l-awtoritajiet lokali u reġjonali fil-
preparazzjoni, l-implimentazzjoni, is-
sorveljanza u l-evalwazzjoni;

Or. en

Emenda 21
Maria Eleni Koppa

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a – subpunt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) il-promozzjoni u l-protezzjoni tad-
drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet 
fundamentali u r-rispett imsaħħaħ lejn id-
drittijiet tal-minoranzi, il-promozzjoni tal-
ugwaljanza bejn is-sessi u n-
nondiskriminazzjoni, il-libertà tal-istampa 
kif ukoll il-promożżjoni ta' relazzjonijiet 
tajba ta' viċinat;

(ii) il-promozzjoni u l-protezzjoni tad-
drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet 
fundamentali u r-rispett imsaħħaħ lejn id-
drittijiet tal-minoranzi, il-promozzjoni tal-
ugwaljanza bejn is-sessi u tal-libertajiet 
reliġjużi u n-nondiskriminazzjoni, il-libertà 
tal-istampa, tal-mezzi tal-komunikazzjoni 
u tal-internet kif ukoll il-promożżjoni ta' 
relazzjonijiet tajba ta’ viċinat;

Or. el

Emenda 22
Paul Murphy

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a – subpunt ii
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) il-promozzjoni u l-protezzjoni tad-
drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet 
fundamentali u r-rispett imsaħħaħ lejn id-
drittijiet tal-minoranzi, il-promozzjoni tal-
ugwaljanza bejn is-sessi u n-
nondiskriminazzjoni, il-libertà tal-istampa 
kif ukoll il-promożżjoni ta' relazzjonijiet 
tajba ta' viċinat;

(ii) il-promozzjoni u l-protezzjoni tad-
drittijiet demokratiċi, tal-bniedem u tal-
ħaddiema u l-libertajiet fundamentali, ir-
rispett imsaħħaħ lejn id-drittijiet tal-
minoranzi, inkluż id-dritt għall-
awtodeterminazzjoni, il-promozzjoni u l-
integrazzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi, 
l-implimentazzjoni effikaċi tal-prinċipji 
tan-nondiskriminazzjoni abbażi tas-sess, 
l-oriġini etnika, ir-reliġjon jew it-
twemmin, id-diżabilità, l-età jew l-
orjentament sesswali, inkluża l-
ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u d-
drittijiet tal-persuni kollha, inklużi l-
persuni b'diżabilitajiet u tal-anzjani, biex 
ikunu garantiti l-protezzjoni tad-data, 
jiżdiedu d-drittijiet tat-tfal, jiġu miġġielda 
l-vjolenza u l-fastidju kontra nisa, tfal, 
minoranzi u persuni vulnerabbli oħrajn; 
il-promozzjoni u l-protezzjoni tal-libertà
tal-istampa kif ukoll il-promożżjoni ta' 
relazzjonijiet tajba ta' viċinat;

Or. en

Emenda 23
Maria Eleni Koppa

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a – subpunt v

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(v) l-iżvilupp tas-soċjetà ċivili u d-djalogu
soċjali;

(v) l-iżvilupp tas-soċjetà ċivili u t-tnedija u 
t-tisħiħ tad-djalogu soċjali;

Or. el

Emenda 24
Maria Eleni Koppa
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Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b – subpunt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) tal-kisba ta' standards tal-Unjoni fl-
ekonomija u l-governanza ekonomika;

(i) tal-kisba ta' standards tal-Unjoni fl-
ekonomija u l-governanza ekonomika u l-
ġlieda kontra l-korruzzjoni u l-frodi;
filwaqt li jitqiesu wkoll il-bżonnijiet u l-
isfidi maħluqa mill-kriżi ekonomika 
dinjija;

Or. el

Emenda 25
Franziska Keller

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b – subpunt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) tar-riformi ekonomiċi neċessarji biex 
jilqgħu għall-pressjoni kompetittiva u l-
forzi tas-suq fl-Unjoni, filwaqt li jsegwu 
miri ekonomiċi, soċjali u ambjentali;

(ii) tar-riformi ekonomiċi u fiskali
neċessarji biex jilqgħu għall-pressjoni 
kompetittiva u l-forzi tas-suq fl-Unjoni, 
filwaqt li jsegwu miri ekonomiċi, soċjali u 
ambjentali;

Or. en

Emenda 26
Paul Murphy

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b – subpunt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) tar-riformi ekonomiċi neċessarji biex 
jilqgħu għall-pressjoni kompetittiva u l-
forzi tas-suq fl-Unjoni, filwaqt li jsegwu 
miri ekonomiċi, soċjali u ambjentali;

(ii) tad-demokratizzazzjoni tal-ekonomija, 
filwaqt li jiżdiedu konsiderevolment il-
miri soċjali u ambjentali;

Or. en
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Emenda 27
Franziska Keller

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b – subpunt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) tat-trawwim tal-impjiegi u l-iżvilupp 
tal-kapital uman;

(iii) tat-trawwim tal-impjiegi, tax-xogħol 
dinjituż u l-iżvilupp tal-kapital uman;

Or. en

Emenda 28
Maria Eleni Koppa

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b – subpunt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) tat-trawwim tal-impjiegi u l-iżvilupp 
tal-kapital uman;

(iii) tal-ġlieda kontra l-qgħad, tat-trawwim 
tal-impjiegi u l-iżvilupp tal-kapital uman;

Or. el

Emenda 29
Paul Murphy

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b – subpunt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) tat-trawwim tal-impjiegi u l-iżvilupp 
tal-kapital uman;

(iii) tal-ħolqien tal-impjiegi u tal-
investiment pubbliku fl-edukazzjoni;

Or. en
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Emenda 30
Paul Murphy

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b – subpunt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iv) tal-inklużjoni soċjali u ekonomika, 
b'mod partikolari tal-minoranzi u l-gruppi 
vulnerabbli;

(iv) tal-inklużjoni soċjali u ekonomika, 
b'mod partikolari tal-minoranzi u l-gruppi 
vulnerabbli; tar-rispett sħiħ lejn id-
drittijiet tat-trade unions;

Or. en

Emenda 31
Maria Eleni Koppa

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b – subpunt v

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(v) tal-iżvilupp tal-kapital fiżiku, it-titjib 
tal-konnessjonijiet mal-Unjoni u n-
netwerks reġjonali.

(v) tal-protezzjoni tar-riżorsi naturali, tal-
ġestjoni sostenibbli tal-metalli rari tal-art,
tal-iżvilupp tal-kapital fiżiku, is-sikurezza 
nukleari, it-titjib tal-konnessjonijiet mal-
Unjoni u n-netwerks reġjonali.

Or. el

Emenda 32
Paul Murphy

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Progress fir-riforma ekonomika,  is-
solidità u l-effettività tal-istrateġiji ta' 
żvilupp soċjali u ekonomiku, progress lejn 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, 
inkluż permezz tal-investimenti pubbliċi 

– Progress fir-riforma demokratika u
ekonomika,  is-solidità u l-effettività tal-
istrateġiji ta' żvilupp soċjali u ekonomiku, 
progress lejn tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, inkluż permezz tal-
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appoġġjati mill-IPA; investimenti pubbliċi appoġġjati mill-IPA;

Or. en

Emenda 33
Maria Eleni Koppa

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-impjiegi, il-politiki soċjali u l-iżvilupp 
tar-riżorsi umani;

(c) il-ġlieda kontra l-qgħad, 
partikolarment dak fost iż-żgħażagħ; l-
impjiegi, il-politiki soċjali u l-iżvilupp tar-
riżorsi umani;

Or. el


