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EMENDI

Il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern jistieden lill-Kumitat għall-Kultura u 
l-Edukazzjoni, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport 
tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Il-proġett Ewropew u l-iżvilupp tal-
Ewropa għandhom rwol importanti fit-
tegħlib tal-kriżi u t-tqegħid tal-Ewropa 
fuq mogħdija sostenibbli lejn it-tkabbir, 
billi jibnu fuq l-esperjenza misluta f'50 
sena ta' ħidma, disponibilità għall-
kooperazzjoni, kooperazzjoni li 
tittraxxendi l-ġnus u n-nazzjonijiet, il-
kondiviżjoni tal-piżijiet u l-għajnuna 
mogħtija minn dawk aktar avvanzati lil 
dawk anqas vantaġġjati. Flimkien mal-
fatti u s-sensazzjonijiet addizjonali, dawn 
il-fatturi kollha jsawru l-ispirtu Ewropew, 
li, oltre l-kooperazzjoni ekonomika u 
soċjali, huwa l-ixprun fundamentali tal-
Ewropa bħala komunità fil-livell ta' 
ċittadini Eworpej, u li jeħtieġ it-tisħiħ.

Ġustifikazzjoni

L-inklużjoni tal-espressjoni ‘l-ispirtu Ewropew’ fil-programm ‘Ewropa għaċ-ċittadini’ 
għandha tagħti imbuttatura lill-ippjanar u lill-implementazzjoni tal-proġetti. Jekk naħsbu 
dwarhom, il-proġetti tal-ġemellaġġ tal-ibliet u n-nies imdaħħlin fil-proġetti ta’ sħubija 
internazzjonali jippersonifikaw dan l-ispirtu permezz tal-azzjonijiet tagħhom: li kieku ma 
jkunx hemm konfini fiżiċi u nikkondividu l-ispazju Ewropew bejnietna, id-diversità nazzjonali 
u kulturali tagħmilna aktar miftuħin u naċċettaw lil xulxin, u nkunu nistgħu nibnu fuq 50 sena 
ta' storja u suċċess tal-UE.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Sabiex l-Ewropa tinġieb eqreb taċ-
ċittadini tagħha u sabiex dawn ikunu 
jistgħu jipparteċipaw b’mod sħiħ fil-bini 
ta’ Unjoni dejjem aktar magħquda, hija 
meħtieġa varjetà ta’ azzjonijiet u sforzi 
kkoordinati permezz ta’ attivitajiet fil-
transnazzjonali u tal-Unjoni. L-Inizjattiva 
taċ-Ċittadini Ewropej tipprovdi opportunità 
unika biex tippermetti liċ-ċittadini 
jipparteċipaw direttament fit-tfassil tal-
iżvilupp tal-leġiżlazzjoni tal-UE.

(4) Sabiex l-Ewropa tinġieb eqreb taċ-
ċittadini tagħha u sabiex dawn ikunu 
jistgħu jipparteċipaw b’mod sħiħ fil-bini 
ta’ Unjoni dejjem aktar magħquda, filwaqt 
li jitħaddan is-sens ta' ċittadinanza 
komuni permezz ta' fehim aħjar u 
għarfien reċiproku aħjar, hija meħtieġa 
varjetà ta’ azzjonijiet u sforzi kkoordinati 
permezz ta’ attivitajiet fil-transnazzjonali u 
tal-Unjoni. L-Inizjattiva taċ-Ċittadini 
Ewropej tipprovdi opportunità unika biex 
tippermetti liċ-ċittadini jipparteċipaw 
direttament fit-tfassil tal-politika u fit-
tfassil tal-iżvilupp tal-leġiżlazzjoni tal-UE.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Fejn jidħlu t-temi tal-proġetti, l-
inkorporazzjoni tagħhom fil-kuntest lokali 
u reġjonali, u l-kompożizzjoni tal-partijiet 
interessati, għandu jkun hemm sinerġiji 
importanti ma’ programmi oħra tal-Unjoni, 
jiġifieri fl-oqsma tal-impjiegi, l-affarijiet 
soċjali, l-edukazzjoni, iż-żgħażagħ u l-
kultura, il-ġustizzja, l-ugwaljanza bejn in-
nisa u l-irġiel u n-nondiskriminazzjoni, u l-
politika reġjonali.

(7) Fejn jidħlu t-temi tal-proġetti, l-
inkorporazzjoni tagħhom fil-kuntest lokali 
u reġjonali, u l-kompożizzjoni tal-partijiet 
interessati, għandu jkun hemm sinerġiji 
importanti ma’ programmi oħra tal-Unjoni, 
jiġifieri fl-oqsma tal-impjiegi, l-affarijiet 
soċjali, l-edukazzjoni, iż-żgħażagħ u l-
kultura, il-ġustizzja, l-ugwaljanza bejn in-
nisa u l-irġiel u n-nondiskriminazzjoni, kif 
ukoll is-solidarjetà interġenerazzjonali u 
l-politika reġjonali.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Il-programm il-ġdid għandu jkopri firxa 
wiesgħa ta’ azzjonijiet differenti u jinkludi, 

(8) Il-programm il-ġdid għandu jkopri firxa 
wiesgħa ta’ azzjonijiet differenti u jinkludi, 
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fost oħrajn, laqgħat maċ-ċittadini, kuntatti 
u dibattiti dwar kwistjonijiet ta’ 
ċittadinanza, avvenimenti fil-livell tal-
Unjoni, inizjattivi għal riflessjoni fuq 
mumenti importanti fl-istorja Ewropea, 
inizjattivi biex titqajjem kuxjenza dwar l-
istituzzjonijiet tal-Unjoni u l-funzjonament 
tagħhom, u dibattiti dwar kwistjonijiet tal-
politika Ewropea, bl-għan li jitrawmu l-
aspetti kollha tal-ħajja pubblika.

fost oħrajn, laqgħat maċ-ċittadini, kuntatti 
u dibattiti dwar kwistjonijiet ta’ 
ċittadinanza, avvenimenti fil-livell tal-
Unjoni, inizjattivi għal riflessjoni fuq 
mumenti importanti fl-istorja Ewropea u 
fuq il-futur tal-Ewropa u għall-analiżi u l-
kommemorazzjoni tagħhom, inizjattivi 
biex titqajjem kuxjenza dwar l-
istituzzjonijiet tal-Unjoni u l-funzjonament 
tagħhom, u dibattiti dwar kwistjonijiet tal-
politika Ewropea, bl-għan li jitrawmu l-
aspetti kollha tal-ħajja pubblika.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Għandha tingħata attenzjoni speċjali 
lill-integrazzjoni bbilanċjata taċ-ċittadini u 
l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili mill-
Istati Membri kollha fi proġetti u 
attivitajiet transnazzjonali,
b’kunsiderazzjoni tal-karattru 
multilingwali tal-UE.

(10) Għandha tingħata attenzjoni speċjali 
lill-integrazzjoni bbilanċjata taċ-ċittadini u 
l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili mill-
Istati Membri kollha fi proġetti u 
attivitajiet transnazzjonali, 
b’kunsiderazzjoni tal-karattru 
multikulturali u multilingwi tal-UE.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Se tingħata preferenza lil għotjiet għal 
proġetti b’impatt kbir, b’mod partikolari 
dawk li huma direttament marbuta mal-
politiki tal-UE bil-għan li jipparteċipaw fit-
tfassil tal-aġenda politika tal-UE. Barra 
minn hekk, skont il-prinċipju tal-ġestjoni 
finanzjarja soda, l-implimentazzjoni tal-
programm għandha tiġi ssimplifikata aktar 
permezz tal-użu ta’ somom f’daqqa, ta' 
finanzjament b’rata fissa u l-applikazzjoni 

(16) Se tingħata preferenza mhux biss lil 
għotjiet għal proġetti b’impatt kbir, imma 
wkoll b’mod partikolari dawk li huma 
direttament marbuta mal-politiki tal-UE 
bil-għan li jipparteċipaw fit-tfassil tal-
aġenda politika tal-UE. Barra minn hekk, 
skont il-prinċipju tal-ġestjoni finanzjarja 
soda, l-implimentazzjoni tal-programm 
għandha tiġi ssimplifikata aktar permezz 
tal-użu ta’ somom f’daqqa, ta' finanzjament 
b’rata fissa u l-applikazzjoni ta’ rati ta' 
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ta’ rati ta' prezz tal-unità. prezz tal-unità, barra minn hekk, kull sena 
għandhom jiġu stabbiliti diversi skadenzi 
għall-irċevuti tal-offerti, il-proporzjon tal-
ispejjeż tal-proġetti ffinanzjati mill-
għotjiet tal-UE u l-finanzjament minn 
qabel tal-proġetti għandu jiżdied, u 
għandhom jiġu stabbiliti skadenzi itwal u 
aktar flessibbli għall-implimentazzjoni tal-
proġetti.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tisħiħ tal-kommemorazzjoni tal-istorja 
tal-Unjoni u t-titjib tal-kapaċità għall-
parteċipazzjoni ċivika fil-livell tal-Unjoni.

It-tisħiħ tal-kommemorazzjoni u l-ispirtu 
Ewropew u t-titjib tal-kapaċità għall-
parteċipazzjoni ċivika fil-livell tal-Unjoni.

Ġustifikazzjoni

L-inkorporazzjoni tal-kelma ‘spirtu’ tissuġġerixxi għamla ta’ pont bejn l-imgħoddi u l-
preżent. It-tifkira hija wieħed mill-elementi ta’ dan l-ispirtu, billi l-ġrajjiet negattivi tal-
imgħoddi kellhom parti ewlenija fit-twaqqif tal-Komunità Ewropea. Il-programm għandu 
jissuġġerixxi li l-Komunità Ewropea tkun iggwidata minn spirtu komuni, u li jkun importanti 
għall-Komunità li kemm jista’ jkun ċittadini jħossuh u jipprofessawh dan l-ispirtu, billi jista' 
jwassal għal koeżjoni eqreb.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. iqajjem kuxjenza dwar il-
kommemorazzjoni tal-istorja tal-Unjoni, l-
identità u l-għan tal-Unjoni billi jistimula 
dibattitu, riflessjoni u netwerking;

1. it-tqajjim tal-kuxjenza tal-
kommemorazzjoni, l-istorja komuni, l-
identità u l-valuri u l-għan tal-Unjoni tal-
promozzjoni tal-paċi, il-valuri tagħha, id-
diversità kulturali u lingwistika tagħha u 
l-benessri taċ-ċittadini tagħha, billi jiġu 
stimulati d-dibattitu, ir-riflessjoni u l-
iżvilupp ta' netwerks u billi jgħaqqdu n-
nies ħalli jikkondividu u jaqsmu 
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esperjenzi, jitgħallmu mill-istorja u 
jiddiskutu l-futur tal-Ewropa;

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Għandha tingħata attenzjoni speċjali 
lir-Roma u lill-minoritajiet oħra fl-UE, 
sabiex tiġi ffaċilitata l-integrazzjoni 
tagħhom bħala ċittadini tal-UE bid-
drittijiet kollha.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) iqajjem kuxjenza dwar il-
kommemorazzjoni tal-istorja tal-Unjoni, l-
identità u l-għan tal-Unjoni billi jistimula 
dibattitu, riflessjoni u netwerking;

(1) iqajjem kuxjenza tal-kommemorazzjoni 
tal-istorja tal-Unjoni, l-identità, l-ispirtu u 
l-objettivi tal-Unjoni billi jistimula 
dibattitu, riflessjoni u netwerking;

Ġustifikazzjoni

L-inkorporazzjoni tal-kelma ‘spirtu’ tissuġġerixxi għamla ta’ pont bejn l-imgħoddi u l-
preżent. Il-kommemorazzjoni hija element minnhom ta’ dan l-ispirtu, billi l-ġrajjiet negattivi 
tal-imgħoddi kellhom parti ewlenija fit-twaqqif tal-Komunità Ewropea. Il-programm għandu 
jissuġġerixxi li l-Komunità Ewropea tkun iggwidata minn spirtu komuni, u li jkun importanti 
għall-Komunità li kemm jista’ jkun ċittadini jħossuh u jipprofessawh dan l-ispirtu, billi jista' 
jwassal għal koeżjoni eqreb.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Il-kommemorazzjoni tal-istorja tal- (a) ‘It-trawwim tal-kommemorazzjoni tal-
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Unjoni u ċ-ċittadinanza Ewropea istorja Ewropea u l-iżvilupp ta' sens ta' 
identità u spirtu Ewropej’

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Iż-żewġ linji għandhom jiġu 
kkumplimentati minn azzjonijiet 
orizzontali għall-analiżi, disseminazzjoni u 
sfruttament tar-riżultati tal-proġett 
(azzjonijiet ta’ “Valorizzazzjoni”).

Iż-żewġ linji għandhom jiġu 
kkumplimentati minn azzjonijiet 
orizzontali għall-analiżi, disseminazzjoni u 
sfruttament tar-riżultati tal-proġett 
(azzjonijiet ta’ “Disseminazzjoni u 
moltiplikazzjoni”).

Ġustifikazzjoni

Xi riżultati ta’ proġetti jistgħu jkunu disseminati, filwaqt li oħrajn huma tajba għall-
moltiplikazzjoni (użu frekwenti u ripetut).

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Sabiex jilħaq l-objettivi tiegħu, il-
programm għandu jiffinanzja, fost l-oħrajn, 
it-tipi ta’ azzjonijiet li ġejjin, implimentati 
fuq livell transnazzjonali jew li għandhom 
dimensjoni Ewropea ċara:

(2) Sabiex jilħaq l-objettivi tiegħu, il-
programm għandu jiffinanzja, fost l-oħrajn 
(iżda mhux b’mod esklussiv), it-tipi ta’ 
azzjonijiet li ġejjin, implimentati fuq livell 
transnazzjonali jew li għandhom 
dimensjoni Ewropea ċara:

Ġustifikazzjoni

L-inklużjon ta' 'mhux eklussivament' tfisser li l-elenku mhux konkluż.
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Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-ħolqien u l-operazzjonijiet ta’ sħubiji u 
netwerks transnazzjonali

Il-ħolqien u l-operazzjoni ta’ 
konnessjonijiet bejn il-fruntieri ta’ 
kooperazzjoni u netwerks internazzjonali

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Appoġġ għall-organizzazzjonijiet ta’ 
interess ġenerali Ewropew

Appoġġ għall-organizzazzjonijiet ta’ 
interess Ewropew

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – inċiż 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-bini tal-Komunità u dibattiti dwar 
kwistjonijiet taċ-ċittadinanza bbażata fuq l-
użu tal-ICT u/jew midja soċjali

Id-dibattiti dwar kwistjonijiet taċ-
ċittadinanza bħalma huwa l-bini ta' 
komunità bbażata fuq l-użu tal-ICT u/jew 
midja soċjali

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – inċiż 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dibattiti/studji u interventi dwar mumenti 
importanti fl-istorja Ewropea, b’mod 
partikolari biex jinżammu ħajjin il-memorji 
tar-reati mwettqa taħt in-Nazziżmu u l-
Istaliniżmu

Dibattiti/studji u interventi dwar mumenti 
importanti fl-istorja Ewropea, b’mod 
partikolari biex jinżammu ħajjin il-memorji 
tar-reati mwettqa taħt reġimi totalitarji
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Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – inċiż 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Riflessjoni/dibattiti fuq valuri komuni Riflessjoni/dibattiti fuq valuri komuni 
Ewropej, l-identità u l-futur u l-ispirtu 
Ewropej

Ġustifikazzjoni

F’armonija mal-artikolu l-oħrajn konċernanti l-introduzzjoni tat-terminu ‘spirtu’, li huwa 
wieħed mill-elementi kostituttivi fundamentali tal-kostruzzjoni Ewropea.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – inċiż 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Inizjattivi biex titqajjem kuxjenza dwar l-
istituzzjonijiet tal-UE u l-funzjonament 
tagħhom

Inizjattivi biex jikber għarfien in-nies fuq
l-istituzzjonijiet tal-UE u l-funzjonament 
tagħhom

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – inċiż 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Azzjonijiet li jisfruttaw u jkomplu 
jivvalorizzaw ir-riżultati tal-inizjattivi 
appoġġjati

Azzjonijiet għat-tixrid, l-isfruttament u l-
promozzjoni tal-moltiplikazzjoni tar-
riżultati tal-inizjattivi appoġġjati

Ġustifikazzjoni

Oltre t-tixried tar-riżultati, għandha tingħata attenzjoni meta jkunu ppjanifikati u 
implementati l-proġetti ħalli jkun deċiż kif ir-riżultati jistgħu jintużaw mill-ġdid fil-futur, billi 
jkun hemm kontribuzzjoni għal żvilupp aktar dinamiku. Ngħidu aħna, ir-riżultat ta’ proġett 
jista’ jkun studju, imma dik li setgħet kienet metodoloġija ġdida mfassla hu u jiġi prodott l-
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istudju, tista' tkun applikabbli għal bosta proġetti oħrajn. Il-metodoloġija għalhekk tkun 
importanti daqs ir-riżultat, billi tista’ tintuża bosta drabi.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – inċiż 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Appoġġ tal-istrutturi ta’ informazzjoni/ta' 
pariri tal-programm fl-Istati Membri

Il-pubbliċità u l-pariri dwar il-programm 
fil-livell ta’ Stat Membru u l-għoti ta’ 
struttura istituzzjonali xierqa għalbiex 
dan iseħħ

Ġustifikazzjoni

It-tisħiq ma għandux isir dwar l-istrutturi istituzzjonali imma dwar il-pubbliċità u l-pariri, li 
għalihom tkun meħtieġa l-istruttura istituzzjonali.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-kuntratti tal-akkwist pubbliku se 
jkopru x-xiri ta' servizzi, bħal dawk għall-
organizzazzjoni ta' avvenimenti, l-istudji u 
r-riċerka, l-informazzjoni u l-għodod ta' 
disseminazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjonijiet.

(2) Il-kuntratti tal-akkwist pubbliku se 
jkopru x-xiri ta' servizzi li jippermettu l-
implementazzjoni u/jew ir-
rappreżentazzjoni ta' avvenimenti, l-istudji 
u r-riċerka, l-informazzjoni u l-għodod ta' 
disseminazzjoni u l-monitoraġġ u l-
evalwazzjonijiet.

Ġustifikazzjoni

Billi l-kelma ‘programm’ kif użata f’din id-deċiżjoni tirreferi għall-programm “L-Ewropa 
għaċ-ċittadini”, l-użu tagħha hawnhekk jista’ joħloq il-konfużjoni. Huwa wkoll importanti li 
jkun hemm enfasi li l-akkwist pubbliku għandu jintuża hawn fejn l-avvenimenti f'livell ta' 
programm jkunu għadhom qed jiġu kkunsidrati (kelma diretta).

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 6
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-programm għandu jkun miftuħ għall-
partijiet interessati kollha li jippromwovu l-
integrazzjoni Ewropea, b’mod partikolari 
awtoritajiet u organizzazzjonijiet lokali 
partikolari, organizzazzjonijiet ta’ riċerka 
tal-politika pubblika Ewropea (gruppi ta’ 
riflessjoni), gruppi ta-ċittadini u 
organizzazzjonijiet oħra tas-soċjetà ċivili 
(bħall-assoċjazzjonijiet tas-superstiti), u l-
istituzzjonijiet edukattivi u tar-riċerka.

Il-programm għandu jkun miftuħ għall-
partijiet interessati kollha li jippromwovu l-
integrazzjoni, il-memorja komuni u l-
valuri u l-identità Ewropej, 
irrispettivament min-numru tal-membri li 
għandhom jew id-daqs tal-baġit tagħhom, 
b’mod partikolari awtoritajiet u 
organizzazzjonijiet lokali partikolari, 
organizzazzjonijiet ta’ riċerka tal-politika 
pubblika Ewropea (gruppi ta’ riflessjoni), 
gruppi ta-ċittadini u organizzazzjonijiet 
oħra tas-soċjetà ċivili (bħall-
assoċjazzjonijiet tas-superstiti), u l-
istituzzjonijiet edukattivi u tar-riċerka.

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandu jkollha djalogu 
regolari mal-benefiċjarji tal-programm u l-
partijiet interessati rilevanti u l-esperti.

Il-Kummissjoni għandu jkollha djalogu 
regolari lokali u onlajn mal-benefiċjarji 
tal-programm u l-partijiet interessati 
rilevanti u l-esperti.

Ġustifikazzjoni

Il-faċilità ta’ konsultazzjoni onlajn għandha tkun konsolidata u jkollha profil ogħla. Għad li 
ġa teżisti, dan għandu jingħad b’mod aktar ċar fir-regolament.

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-proposti magħmulin matul il-
konsultazzjonijiet jitqiesu mill-
Kummissjoni hi u tfassal il-programmi 
tagħha ta' ħidma ta' kull sena.



AD\915612MT.doc 13/20 PE494.830v02-00

MT

Ġustifikazzjoni

Dan ir-regolament se jġiegħel lill-Kummissjoni kontinwament ittejjeb il-programmi tagħha 
ta’ ħidma ta’ kull sena, ukoll meta l-programmi jkunu għaddejjin.

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tiżgura l-
koerenza u l-komplementarjetà bejn dan
il-programm u strumenti f’oqsma oħra ta’ 
azzjoni tal-Unjoni, speċjalment l-
edukazzjoni, it-taħriġ vokazzjonali, il-
kultura, l-isport, id-drittijiet u libertajiet 
fundamentali, l-inklużjoni soċjali, l-
ugwaljanza tas-sessi, il-ġlieda kontra d-
diskriminazzjoni, ir-riċerka u l-
innovazzjoni, il-politika tat-tkabbir u l-
azzjoni esterna tal-Unjoni.

Il-Kummissjoni għandha tiżgura li jkun 
hemm koerenza u komplementarjetà bejn 
il-miżuri applikati f’dan il-programm u 
strumenti f’oqsma oħra ta’ azzjoni tal-
Unjoni, speċjalment l-edukazzjoni, it-taħriġ 
vokazzjonali, il-kultura, l-isport, id-
drittijiet u libertajiet fundamentali, l-
inklużjoni soċjali, l-ugwaljanza tas-sessi, 
is-solidarjetà interġenerazzjonali, ix-
xogħol volontarju, il-ġlieda kontra d-
diskriminazzjoni, ir-riċerka u l-
innovazzjoni, il-politika tal-viċinat u tat-
tkabbir u l-azzjoni esterna tal-Unjoni.

Emenda 27

Proposta għal regolament
Anness – Punt 1 – element 1 - Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kommemorazzjoni tal-istorja tal-
Unjoni u ċ-ċittadinanza Ewropea

1. Il-kommemorazzjoni tal-istorja tal-
Unjoni, iċ-ċittadinanza u l-ispirtu Ewropej

Ġustifikazzjoni

Jinġieb inlinja mal-ewwel paragrafu tal-Artikolu 3.

Emenda 28

Proposta għal regolament
Anness 1 – element 1 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandha tappoġġja attivitajiet li jistiednu 
riflessjoni fuq valuri komuni fl-aktar sens 
wiesa’, filwaqt li tiġi kkunsidrata d-
diversità. Jistgħu jkunu disponibbli fondi 
għal inizjattivi li jirriflettu fuq il-kawżi tar-
reġimi totalitarji fl-istorja moderna tal-
Ewropa (speċjalment iżda mhux 
esklużivament in-Nazziżmu u l-
Istaliniżmu) u sabiex jiġu mfakkra l-vittmi 
tagħhom. Il-linja għandha tinkludi wkoll 
attivitajiet dwar punti ta’ referenza oħra fl-
istorja Ewropea riċenti. B’mod partikolari, 
din se tagħti preferenza lill-azzjonijiet li 
jinkoraġġixxu t-tolleranza u r-
rikonċiljazzjoni bl-iskop li tintlaħaq il-
ġenerazzjoni żagħżugħa.

Għandha tappoġġja attivitajiet li jistiednu 
riflessjoni fuq l-istorja Ewropea, id-
diversità kulturali u lingwistika, u valuri 
komuni fl-aktar sens wiesa’, filwaqt li tiġi 
kkunsidrata  Jistgħu jkunu disponibbli 
fondi għal inizjattivi li jirriflettu fuq il-
kawżi tar-reġimi totalitarji fl-istorja 
moderna tal-Ewropa (speċjalment iżda 
mhux esklużivament in-Nazziżmu u l-
Istaliniżmu) u sabiex jiġu mfakkra l-vittmi 
tagħhom. Il-linja għandha tinkludi wkoll 
attivitajiet dwar punti ta’ referenza oħra fl-
istorja Ewropea riċenti. B'mod partikolari, 
din ser tagħti preferenza lill-azzjonijiet li 
jinkoraġġixxu t-tolleranza, il-fehim 
reċiproku permezz ta' djalogu 
interkulturali u r-rikonċiljazzjoni bħala 
mezz biex nimxu lil hinn mill-passat u 
nibnu l-futur, b'mod partikolari bl-iskop li 
tintlaħaq il-ġenerazzjoni żagħżugħa.

Emenda 29

Proposta għal regolament
Anness 1 – element 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jifdal ħafna xi jsir biex jiġu attirati aktar 
nisa fit-teħid tad-deċiżjonijiet politiċi u 
ekonomiċi. Il-fehmiet tan-nisa għandhom 
jinstemgħu aħjar u tittieħed azzjoni 
fuqhom minn dawk responsabbli għat-
teħid tad-deċiżjonijiet politiċi li għandhom 
impatt fuq il-ħajja tan-nies.

Jifdal ħafna xi jsir biex it-teħid tad-
deċiżjonijiet politiċi u ekonomiċi jinfetaħ 
aktar għan-nisa u għal dawk li jinsabu 
f’qagħdiet vulnerabbli. Leħinhom għandu 
jinstema’ aħjar u tittieħed azzjoni fuqu
minn dawk responsabbli għat-teħid tad-
deċiżjonijiet politiċi li għandhom impatt 
fuq il-ħajja tan-nies.

Emenda 30

Proposta għal regolament
Anness 1 – element 2 – paragrafu 3 a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Peress li l-integrazzjoni sħiħa tal-
minoritajiet hija għan permanenti tal-UE, 
għandu jittieħed approċċ aktar kostruttiv 
biex iħeġġeġ il-parteċipazzjoni politika u 
ċivika tagħhom.

Emenda 31

Proposta għal regolament
Anness – Punt 1 – Azzjoni orizzontali - Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

AZZJONI ORIZZONTALI: 
Valorizzazzjoni

AZZJONI ORIZZONTALI: tixrid u 
moltiplikazzjoni tar-riżultati

Ġustifikazzjoni

Billi hawn qed nittrattaw l-azzjonijiet li huma orizzontali u f’xi każijiet jidhru pjuttost astratti, 
l-ismijiet li jingħataw għandhom jispjegaw x'inhuma. Barra minn hekk, mhumiex biss ir-
riżultati nfushom li għandhom jiġu disseminati; l-impatt u l-valur miżjud tagħhom li jġibu 
magħhom għandhom ikunu sfruttata ripetutament u, f'xi każijiet, f’setturi oħrajn. L-
introduzzjoni tal-kelma ‘moltiplikazzjoni’ tissuġġerixxi dan il-mod ta’ ħsieb. Ngħidu aħna, 
jekk it-tfassil ta’ metodoloġija ġdida huwa wieħed mir-riżultati ta’ proġett, dan jista' jkun 
sfruttat illimitatament fi proġetti li jiġu wara. 

Emenda 32

Proposta għal regolament
Anness – Azzjoni orizzontali – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din se tinkludi l-“bini tal-kapaċitajiet” - l-
iżvilupp ta’ miżuri ta’ appoġġ għall-
iskambju tal-aħjar prattika, il-ġabra 
flimkien ta’ esperjenzi bejn il-partijiet 
interessati fil-livelli lokali u reġjonali 
inklużi l-awtoritajiet pubbliċi, u l-iżvilupp 
ta’ ħiliet ġodda, pereżempju permezz tat-
taħriġ. Dan tal-aħħar jista’ jinkludi 
skambju interattiv, taħriġ għat-trejners, kif 
ukoll pereżempju l-iżvilupp ta’ database 

Din se tinkludi l-“bini tal-kapaċitajiet” - l-
iżvilupp ta’ miżuri ta’ appoġġ għall-
iskambju tal-aħjar prattika, il-ġabra 
flimkien ta’ esperjenzi bejn il-partijiet 
interessati fil-livelli lokali u reġjonali 
inklużi l-awtoritajiet pubbliċi, u l-iżvilupp 
ta’ ħiliet ġodda, pereżempju permezz tal-
midja soċjali jew tat-taħriġ. Dan tal-aħħar 
jista’ jinkludi skambju interattiv, taħriġ 
għat-trejners, kif ukoll pereżempju l-
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dwar l-organizzazzjonijiet/il-proġetti 
ffinanzjati mill-programm.

iżvilupp ta’ database dwar l-
organizzazzjonijiet/il-proġetti ffinanzjati 
mill-programm.

Emenda 33

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B’mod ġenerali, tingħata preferenza lil 
għotjiet għal proġetti b’impatt kbir, b’mod 
partikolari dawk li huma direttament
marbuta ma’ politiki tal-Unjoni bil-għan li 
jkun hemm parteċipazzjoni fit-tfassil tal-
aġenda politika tal-Unjoni.

B’mod ġenerali, tingħata preferenza lil 
għotjiet għal proġetti b’impatt kbir, b’mod 
partikolari dawk li huma marbuta ma’ 
politiki tal-Unjoni jew kwistjonijiet 
identifikati minn ċittadini bħala li huma 
ta' interess maġġuri, bil-għan li jkun 
hemm parteċipazzjoni fit-tfassil tal-aġenda 
politika tal-Unjoni.

Emenda 34

Proposta għal regolament
Anness – punt 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-ġestjoni tal-programm u l-maġġoranza 
tal-azzjonijiet jistgħu jkunu amministrati 
ċentralment minn aġenzija eżekuttiva.

Il-ġestjoni tal-programm u l-maġġoranza 
tal-azzjonijiet se jkunu amministrati 
ċentralment minn aġenzija eżekuttiva.

Ġustifikazzjoni

Ir-regolament se jiddetermina x’tip ta’ istituzzjoni tkun tikkoordina l-programm.

Emenda 35

Proposta għal regolament
Anness – punt 2 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

In-nefqa amministrattiva globali tal-
programm għandha tkun proporzjonata 
mal-kompiti previsti fil-programm 

In-nefqa amministrattiva globali tal-
programm għandha tkun proporzjonata 
mal-kompiti previsti fil-programm 
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ikkonċernat. ikkonċernat u ma għandhiex tikkomprendi 
aktar minn 12% tal-baġit tal-programm.

Ġustifikazzjoni

Il-fissazzjoni tal-livell massimu fir-regolament iservi bħala messaġġ u jiskoraġġixxi l-
kummenti dwar il-burokrazija Ewropea eċċessiva.

Emenda 36

Proposta għal regolament
Anness – punt 2 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tista’ twettaq attivitajiet ta’ 
informazzjoni, pubblikazzjoni u 
disseminazzjoni kif xieraq, u b’hekk 
tiżgura konoxxenza wiesgħa u impatt għoli 
tal-attivitajiet appoġġati mill-programm.

Il-Kummissjoni se twettaq attivitajiet ta’ 
informazzjoni, pubblikazzjoni u 
disseminazzjoni kif xieraq, u b’hekk 
tiżgura konoxxenza wiesgħa u impatt għoli 
tal-attivitajiet appoġġati mill-programm.
Dan se jagħmel enfasi fuq it-tagħrif u l-
pubbliċità mogħtijin f’livell ta’ Stat 
Membru fl-ilsna uffiċjali kollha tal-UE.

Ġustifikazzjoni

Għad illi l-Ingliż, il-Franċiż u l-Ġermaniż jiddominaw bħala l-lingwa ta’ ħidma fil-livell ta’ 
implementazzjoni tal-proġetti, il-programm jikkonċerna ċ-ċittadinanza Ewropea, u għalhekk 
il-komunikazzjoni fit-23 (24 mill-2013 ’il quddiem) ilsien uffiċjali għandha tkun inkoraġġita;  
dan hu wieħed mill-prinċipji fundamentali tal-UE.

Emenda 37

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 3 – objettiv speċifiku 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Titqajjem kuxjenza dwar il-
kommemorazzjoni tal-istorja tal-Unjoni u 
dwar l-identità u l-għan tagħha billi jiġi 
stimulat dibattitu, riflessjoni u netwerking;

It-tqajjim tal-kuxjenza tal-
kommemorazzjoni, l-istorja komuni, l-
identità u l-valuri u tal-għan tal-Unjoni 
tal-promozzjoni tal-paċi, il-valuri tagħha, 
id-diversità kulturali u lingwistika tagħha 
u l-benessri taċ-ċittadini tagħha, billi jiġu 
stimulati d-dibattitu, ir-riflessjoni u l-
iżvilupp ta' netwerks u billi jgħaqqdu n-
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nies ħalli jikkondividu u jaqsmu 
esperjenzi, jitgħallmu mill-istorja u 
jiddiskutu l-futur tal-Ewropa.

Emenda 38

Proposta għal regolament
Anness – punt 3 – objettiv speċifiku 2 – Tabella – ringiela 6a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Proporzjon ta’ kapijiet ta’ 
konsorzju mill-Istati li 
ssieħbu fl-UE fl-2004, l-
2007 u fl-2013

m.a. Minimu ta’ 35 % fl-
oqsma kollha.

Ġustifikazzjoni

Irid ikun enfasizzat f’livell ta’ programmi komunitarji li l-koordinazzjoni tal-proġetti għandha 
ssir mhux biss mill-15-il Stat Membru l-antiki imma għandha tibda tinfirex ukoll f’dan il-
qasam – fi kliem ieħor, il-kultura u l-esperjenza tal-ġestjoni tal-proġetti għal sħubijiet 
internazzjonali għandhom ikunu żvilupp fit-13-il Stat Membru ġdid, biex b’hekk tkun 
promossa integrazzjoni Ewropea realistika.

Emenda 39

Proposta għal regolament
Anness – punt 3 – Azzjoni orizzontali (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

AZZJONI ORIZZONTALI: tixrid u moltiplikazzjoni tar-riżultati
Indikaturi tar-riżultat L-aħħar riżultat magħruf Mira fit-tul medju 

(riżultat)
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Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni għandha wkoll tiddetermina l-indikaturi tar-riżultati għall-azzjonijiet 
orizzontali li tipproponi.
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