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Emenda 21
Willy Meyer

Proposta għal deċiżjoni
Titolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-
PARLAMENT EWROPEW U TAL-
KUNSILL dwar is-Sena Ewropea taċ-
Ċittadini (2013)

Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-
PARLAMENT EWROPEW U TAL-
KUNSILL dwar is-Sena Ewropea taċ-
Ċittadinanza (2013)

Or. es

Emenda 22
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal deċiżjoni
Kunsiderazzjoni 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
b'mod partikolari l-Artikolu 21(2) tiegħu

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea u t-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
b'mod partikolari l-Artikolu 21(2) tiegħu,

Or. en

Emenda 23
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-Artikolu 20(1) tat-Trattat
jistabbilixxi li ċ-ċittadinanza fl-Unjoni hija 
addizzjonali għaċ-Ċittadinanza tal-Istati 
Membri rispettivi, u jistipula li kull persuna 

(1) L-Artikolu 20(1) u l-Artikolu 9 tat-
Trattati jistabbilixxu li ċ-ċittadinanza fl-
Unjoni hija addizzjonali għaċ-Ċittadinanza 
tal-Istati Membri rispettivi, u jistipula li 
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li għandha ċ-ċittadinanza fi Stat Membru 
għandha tkun ċittadina tal-Unjoni. It-tieni 
paragrafu tal-Artikolu 20 jispeċifika li ċ-
ċittadini tal-Unjoni għandhom 
jibbenefikaw mid-drittijiet u jkunu soġġetti 
għad-dmirijiet preskritti fit-Trattati, u li 
jkollhom, fost oħrajn, id-dritt li jsiefru u 
jmorru jgħixu liberament fit-territorji tal-
Istati Membri. Id-dritt taċ-ċittadini tal-
Unjoni ta' moviment liberu u ta' residenza 
huwa stabbilit ukoll fl-Artikolu 21 tat-
Trattat.

kull persuna li għandha ċ-ċittadinanza fi 
Stat Membru għandha tkun ċittadina tal-
Unjoni. It-tieni paragrafu tal-Artikolu 20 
jispeċifika li ċ-ċittadini tal-Unjoni 
għandhom jibbenefikaw mid-drittijiet u 
jkunu soġġetti għad-dmirijiet preskritti fit-
Trattati, u li jkollhom, fost oħrajn, id-dritt 
li jsiefru u jmorru jgħixu liberament fit-
territorji tal-Istati Membri. Id-dritt taċ-
ċittadini tal-Unjoni ta' moviment liberu u 
ta' residenza huwa stabbilit ukoll fl-
Artikolu 21 tat-Trattat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandna nsemmu wkoll l-Artikolu 9 tat-TUE sabiex jiġu nnutati l-artikoli taż-żewġ trattati 
dwar iċ-ċittadinanza tal-UE.

Emenda 24
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1 a) L-Artikolu 20 jagħti wkoll liċ-
ċittadini tal-Unjoni d-dritt li jivvutaw u li 
joħorġu bħala kandidati għall-Parlament 
Ewropew kif ukoll għall-gvern 
muniċipali, li jgawdu l-protezzjoni tal-
missjoni diplomatika ta' kwalunkwe Stat 
Membru f'pajjiż terz fejn l-Istat Membru 
tagħhom ma jkunx rappreżentat, u d-dritt 
li jressqu petizzjoni lill-Parlament 
Ewropew skont l-Artikolu 227, li 
jirrikorru għall-Ombudsman Ewropew u 
li jindirizzaw l-istituzzjonijiet u l-korpi 
konsultattivi tal-Unjoni.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li niffukaw fuq id-drittijiet kollha, mhux biss il-libertà tal-moviment.

Emenda 25
Willy Meyer

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Iċ-ċittadini u l-assoċjazzjonijiet li 
jirrappreżentawhom huma ċentrali għall-
funzjonament tal-Unjoni, kif iddikjarat fl-
Artikoli 10 u 11 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea, li jenfasizzaw l-importanza tal-
aspetti kollha tad-demokrazija 
parteċipattiva.

Or. es

Emenda 26
Willy Meyer

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Id-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona 
saħħaħ l-istatus taċ-ċittadinanza fl-Unjoni 
u żied mad-drittijiet marbutin magħha, 
inkluż bl-introduzzjoni ta' dritt ġdid, l-
Inizjattiva taċ-Ċittadini, li tippermetti lil 
miljun ċittadin, minn għadd sinifikanti ta' 
Stati Membri, li jitolbu lill-Kummissjoni 
biex tippreżenta proposta fi kwalunkwe 
qasam ta' responsabbiltà tal-UE.

(2) Id-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona 
saħħaħ l-istatus taċ-ċittadinanza fl-Unjoni 
u żied mad-drittijiet marbutin magħha, 
inkluż bl-introduzzjoni ta' dritt ġdid, l-
Inizjattiva taċ-Ċittadini, li tippermetti lil 
tal-anqas miljun ċittadin, minn tal-anqas 
kwart tal-Istati Membri, li jitolbu lill-
Kummissjoni biex tippreżenta proposta fi 
kwalunkwe qasam ta' responsabbiltà tal-
UE.

Or. es
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Emenda 27
Willy Meyer

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Id-drittijiet li huma inerenti fiċ-
ċittadinanza huma inkorporati fil-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea. Skont il-Preambolu tal-Karta, l-
Unjoni "tqiegħed lill-individwu fil-qalba 
tal-attivitajiet tagħha billi tistabbilixxi 
ċittadinanza tal-Unjoni u billi toħloq spazju 
ta' libertà, sigurtà u ġustizzja". Il-
Kapitolu V tal-Karta tistabbilixxi "id-
drittijiet taċ-Ċittadini", inkluż, fl-
Artikolu 45, id-dritt ta' kull ċittadin tal-
Unjoni li jiċċirkola u jgħix bla xkiel fit-
territorji tal-Istati Membri.

(3) Id-drittijiet li huma inerenti fiċ-
ċittadinanza huma inkorporati fil-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea. Skont il-Preambolu tal-Karta, l-
Unjoni "tqiegħed lill-individwu fil-qalba 
tal-attivitajiet tagħha billi tistabbilixxi 
ċittadinanza tal-Unjoni u billi toħloq spazju 
ta' libertà, sigurtà u ġustizzja". Il-
Kapitolu V tal-Karta jistabbilixxi "id-
drittijiet taċ-Ċittadini", inkluż, fl-
Artikolu 45, id-dritt ta' kull ċittadin tal-
Unjoni li jiċċirkola u jgħix bla xkiel fit-
territorji tal-Istati Membri, u dan id-dritt 
għandu jiġi garantit, f'konformità mat-
Trattati, liċ-ċittadini ta' pajjiżi li mhumiex 
fl-UE li huma residenti legalment fit-
territorju ta' Stat Membru.

Or. es

Emenda 28
Willy Meyer

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Kif jingħad fil-Preambolu tal-Karta, 
l-Unjoni hi mibnija fuq il-valuri 
indiviżibbli u universali tad-dinjità tal-
bniedem, tal-libertà, tal-ugwaljanza u tas-
solidarjetà, li huma ta' importanza 
fundamentali għall-eżerċizzju taċ-
ċittadinanza.

Or. es
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Emenda 29
Angelika Werthmann

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Bl-istess mod, il-Programm ta' 
Stokkolma16 jqiegħed liċ-ċittadin fil-qalba 
tal-politiki Ewropej fil-qasam tal-libertà, 
tas-sigurtà u tal-ġustizzja. Huwa jiffoka l-
azzjonijiet tiegħu fuq "il-binja ta' Ewropa 
għaċ-ċittadini", billi jiżgura, fost affarijiet 
oħrajn, l-eżerċizzju sħiħ tad-dritt taċ-
ċittadini ta' moviment liberu.

(4) Bl-istess mod, il-Programm ta' 
Stokkolma16 jqiegħed liċ-ċittadin fil-qalba 
tal-politiki Ewropej fil-qasam tal-libertà, 
tas-sigurtà u tal-ġustizzja. Huwa jiffoka l-
azzjonijiet tiegħu fuq "il-binja ta' Ewropa 
għaċ-ċittadini", billi jiżgura, fost affarijiet 
oħrajn, l-eżerċizzju sħiħ tad-dritt taċ-
ċittadini ta' moviment liberu, u 
jikkontribwixxi għall-ilħuq tal-objettivi 
tal-istrateġija Ewropa 2020, fis-sens li l-
faċilitazzjoni tal-moviment ħieles u l-
mobilità tal-ħaddiema hija mezz 
importanti biex jiġu indirizzati l-
konsegwenzi tal-bidla demografika fuq is-
suq tax-xogħol u biex jiżdiedu l-
impjegabilità tal-persuni u l-kompetittività 
tal-industriji Ewropej.

Or. en

Emenda 30
Willy Meyer

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) F'dak li jirrigwarda d-drittijiet tal-
ħaddiema migranti, fattur ewlieni fl-
iżgurar li d-dritt tal-UE jiġi applikat kif 
suppost huwa li jiġi żgurat li l-ħaddiema, 
il-familji tagħhom u partijiet interessati 
oħrajn ikunu konxji u infurmati dwar id-
drittijiet tagħhom u l-opportunitajiet li 
għandhom konsegwenza tad-dritt ta' 
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moviment ħieles.

Or. es

Emenda 31
Willy Meyer

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Il-libertà tal-ħsieb, tal-espressjoni u 
tal-informazzjoni u l-pluraliżmu u l-
indipendenza tal-midja huma prinċipji 
essenzjali għall-eżerċizzju taċ-
ċittadinanza.

Or. es

Emenda 32
Willy Meyer

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) B'mod partikolari, il-moviment liberu u 
l-mobbiltà tal-ħaddiema jgħinu biex 
jindirizzaw il-konsegwenzi tat-tibdil 
demografiku fuq is-suq tax-xogħol filwaqt 
li jżidu l-impjegabbiltà tan-nies u l-
kompetittività tal-industriji Ewropej. Fl-
istess ħin, il-moviment liberu jew 
jippermetti, bħala kundizzjoni essenzjali, 
jew iħeġġeġ l-eżerċizzju miċ-ċittadini, ta' 
medda wiesgħa ta' drittijiet li hemm 
disponibbli għalihom fil-liġi tal-Unjoni, 
bħalma huma d-drittijiet tagħhom li
jkollhom aċċess għall-prodotti u s-servizzi 
bħala konsumaturi, jew id-drittijiet li 
għandhom bħala passiġġieri u turisti. Il-
faċilitazzjoni tal-moviment liberu għalhekk 

(7) B'mod partikolari, il-moviment liberu u 
l-mobbiltà tal-ħaddiema jgħinu biex 
jindirizzaw il-konsegwenzi tat-tibdil 
demografiku fuq is-suq tax-xogħol filwaqt 
li jżidu l-impjegabbiltà tan-nies u l-
kompetittività tal-industriji Ewropej. Fl-
istess ħin, il-moviment liberu jew 
jippermetti, bħala kundizzjoni essenzjali, 
jew iħeġġeġ l-eżerċizzju miċ-ċittadini, ta' 
medda wiesgħa ta' drittijiet li hemm 
disponibbli għalihom fil-liġi tal-Unjoni, 
bħalma huma d-drittijiet tagħhom li 
jkollhom aċċess għall-prodotti u s-servizzi 
bħala konsumaturi, jew id-dritt tagħhom 
bħala ħaddiema li jissieħbu fi trejdjunjin,
jew id-drittijiet li għandhom bħala 
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għandha l-potenzjal li ttejjeb l-
opportunitajiet taċ-ċittadini li jibbenefikaw 
b'mod sħiħ mis-suq waħdieni filwaqt li hija 
mutur ewlieni għat-tkabbir.

passiġġieri u turisti. Il-faċilitazzjoni tal-
moviment liberu għalhekk għandha l-
potenzjal li ttejjeb l-opportunitajiet taċ-
ċittadini li jibbenefikaw b'mod sħiħ mis-
suq waħdieni filwaqt li hija mutur ewlieni 
għat-tkabbir, għalkemm il-mobilità 
professjonali għandha tmur id f'id mas-
salvagwardja tad-drittijiet tas-sigurtà 
soċjali u d-drittijiet trejdunjonistiċi tal-
ħaddiema, u m'għandhiex titqies minn 
min iħaddem bħala opportunità għal 
dumping tal-pagi u dumping soċjali, it-
tnaqqis fil-pagi u fil-kopertura tal-
benefiċċji soċjali jew tnaqqis fil-
kundizzjonijiet tax-xogħol.

Or. es

Emenda 33
Heinz K. Becker

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) B'mod partikolari, il-moviment liberu u 
l-mobbiltà tal-ħaddiema jgħinu biex 
jindirizzaw il-konsegwenzi tat-tibdil 
demografiku fuq is-suq tax-xogħol filwaqt 
li jżidu l-impjegabbiltà tan-nies u l-
kompetittività tal-industriji Ewropej. Fl-
istess ħin, il-moviment liberu jew 
jippermetti, bħala kundizzjoni essenzjali, 
jew iħeġġeġ l-eżerċizzju miċ-ċittadini, ta' 
medda wiesgħa ta' drittijiet li hemm 
disponibbli għalihom fil-liġi tal-Unjoni, 
bħalma huma d-drittijiet tagħhom li 
jkollhom aċċess għall-prodotti u s-servizzi 
bħala konsumaturi, jew id-drittijiet li 
għandhom bħala passiġġieri u turisti. Il-
faċilitazzjoni tal-moviment liberu għalhekk 
għandha l-potenzjal li ttejjeb l-
opportunitajiet taċ-ċittadini li jibbenefikaw 
b'mod sħiħ mis-suq waħdieni filwaqt li hija 

(7) B'mod partikolari, il-moviment liberu u 
l-mobbiltà tal-ħaddiema jgħinu biex 
jindirizzaw il-konsegwenzi tat-tibdil 
demografiku fuq is-suq tax-xogħol filwaqt 
li jżidu l-impjegabbiltà tan-nies u l-
kompetittività tal-industriji Ewropej. Barra 
minn hekk, fl-isfond attwali ta' ċifri 
allarmanti ta' qgħad fi Stati Membri 
individwali, jipprovdu opportunità sabiex 
il-provvista u d-domanda tax-xogħol 
jerġgħu jinġiebu f'livelli aħjar u, 
konsegwenza ta' dan, jgħinu biex jittaffew 
it-tensjonijiet fis-suq Ewropew tax-
xogħol. Fl-istess ħin, il-moviment liberu 
jew jippermetti, bħala kundizzjoni 
essenzjali, jew iħeġġeġ l-eżerċizzju miċ-
ċittadini, ta' medda wiesgħa ta' drittijiet li 
hemm disponibbli għalihom fil-liġi tal-
Unjoni, bħalma huma d-drittijiet tagħhom 
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mutur ewlieni għat-tkabbir. li jkollhom aċċess għall-prodotti u s-
servizzi bħala konsumaturi, jew id-drittijiet 
li għandhom bħala passiġġieri u turisti. Il-
faċilitazzjoni tal-moviment liberu għalhekk 
għandha l-potenzjal li ttejjeb l-
opportunitajiet taċ-ċittadini li jibbenefikaw 
b'mod sħiħ mis-suq waħdieni filwaqt li hija 
mutur ewlieni għat-tkabbir.

Or. de

Emenda 34
Elena Băsescu

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Minkejja li d-dritt ta' moviment liberu u 
ta' residenza huwa stabbilit sew fil-
leġiżlazzjoni ewlenija tal-Unjoni, u li ġie 
żviluppat b'mod sostanzjali fil-leġiżlazzjoni 
sekondarja, għad hemm lakuna bejn ir-
regoli legali applikabbli u r-realtà li 
jiffaċċaw iċ-ċittadini meta jippruvaw 
jeżerċitaw dan id-dritt fil-prattika. Barra 
mill-inċertezza dwar il-vantaġġi tal-
mobbiltà, iċ-ċittadini tal-Unjoni jsibu wisq 
ostakoli materjali biex imorru joqogħdu u 
jaħdmu fi Stat ieħor tal-Unjoni.

(9) Minkejja li d-dritt ta' moviment liberu u 
ta' residenza huwa stabbilit sew fil-
leġiżlazzjoni ewlenija tal-Unjoni, u li ġie 
żviluppat b'mod sostanzjali fil-leġiżlazzjoni 
sekondarja, għad hemm lakuna bejn ir-
regoli legali applikabbli u r-realtà li 
jiffaċċaw iċ-ċittadini meta jippruvaw 
jeżerċitaw dan id-dritt fil-prattika. Barra 
mill-inċertezza dwar il-vantaġġi tal-
mobbiltà, iċ-ċittadini tal-Unjoni jsibu wisq 
ostakoli materjali u mhux ġustifikati biex 
imorru joqogħdu u b'mod partikolari biex
jaħdmu fi Stat ieħor tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 35
Willy Meyer

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 10a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Il-leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-
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moviment ħieles tal-persuni m'għandhiex 
tintuża mill-Istati Membri biex 
jiddiskriminaw direttament jew 
indirettament kontra l-ħaddiema migranti 
u l-familji tagħhom. L-UE għandha 
tiggarantixxi li dawn il-ħaddiema 
jingħataw trattament ugwali fir-rigward 
tal-benefiċċji fiskali u soċjali, l-
akkomodazzjoni soċjali, l-aċċess għall-
edukazzjoni għat-tfal tagħhom u korsijiet 
ta' taħriġ vokazzjonali.

Or. es

Emenda 36
Tatjana Ždanoka

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Minħabba li d-dritt ta' moviment 
liberu jtejjeb b'mod sinifikanti l-ħajja tal-
individwi, huwa essenzjali li t-tagħrif dwar 
l-eżistenza ta' dan id-dritt u dwar il-
kundizzjonijiet biex wieħed jeżerċitah ikun 
disponibbli fuq firxa kemm jista' jkun 
wiesgħa. Billi ċ-ċittadini kollha tal-Unjoni 
jistgħu jibbenefikaw minn dan id-dritt, l-
isforzi ta' sensibilizzazzjoni għandhom 
isiru mal-Unjoni kollha.

(11) Minħabba li d-dritt ta' moviment 
liberu jtejjeb b'mod sinifikanti l-ħajja tal-
individwi, huwa essenzjali li t-tagħrif dwar 
l-eżistenza ta' dan id-dritt u dwar il-
kundizzjonijiet biex wieħed jeżerċitah ikun 
disponibbli fuq firxa kemm jista' jkun 
wiesgħa. Billi ċ-ċittadini kollha tal-Unjoni 
u dawk ta’ pajjiżi terzi li jkunu residenti 
b'mod permanenti fi Stat Membru jistgħu 
jibbenefikaw minn dan id-dritt, l-isforzi ta' 
sensibilizzazzjoni għandhom isiru mal-
Unjoni kollha.

Or. en

Emenda 37
Heinz K. Becker

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 11
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Minħabba li d-dritt ta' moviment 
liberu jtejjeb b'mod sinifikanti l-ħajja tal-
individwi, huwa essenzjali li t-tagħrif dwar 
l-eżistenza ta' dan id-dritt u dwar il-
kundizzjonijiet biex wieħed jeżerċitah ikun 
disponibbli fuq firxa kemm jista' jkun 
wiesgħa. Billi ċ-ċittadini kollha tal-Unjoni 
jistgħu jibbenefikaw minn dan id-dritt, l-
isforzi ta' sensibilizzazzjoni għandhom 
isiru mal-Unjoni kollha.

(11) Minħabba li d-dritt ta' moviment 
liberu jtejjeb b'mod sinifikanti l-ħajja tal-
individwi, huwa essenzjali li t-tagħrif dwar 
l-eżistenza ta' dan id-dritt, li l-eżerċizzju 
tiegħu jinkludi wkoll obbligi li jridu jiġu 
ssodisfati miċ-ċittadini (pereżempju 
jagħtu prova ta' impjieg regolari wara 
residenza ta' tliet xhur), ikun disponibbli 
fuq firxa kemm jista' jkun wiesgħa. Billi ċ-
ċittadini kollha tal-Unjoni jistgħu 
jibbenefikaw minn dan id-dritt, l-isforzi ta' 
sensibilizzazzjoni għandhom isiru mal-
Unjoni kollha.

Or. de

Emenda 38
Elena Băsescu

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Mod partikolari, iċ-ċittadini li jkunu 
qed jaħsbuha għandhomx jeżerċitaw id-
dritt ta' moviment liberu għandhom jiġu 
mgħarrfa dwar id-drittijiet li jakkwistaw 
jew iżommu d-drittijiet tas-sigurtà soċjali 
permezz tar-regoli tal-Unjoni dwar il-
koordinazzjoni tas-sistemi ta' sigurtà 
soċjali; dawn ir-regoli jiżguraw li huma ma 
jitilfux id-drittijiet tagħhom tas-sigurtà 
soċjali jekk jagħżlu li jmorru minn post 
għal ieħor fl-Ewropa. Għandhom jiġu 
mgħarrfa wkoll dwar id-dritt li l-kwalifiki 
professjonali tagħhom jiġu rikonoxxuti u 
dwar il-kompetenzi soċjali u ċivili li 
jiffurmaw parti mill-qafas Ewropew ta' 
"Kompetenzi Ewlenin għat-tagħlim tul il-
ħajja" u li jistgħu jgħinuhom biex jieħdu 
sehem sħiħ fil-ħajja ċivika u jtuhom is-

(13) Mod partikolari, iċ-ċittadini li jkunu 
qed jaħsbuha għandhomx jeżerċitaw id-
dritt ta' moviment liberu għandhom jiġu 
mgħarrfa dwar id-drittijiet li jakkwistaw 
jew iżommu d-drittijiet tas-sigurtà soċjali 
permezz tar-regoli tal-Unjoni dwar il-
koordinazzjoni tas-sistemi ta' sigurtà 
soċjali; dawn ir-regoli jiżguraw li huma ma 
jitilfux id-drittijiet tagħhom tas-sigurtà 
soċjali jekk jagħżlu li jmorru minn post 
għal ieħor fl-Ewropa. Għandhom jiġu 
mgħarrfa wkoll dwar id-dritt li l-kwalifiki 
professjonali u akkademiċi tagħhom jiġu 
rikonoxxuti u dwar il-kompetenzi soċjali u 
ċivili li jiffurmaw parti mill-qafas 
Ewropew ta' "Kompetenzi Ewlenin għat-
tagħlim tul il-ħajja" u li jistgħu jgħinuhom 
biex jieħdu sehem sħiħ fil-ħajja ċivika u 
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setgħa li jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom 
skont il-liġijiet tal-Unjoni.

jtuhom is-setgħa li jeżerċitaw b'mod 
komprensiv id-drittijiet tagħhom skont il-
liġijiet tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 39
Heinz K. Becker

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) F'dan il-kuntest, iċ-ċittadini għandhom 
ikunu infurmati aħjar dwar id-drittijiet 
tagħhom bħala passiġġieri meta jkunu qed 
jivvjaġġaw bi kwalunkwe mezz ta' trasport 
fl-Unjoni Ewropea, u dwar id-drittijiet 
transkonfinali tagħhom bħala konsumaturi. 
Jekk iċ-ċittadini jkollhom fiduċja li d-
drittijiet tagħhom bħala konsumaturi huma 
mħarsin b'mod effettiv, huma 
jikkontribwixxu aktar biex is-suq Ewropew 
għall-prodotti u s-servizzi jiżviluppa għall-
potenzjal kollu tiegħu, u b'hekk ikunu 
jistgħu jgawdu aħjar il-benefiċċji minnu. 
Bl-istess mod iċ-ċittadini għandhom ikunu 
infurmati aħjar dwar ir-regoli tas-sikurezza 
ġenerali tal-prodotti u tas-sorveljanza tas-
suq, biex ikunu jafu kif saħħithom u d-
drittijiet tagħhom huma mħarsa mal-UE 
kollha, partikolarment fil-każ ta' theddid 
jew riskji li huma, bħala individwi, ma 
jkunux jistgħu jlaħħqu magħhom. Huwa 
importanti wkoll li jittejjeb l-għarfien taċ-
ċittadini dwar il-kura tas-saħħa 
transkonfinali, biex ikunu jistgħu 
jibbenefikaw b'mod sħiħ minn kura tas-
saħħa sikura u ta' kwalità tajba f'kull pajjiż 
tal-Ewropa.

(14) F'dan il-kuntest, iċ-ċittadini għandhom 
ikunu infurmati aħjar dwar id-drittijiet 
tagħhom bħala passiġġieri meta jkunu qed 
jivvjaġġaw bi kwalunkwe mezz ta' trasport 
fl-Unjoni Ewropea, u dwar id-drittijiet 
transkonfinali tagħhom bħala konsumaturi. 
Jekk iċ-ċittadini jkollhom fiduċja li d-
drittijiet tagħhom bħala konsumaturi huma 
mħarsin b'mod effettiv, u jkollhom aċċess 
sħiħ għal proċeduri irħas u sempliċi għas-
soluzzjoni tat-tilwim (pereżempju b'rabta 
ma' xiri bl-internet), huma 
jikkontribwixxu aktar biex is-suq Ewropew 
għall-prodotti u s-servizzi jiżviluppa għall-
potenzjal kollu tiegħu, u b'hekk ikunu 
jistgħu jgawdu aħjar il-benefiċċji minnu. 
Bl-istess mod iċ-ċittadini għandhom ikunu 
infurmati aħjar dwar ir-regoli tas-sikurezza 
ġenerali tal-prodotti u tas-sorveljanza tas-
suq, biex ikunu jafu kif saħħithom u d-
drittijiet tagħhom huma mħarsa mal-UE 
kollha, partikolarment fil-każ ta' theddid 
jew riskji li huma, bħala individwi, ma 
jkunux jistgħu jlaħħqu magħhom. Huwa 
importanti wkoll li jittejjeb l-għarfien taċ-
ċittadini dwar il-kura tas-saħħa 
transkonfinali, biex ikunu jistgħu 
jibbenefikaw b'mod sħiħ minn kura tas-
saħħa sikura u ta' kwalità tajba f'kull pajjiż 
tal-Ewropa. F'dan ir-rigward, għandha 
ssir referenza wkoll għall-potenzjal vast 
tal-eHealth u t-telemediċina għas-
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simplifikazzjoni tal-kura tas-saħħa 
transkonfinali, iżda wkoll biex titjieb il-
kwalità u tiżdied l-effiċjenza tas-servizzi 
mediċi nazzjonali.

Or. de

Emenda 40
Willy Meyer

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) L-għarfien tad-drittijiet elettorali li 
huma garantiti għaċ-ċittadini tal-Unjoni 
huwa ta' importanza ewlenija f'dan ir-
rigward. Iċ-ċittadini tal-Unjoni għandhom 
ikunu jafu bid-dritt tagħhom li jivvutaw u 
joħorġu bħala kandidati fl-elezzjonijiet 
muniċipali u tal-Parlament Ewropew fl-
Istat Membru fejn joqogħdu. Fl-istess ħin, 
il-parteċipazzjoni fil-politika tista' 
tikkontribwixxi għall-integrazzjoni taċ-
ċittadini tal-Unjoni fis-soċjetà tal-Istat 
Membru li jkunu għażlu li jgħixu fih.

(15) L-għarfien tad-drittijiet elettorali li 
huma garantiti għaċ-ċittadini tal-Unjoni 
huwa ta' importanza ewlenija f'dan ir-
rigward. Iċ-ċittadini tal-Unjoni għandhom 
ikunu jafu bid-dritt tagħhom li jivvutaw u 
joħorġu bħala kandidati fl-elezzjonijiet 
muniċipali u tal-Parlament Ewropew fl-
Istat Membru fejn joqogħdu. Fl-istess ħin, 
il-parteċipazzjoni fil-politika tista' 
tikkontribwixxi għall-integrazzjoni taċ-
ċittadini tal-Unjoni fis-soċjetà tal-Istat 
Membru li jkunu għażlu li jgħixu fih. Ikun 
xieraq ukoll li jiġi segwit l-eżempju 
ta'dawk l-Istati Membri fejn il-persuni ta' 
16-il sena jew aktar, u persuni li mhumiex 
ċittadini tal-UE u li huma residenti fl-
Istat Membru kkonċernat, huma intitolati 
jivvutaw.

Or. es

Emenda 41
Willy Meyer

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 16
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Iżjed ma jkunu jafu ċ-ċittadini dwar il-
benefiċċji, għalihom bħala individwi u 
għas-soċjetà, ta' dawn id-drittijiet, iżjed 
jistgħu jħossu li jappartjenu għall-Unjoni u 
jħossu lealtà lejha.

(16) Iżjed ma jkunu jafu ċ-ċittadini dwar il-
benefiċċji, għalihom bħala individwi u 
għas-soċjetà, ta' dawn id-drittijiet, iżjed 
jistgħu jħossu li jappartjenu għall-Unjoni u 
jħossu lealtà lejha. Il-Kummissjoni 
jmissha tiżgura wkoll li r-rappreżentanti 
tal-awtoritajiet lokali, reġjonali u 
nazzjonali, is-soċjetà ċivili u l-midja 
jkunu involuti iktar mill-qrib biex jgħinu 
liċ-ċittadini jtejbu l-fehim tagħhom tal-
impatt li l-politiki Ewropej għandhom fuq 
il-politiki nazzjonali u lokali.

Or. es

Emenda 42
Heinz K. Becker

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Iżjed ma jkunu jafu ċ-ċittadini dwar il-
benefiċċji, għalihom bħala individwi u 
għas-soċjetà, ta' dawn id-drittijiet, iżjed 
jistgħu jħossu li jappartjenu għall-Unjoni u 
jħossu lealtà lejha.

(16) Iżjed ma jkunu jafu ċ-ċittadini dwar il-
benefiċċji, għalihom bħala individwi u 
għas-soċjetà, ta' dawn id-drittijiet, iżjed 
jistgħu jħossu li jappartjenu għall-Unjoni u 
jħossu lealtà lejha. Dan japplika mhux biss 
għal drittijiet b'rabta mal-libertà tal-
moviment u l-mobilità taċ-ċittadini, iżda 
wkoll għal drittijiet, bħala ċittadini tal-
Unjoni, li biex jeżerċitawhom 
m'għandhomx għalfejn jitilqu mill-pajjiż 
tal-oriġini tagħhom (pereżempju x-xiri bl-
internet minn pajjiż ieħor tal-Unjoni, id-
drittijiet tal-passiġġieri tal-ajru b'rabta 
ma' titjiriet domestiċi, is-suċċessjonijiet 
transkonfinali u drittijiet politiċi varji).  
Il-kampanji ta' informazzjoni mwettqa 
bħala parti mis-Sena Ewropea għandhom 
għalhekk jikkomunikaw b'mod 
komprensiv ukoll il-valur miżjud ta' dawn 
id-drittijiet u, b'dan il-mod, jiżguraw li ċ-
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ċittadini kollha tal-Unjoni, mingħajr 
eċċezzjoni, jsiru konxji għalkollox dwar 
iċ-ċittadinanza Ewropea tagħhom.

Or. de

Emenda 43
Willy Meyer

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Sena Ewropea taċ-Ċittadini fl-2013 
tkun toffri opportunità f'waqtha biex 
jiżdied l-għarfien tal-pubbliku dwar id-
drittijiet li hemm marbuta maċ-ċittadinanza 
tal-Unjoni, u b'hekk tikkontribwixxi biex 
jintlaħaq l-għan ta' ffaċilitar tal-eżerċizzju 
tad-dritt ta' moviment liberu.

(17) Sena Ewropea taċ-Ċittadini fl-2013 
tkun toffri opportunità f'waqtha biex 
jiżdied l-għarfien tal-pubbliku dwar id-
drittijiet li hemm marbuta maċ-ċittadinanza 
tal-Unjoni, jiġu identifikati u jitneħħew l-
ostakoli għat-tgawdija sħiħa ta' dawn id-
drittijiet, u b'hekk tikkontribwixxi biex 
jintlaħaq l-għan ta' ffaċilitar tal-eżerċizzju 
tad-dritt ta' moviment liberu.

Or. es

Emenda 44
Heinz K. Becker

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Sena Ewropea taċ-Ċittadini fl-2013 
tkun toffri opportunità f'waqtha biex 
jiżdied l-għarfien tal-pubbliku dwar id-
drittijiet li hemm marbuta maċ-ċittadinanza 
tal-Unjoni, u b'hekk tikkontribwixxi biex 
jintlaħaq l-għan ta' ffaċilitar tal-eżerċizzju 
tad-dritt ta' moviment liberu.

(17) Sena Ewropea taċ-Ċittadini fl-2013 
tkun toffri opportunità f'waqtha biex 
jiżdied l-għarfien tal-pubbliku dwar id-
drittijiet li hemm marbuta maċ-ċittadinanza 
tal-Unjoni, u b'hekk tikkontribwixxi biex 
jintlaħaq l-għan ta' ffaċilitar tal-eżerċizzju 
tad-dritt ta' moviment liberu u d-drittijiet l-
oħra kollha taċ-ċittadini tal-Unjoni.
B'rabta ma' dan, rappurtar b'bażi 
wiesgħa u effikaċi dwar l-Unjoni mix-
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xandara kollha tat-televiżjoni pubblika, 
tar-radju u tal-Internet tal-Istati Membri 
u kooperazzjoni intensifikata tal-midja 
(pereżempju mal-Euronews) għandu 
jirnexxielhom isaħħu l-fluss ta' 
informazzjoni għaċ-ċittadini.

Or. de

Emenda 45
Jarosław Leszek Wałęsa

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Fil-kuntest tas-Sena taċ-Ċittadini 
(2013) ippjanata, għandhom jittieħdu 
wkoll miżuri xierqa biex jiġu evitati u 
kkundannati l-forom kollha ta' 
intolleranza, diskriminazzjoni, 
umiljazzjoni u ksenofobija li jaffettwaw 
liċ-ċittadini li jeżerċitaw id-dritt tagħhom 
ta' moviment ħieles u li jivvjaġġaw, 
jistabbilixxu ruħhom u jaħdmu fl-Unjoni.

Or. en

Emenda 46
Heinz K. Becker

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Ir-responsabbiltà ewlenija għas-
sensibilizzazzjoni taċ-ċittadini dwar id-
drittijiet tagħhom bħala ċittadini tal-Unjoni 
hija tal-Istati Membri; l-azzjoni fil-livell 
tal-Unjoni tikkomplementa u żżid mal-
azzjonijiet nazzjonali f'dan ir-rigward, kif 
enfasizzat fl-istqarrija politika, 

(22) Ir-responsabbiltà ewlenija għas-
sensibilizzazzjoni taċ-ċittadini dwar id-
drittijiet tagħhom bħala ċittadini tal-Unjoni 
hija tal-Istati Membri. Għandhom 
jissodisfaw l-obbligi tagħhom b'mod sħiħ 
u jissodisfaw ir-responsabilità tagħhom 
għall-Ewropa li hija tagħna lkoll. Dan 
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"Communicating Europe in Partnership" li 
ġiet iffirmata fit-22 ta' Ottubru 2008 mill-
Parlament Ewropew, mill-Kunsill u mill-
Kummissjoni.

jinkludi l-għoti ta' fluss intensiv ta' 
informazzjoni ta' akkumpanjament u 
rappurtar immirat dwar l-attivitajiet tal-
istituzzjonijiet kollha tal-UE. L-azzjoni fil-
livell tal-Unjoni tikkomplementa u żżid 
mal-azzjonijiet nazzjonali f'dan ir-rigward, 
kif enfasizzat fl-istqarrija politika, 
"Communicating Europe in Partnership" li 
ġiet iffirmata fit-22 ta' Ottubru 2008 mill-
Parlament Ewropew, mill-Kunsill u mill-
Kummissjoni.

Or. de

Emenda 47
Heinz K. Becker

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 25a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25a) Valutazzjoni dettaljata tal-eżiti tal-
miżuri mwettqa bħala parti mis-Sena 
Ewropea taċ-Ċittadini hija prerekwiżit 
għas-suċċess ta' Snin Ewropej futuri. L-
objettiv għandu jkun valutazzjoni 
komprensiva ta' kif is-Sena Ewropea 
żvolġiet ruħha u x'kien l-impatt tanġibbli 
tagħha, li, f'xi każijiet, jinkludi fatturi 
kwantitattivi kumparabbli (pereżempju 
kemm persuni kienu fil-mira ta' liema 
miżuri).

Or. de

Emenda 48
Willy Meyer

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-sena 2013 se tkun iddedikata bħala "Is-
Sena Ewropea taċ-Ċittadini" (minn hawn 
'il quddiem "Is-Sena Ewropea").

Is-sena 2013 se tkun iddedikata bħala "Is-
Sena Ewropea taċ-Ċittadinanza" (minn 
hawn 'il quddiem "Is-Sena Ewropea").

Or. es

Emenda 49
Angelika Werthmann

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan ġenerali tas-Sena Ewropea se jkun 
biex iżid l-għarfien dwar id-drittijiet 
marbutin maċ-ċittadinanza fl-Unjoni, 
biex iċ-ċittadini jiġu mgħejjuna jisfruttaw 
bis-sħiħ id-dritt li jmorru minn post għal 
ieħor u joqogħdu liberament fejn iridu fit-
territorji tal-Istati Membri. F'dan il-
kuntest, is-Sena Ewropea se tiffoka, fost 
affarijiet oħra, fuq l-opportunitajiet għall-
parteċipazzjoni ċivika u fuq l-aċċess għad-
drittijiet taċ-ċittadini li joqogħdu fi Stat 
Membru mhux nattiv tagħhom, mill-
istudenti, l-ħaddiema, l-konsumaturi, u l-
fornituri ta' prodotti u servizzi fl-Unjoni 
kollha.

L-għan ġenerali tas-Sena Ewropea se jkun 
li tiffaċilita l-eżerċizzju tad-dritt taċ-
ċittadini tal-Unjoni li jmorru minn post 
għal ieħor u joqogħdu fl-Unjoni Ewropea, 
billi żżid l-għarfien tagħhom dwar dan id-
dritt u, b'mod aktar ġenerali, dwar id-dritt 
disponibbli lilhom lil hinn mill-fruntieri 
nazzjonali. F'dan il-kuntest, is-Sena 
Ewropea se tiffoka, fost affarijiet oħra, fuq 
l-opportunitajiet għall-parteċipazzjoni 
ċivika u fuq l-aċċess għad-drittijiet taċ-
ċittadini li joqogħdu fi Stat Membru mhux 
nattiv tagħhom, mill-istudenti, l-ħaddiema, 
l-konsumaturi, u l-fornituri ta' prodotti u 
servizzi fl-Unjoni kollha. Għalhekk se 
sservi biex tenfasizza l-benefiċċji konkreti 
taċ-ċittadinanza tal-Unjoni għall-
individwi u l-importanza tal-
parteċipazzjoni tagħhom fit-tiswir tal-
proġett Ewropew kif ukoll, indirettament, 
biex issaħħaħ is-sens ta' appartenenza tal-
Ewropej għall-Unjoni Ewropea. Is-Sena 
Ewropea tilħaq l-għan politiku tal-
Kummissjoni li tqiegħed liċ-ċittadini fil-
qalba tal-aġenda politika tal-Unjoni 
Ewropea u li tgħin biex iċ-ċittadinanza 
tal-Unjoni ssir realtà tanġibbli fil-ħajja ta' 
kuljum tagħhom, billi tagħti effett reali 
lid-drittijiet tagħhom.
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Or. en

Emenda 50
Tatjana Ždanoka

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan ġenerali tas-Sena Ewropea se jkun 
biex iżid l-għarfien dwar id-drittijiet 
marbutin maċ-ċittadinanza fl-Unjoni, biex 
iċ-ċittadini jiġu mgħejjuna jisfruttaw bis-
sħiħ id-dritt li jmorru minn post għal ieħor 
u joqogħdu liberament fejn iridu fit-
territorji tal-Istati Membri. F'dan il-kuntest, 
is-Sena Ewropea se tiffoka, fost affarijiet 
oħra, fuq l-opportunitajiet għall-
parteċipazzjoni ċivika u fuq l-aċċess għad-
drittijiet taċ-ċittadini li joqogħdu fi Stat 
Membru mhux nattiv tagħhom, mill-
istudenti, l-ħaddiema, l-konsumaturi, u l-
fornituri ta' prodotti u servizzi fl-Unjoni 
kollha.

L-għan ġenerali tas-Sena Ewropea se jkun 
biex iżid l-għarfien dwar id-drittijiet 
marbutin maċ-ċittadinanza fl-Unjoni, 
b'mod partikolari d-dritt li jmorru minn 
post għal ieħor u joqogħdu liberament fejn 
iridu fit-territorji tal-Istati Membri. F'dan 
il-kuntest, is-Sena Ewropea se tiffoka, fost 
affarijiet oħra, fuq l-opportunitajiet għall-
parteċipazzjoni ċivika u fuq l-aċċess għad-
drittijiet taċ-ċittadini li joqogħdu fi Stat 
Membru mhux nattiv tagħhom, mill-
istudenti, l-ħaddiema, l-konsumaturi, u l-
fornituri ta' prodotti u servizzi fl-Unjoni 
kollha.

Or. en

Emenda 51
Willy Meyer

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan ġenerali tas-Sena Ewropea se jkun 
biex iżid l-għarfien dwar id-drittijiet 
marbutin maċ-ċittadinanza fl-Unjoni, biex 
iċ-ċittadini jiġu mgħejjuna jisfruttaw bis-
sħiħ id-dritt li jmorru minn post għal 
ieħor u joqogħdu liberament fejn iridu fit-
territorji tal-Istati Membri. F'dan il-
kuntest, is-Sena Ewropea se tiffoka, fost 

L-għan ġenerali tas-Sena Ewropea se jkun 
biex iżid l-għarfien dwar id-drittijiet 
marbutin maċ-ċittadinanza fl-Unjoni, biex 
iċ-ċittadini jiġu megħjuna jisfruttaw bis-
sħiħ id-drittijiet tagħhom. F'dan il-kuntest, 
is-Sena Ewropea se tiffoka, fost affarijiet 
oħra, fuq l-opportunitajiet għall-
parteċipazzjoni ċivika u fuq l-aċċess għad-
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affarijiet oħra, fuq l-opportunitajiet għall-
parteċipazzjoni ċivika u fuq l-aċċess għad-
drittijiet taċ-ċittadini li joqogħdu fi Stat 
Membru mhux nattiv tagħhom, mill-
istudenti, l-ħaddiema, l-konsumaturi, u l-
fornituri ta' prodotti u servizzi fl-Unjoni 
kollha.

drittijiet taċ-ċittadini li joqogħdu fi Stat 
Membru mhux nattiv tagħhom, mill-
istudenti, l-ħaddiema, l-konsumaturi, u l-
fornituri ta' prodotti u servizzi fl-Unjoni 
kollha.

Or. es

Emenda 52
Heinz K. Becker

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan ġenerali tas-Sena Ewropea se jkun 
biex iżid l-għarfien dwar id-drittijiet 
marbutin maċ-ċittadinanza fl-Unjoni, biex 
iċ-ċittadini jiġu mgħejjuna jisfruttaw bis-
sħiħ id-dritt li jmorru minn post għal ieħor 
u joqogħdu liberament fejn iridu fit-
territorji tal-Istati Membri. F'dan il-kuntest, 
is-Sena Ewropea se tiffoka, fost affarijiet 
oħra, fuq l-opportunitajiet għall-
parteċipazzjoni ċivika u fuq l-aċċess għad-
drittijiet taċ-ċittadini li joqogħdu fi Stat 
Membru mhux nattiv tagħhom, mill-
istudenti, l-ħaddiema, l-konsumaturi, u l-
fornituri ta' prodotti u servizzi fl-Unjoni 
kollha.

L-għan ġenerali tas-Sena Ewropea se jkun 
biex iżid l-għarfien dwar id-drittijiet 
marbutin maċ-ċittadinanza fl-Unjoni, biex 
iċ-ċittadini jiġu megħjuna jisfruttaw bis-
sħiħ id-dritt li jmorru minn post għal ieħor 
u joqogħdu liberament fejn iridu fit-
territorji tal-Istati Membri, kif ukoll id-
drittijiet l-oħra kollha taċ-ċittadini tal-
Unjoni. F'dan il-kuntest, is-Sena Ewropea 
se tiffoka, fost affarijiet oħra, fuq l-
opportunitajiet għall-parteċipazzjoni ċivika 
u fuq l-aċċess għad-drittijiet taċ-ċittadini li 
joqogħdu fi Stat Membru mhux nattiv 
tagħhom, mill-istudenti, l-ħaddiema, l-
konsumaturi, u l-fornituri ta' prodotti u 
servizzi fl-Unjoni kollha.

Or. de

Emenda 53
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 2 – inċiż 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– li żżid l-għarfien taċ-ċittadini tal-Unjoni 
dwar id-dritt tagħhom li jsiefru u jmorru 
jgħixu liberament fl-Unjoni Ewropea, u 
b'mod iżjed ġenerali dwar id-drittijiet 
iggarantiti għaċ-ċittadini tal-Unjoni 
f'sitwazzjonijiet transkonfinali, inkluż id-
dritt li jieħdu sehem fil-ħajja demokratika 
tal-Unjoni;

– li żżid l-għarfien taċ-ċittadini tal-Unjoni 
dwar id-drittijiet tagħhom iggarantiti għaċ-
ċittadini tal-Unjoni f'sitwazzjonijiet 
transkonfinali, inkluż id-dritt li jieħdu 
sehem fil-ħajja demokratika tal-Unjoni;

Or. en

(Ara l-emenda għall-inċiż 3)

Ġustifikazzjoni

Tmexxiet għall-inċiż tlieta biex tiġi evitata r-ripetizzjoni. Dan m'għandux jitqies bħala tħassir.

Emenda 54
Tatjana Ždanoka

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 2 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– li żżid l-għarfien taċ-ċittadini tal-Unjoni 
dwar id-dritt tagħhom li jsiefru u jmorru 
jgħixu liberament fl-Unjoni Ewropea, u 
b'mod iżjed ġenerali dwar id-drittijiet 
iggarantiti għaċ-ċittadini tal-Unjoni 
f'sitwazzjonijiet transkonfinali, inkluż id-
dritt li jieħdu sehem fil-ħajja demokratika 
tal-Unjoni;

li żżid l-għarfien taċ-ċittadini tal-Unjoni 
dwar id-dritt tagħhom li jsiefru u jmorru 
jgħixu liberament fl-Unjoni Ewropea, u 
b'mod iżjed ġenerali dwar id-drittijiet 
iggarantiti għaċ-ċittadini u għar-residenti 
permanenti tal-Unjoni, inkluż id-dritt li 
jieħdu sehem fil-ħajja demokratika tal-
Unjoni;

Or. en

Emenda 55
Heinz K. Becker

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 2 – inċiż 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– li żżid l-għarfien taċ-ċittadini tal-Unjoni 
dwar id-dritt tagħhom li jsiefru u jmorru 
jgħixu liberament fl-Unjoni Ewropea, u 
b'mod iżjed ġenerali dwar id-drittijiet 
iggarantiti għaċ-ċittadini tal-Unjoni 
f'sitwazzjonijiet transkonfinali, inkluż id-
dritt li jieħdu sehem fil-ħajja demokratika 
tal-Unjoni;

– li żżid l-għarfien taċ-ċittadini tal-Unjoni 
dwar id-dritt tagħhom li jsiefru u jmorru 
jgħixu liberament fl-Unjoni Ewropea, u 
b'mod iżjed ġenerali dwar id-drittijiet 
iggarantiti għaċ-ċittadini tal-Unjoni 
f'sitwazzjonijiet transkonfinali, inkluż id-
dritt li jieħdu sehem fil-ħajja demokratika 
tal-Unjoni, b'kunsiderazzjoni partikolari 
tal-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej il-
ġdida;

Or. de

Emenda 56
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 2 – inċiż 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– li żżid l-għarfien taċ-ċittadini tal-Unjoni 
dwar id-dritt tagħhom li jivvutaw 
f'elezzjonijiet lokali u Ewropej fi 
kwalunkwe Stat Membru fejn huma 
residenti;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kif ingħad fil-Premessi 15 u 19, din is-sena hija eżatt qabel l-elezzjoni għall-Parlament 
Ewropew. Għalhekk għandu jiġi promoss id-dritt tal-vot.

Emenda 57
Heinz K. Becker

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 2 – inċiż 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– li żżid l-għarfien taċ-ċittadini tal-Unjoni 
dwar kif jistgħu, b'mod reali, jibbenefikaw 
mid-drittijiet u l-politiki tal-Unjoni waqt li 
jkunu qegħdin jgħixu fi Stat Membru mhux 
nattiv tagħhom, u tħeġġeġ il-
parteċipazzjoni attiva tagħhom fil-forums 
ċiviċi dwar politiki u kwistjonijiet tal-
Unjoni;

– li żżid l-għarfien taċ-ċittadini tal-Unjoni 
dwar kif jistgħu, b'mod reali, jibbenefikaw 
mid-drittijiet u l-politiki tal-Unjoni waqt li 
jkunu qegħdin jgħixu fi Stat Membru mhux 
nattiv tagħhom, u dwar liema 
kundizzjonijiet iridu jiġu ssodisfati biex 
jiġu eżerċitati dawk id-drittijiet;

Or. de

Emenda 58
Willy Meyer

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 2 – inċiż 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– li tiżviluppa netwerks u għodod ta' 
komunikazzjoni u informazzjoni li 
jagħmluha possibbli li tingħata spinta lid-
djalogu mal-istituzzjonijiet, fil-lingwi 
kollha Ewropej;

Or. es

Emenda 59
Heinz K. Becker

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 2 – inċiż 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– li tistimola l-parteċipazzjoni attiva taċ-
ċittadini tal-Unjoni f'fora ċiviċi dwar 
politiki u kwistjonijiet tal-Unjoni;

Or. de
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Emenda 60
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 2 – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– li tħeġġeġ dibattitu dwar l-impatt u l-
potenzjal tad-dritt għall-moviment liberu 
bħala aspett inaljenabbli taċ-ċittadinanza 
fl-UE, b'mod partikolari mill-perspettiva 
tat-tisħiħ tal-koeżjoni soċjali u l-fehim 
reċiproku fost iċ-ċittadini tal-Unjoni, u tal-
għaqda bejn iċ-ċittadini u l-Unjoni.

– li żżid l-għarfien taċ-ċittadini tal-Unjoni 
dwar id-dritt tagħhom li jiċċirkolaw u 
joqogħdu liberament fl-Unjoni Ewropea u 
b'mod aktar ġenerali li tħeġġeġ dibattitu 
dwar l-impatt u l-potenzjal tad-dritt għall-
moviment liberu bħala aspett inaljenabbli 
taċ-ċittadinanza fl-UE, b'mod partikolari 
mill-perspettiva tat-tisħiħ tal-koeżjoni 
soċjali u l-fehim reċiproku fost iċ-ċittadini 
tal-Unjoni, u tal-għaqda bejn iċ-ċittadini u 
l-Unjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kliem imċaqlaq minn inċiż għall-ieħor biex tiġi evitata r-ripetizzjoni.

Emenda 61
Tatjana Ždanoka

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 2 – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 li tħeġġeġ dibattitu dwar l-impatt u l-
potenzjal tad-dritt għall-moviment liberu 
bħala aspett inaljenabbli taċ-ċittadinanza 
fl-UE, b'mod partikolari mill-perspettiva 
tat-tisħiħ tal-koeżjoni soċjali u l-fehim 
reċiproku fost iċ-ċittadini tal-Unjoni, u tal-
għaqda bejn iċ-ċittadini u l-Unjoni.

 li tħeġġeġ dibattitu dwar l-impatt u l-
potenzjal taċ-ċittadinanza fl-UE, b'mod 
partikolari mill-perspettiva tat-tisħiħ tal-
koeżjoni soċjali u l-fehim reċiproku fost iċ-
ċittadini tal-Unjoni, u tal-għaqda bejn iċ-
ċittadini, ir-residenti permanenti u l-
Unjoni.

Or. en
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Emenda 62
Willy Meyer

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 2 – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– li tħeġġeġ dibattitu dwar l-impatt u l-
potenzjal tad-dritt għall-moviment liberu 
bħala aspett inaljenabbli taċ-ċittadinanza 
fl-UE, b'mod partikolari mill-perspettiva 
tat-tisħiħ tal-koeżjoni soċjali u l-fehim 
reċiproku fost iċ-ċittadini tal-Unjoni, u tal-
għaqda bejn iċ-ċittadini u l-Unjoni.

– li tħeġġeġ dibattitu dwar l-impatt u l-
potenzjal tad-dritt għall-moviment liberu 
bħala aspett inaljenabbli taċ-ċittadinanza 
fl-UE, mingħajr diskriminazzjoni abbażi 
taċ-ċittadinanza jew l-oriġini etnika, 
b'mod partikolari mill-perspettiva tat-tisħiħ 
tal-koeżjoni soċjali u l-fehim reċiproku fost 
iċ-ċittadini tal-Unjoni, u tal-għaqda bejn iċ-
ċittadini u l-Unjoni.

Or. es

Emenda 63
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 2 – inċiż 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– li żżid l-għarfien taċ-ċittadini tal-Unjoni 
dwar id-drittijiet tagħhom, skont id-dritt 
tal-Unjoni, li jkollhom aċċess għall-
edukazzjoni, il-programmi soċjali u l-kura 
tas-saħħa bl-istess rata bħaċ-ċittadini tal-
Istat Membru li fih huma residenti;

Or. en

Emenda 64
Jarosław Leszek Wałęsa

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 2 – inċiż 3a (ġdid)



AM\894449MT.doc 27/36 PE483.770v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– li żżid l-għarfien taċ-ċittadini u tal-
awtoritajiet dwar il-miżuri xierqa biex jiġu 
evitati u kkundannati l-forom kollha ta' 
intolleranza, diskriminazzjoni, 
umiljazzjoni u ksenofobija li jaffettwaw 
liċ-ċittadini li jeżerċitaw id-dritt tagħhom 
ta' moviment ħieles u li jivvjaġġaw, 
jistabbilixxu ruħhom u jaħdmu fl-Unjoni; 
li tħeġġeġ id-difiża tad-drittijiet 
fundamentali u tal-valuri Ewropej u 
tiġġieled il-forom kollha tal-estremiżmu, 
kif ukoll li l-Kummissjoni Ewropea, bħala 
l-gwardjan tat-Trattati, tintervjeni fiċ-
ċirkostanzi fejn iseħħu tali sitwazzjonijiet 
biex tevita li ċ-ċittadini Ewropej jinqasmu 
f'żewġ kategoriji.

Or. en

Emenda 65
Elena Băsescu

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– li żżid l-għarfien taċ-ċittadini dwar id-
dritt tagħhom li jaħdmu fi Stat Membru 
ieħor u li tippromwovi din il-libertà billi 
tikoopera mal-partijiet interessati Ewropej 
u nazzjonali kollha;

Or. en

Emenda 66
Heinz K. Becker

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 2 – inċiż 3a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– li żżid l-għarfien tal-fatt li mhux biss l-
individwi li jitilqu mill-pajjiż tal-oriġini 
tagħhom jibbenefikaw mill-istatus 
tagħhom ta' ċittadini tal-Unjoni, iżda li d-
drittijiet assoċjati maċ-ċittadinanza tal-
Unjoni jipprovdu lil kull ċittadin tal-
Unjoni Ewropea f'pajjiżu, mingħajr 
eċċezzjoni, b'valur miżjud tanġibbli fil-
ħajjiet tagħhom ta' kuljum ukoll.

Or. de

Emenda 67
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 2 – inċiż 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– li żżid l-għarfien taċ-ċittadini Ewropej 
dwar id-drittijiet tagħhom li jissieħbu 
f'inizjattiva taċ-ċittadini skont l-Artikolu 
11(4) tat-TUE;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej hija nieqsa mit-test u hija dritt ġdid importanti skont l-
emendi tat-Trattat ta' Lisbona.

Emenda 68
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 2 – inċiż 3c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– li żżid l-għarfien taċ-ċittadini tal-Unjoni 
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dwar id-drittijiet tagħhom għal protezzjoni 
mill-missjoni diplomatika ta' kwalunkwe 
Stat Membru f'pajjiż terz meta l-Istat 
Membru tagħhom ma jkunx 
irrappreżentat;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dritt għall-protezzjoni meta jkunu msiefrin huwa importanti ħafna għaċ-ċittadini tal-UE 
minn Stati Membri iżgħar. Dan huwa saħansitra aktar importanti hekk kif l-Istati Membri qed 
jagħlqu jew jgħaqqdu l-missjonijiet diplomatiċi minħabba l-kriżi.

Emenda 69
Willy Meyer

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– kampanji ta' tagħrif, ta' edukazzjoni u ta' 
sensibilizzazzjoni mmirati lejn il-pubbliku 
ġenerali u lejn udjenzi aktar speċifiċi;

– kampanji ta' tagħrif, ta' edukazzjoni u ta' 
sensibilizzazzjoni mmirati lejn il-pubbliku 
ġenerali u lejn udjenzi aktar speċifiċi, li 
jinvolvu l-awtoritajiet lokali, reġjonali u 
nazzjonali u l-organizzazzjonijiet tas-
soċjetà ċivili;

Or. es

Emenda 70
Willy Meyer

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– it-tpartit tal-informazzjoni, tal-esperjenza 
u tal-prattika tajba ta' amministrazzjonijiet 
nazzjonali, reġjonali u lokali, u ta' 
organizzazzjonijiet oħra;

– it-tpartit tal-informazzjoni, tal-esperjenza 
u tal-prattika tajba ta' amministrazzjonijiet 
nazzjonali, reġjonali u lokali, u ta' 
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili;
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Or. es

Emenda 71
Tatjana Ždanoka

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– konferenzi u avvenimenti li jippromwovu 
d-dibattitu u jissensibilizzaw liċ-ċittadini 
dwar l-importanza u l-benefiċċji tad-dritt 
ta' moviment u residenza liberi, u b'mod 
aktar ġenerali dwar id-drittijiet taċ-
ċittadini bħala ċittadini tal-Unjoni;

– konferenzi u avvenimenti li jippromwovu 
d-dibattitu u jissensibilizzaw liċ-ċittadini 
dwar l-importanza u l-benefiċċji taċ-
ċittadinanza tal-Unjoni u tal-aċċess 
għaliha;

Or. en

Emenda 72
Heinz K. Becker

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – inċiż 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– it-tisħiħ tar-rwol u tal-viżibbiltà tal-web 
portals multilingwi L-Ewropa Diretta u L-
Ewropa Tiegħek bħala elementi ewlenin ta' 
sistema ta' informazzjoni fejn wieħed isib 
kollox dwar id-drittijiet taċ-ċittadini tal-
Unjoni;

– it-tisħiħ tar-rwol u tal-viżibbiltà tan-
netwerks ta' informazzjoni li jistgħu jiġu 
kkonsultati fiżikament fl-Istati Membri u
tal-web portals multilingwi L-Ewropa 
Diretta u L-Ewropa Tiegħek bħala elementi 
ewlenin ta' sistema ta' informazzjoni fejn 
wieħed isib kollox dwar id-drittijiet taċ-
ċittadini tal-Unjoni;

Or. de

Emenda 73
Elena Băsescu
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Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – inċiż 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– it-tisħiħ tar-rwol u tal-viżibbiltà ta' 
għodod għas-soluzzjoni ta' problemi, 
bħalma hu s-SOLVIT, li jippermettu liċ-
ċittadini tal-Ewropa li jagħmlu l-aħjar użu 
tad-drittijiet tagħhom u li jiddefendu dawn 
id-drittijiet.

– it-tisħiħ tar-rwol u tal-viżibbiltà ta' 
għodod għas-soluzzjoni ta' problemi, 
bħalma hu s-SOLVIT, li jippermettu liċ-
ċittadini tal-Ewropa li jagħmlu l-aħjar użu 
tad-drittijiet tagħhom u li jiddefendu dawn 
id-drittijiet skont il-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni.

Or. en

Emenda 74
Mariya Nedelcheva

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – inċiż 6b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– l-intensifikazzjoni tal-għoti ta' 
informazzjoni dwar id-drittijiet taċ-
ċittadini u d-dritt tagħhom li jressqu 
petizzjoni, speċjalment permezz tal-uffiċċji 
ta' informazzjoni tal-Parlament Ewropew 
fl-Istati Membri u n-netwerk tal-
ombudsmen nazzjonali.

Or. bg

Emenda 75
Heinz K. Becker

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – inċiż 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– appoġġ attiv għal rappurtar komprensiv 
u oġġettiv mill-midja min-naħa tal-Istati 
Membri.

Or. de
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Emenda 76
Heinz K. Becker

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni se tikkoopera mill-qrib 
mal-Istati Membri u ma' korpi u 
assoċjazzjonijiet li jirrappreżentaw l-
interessi lokali u reġjonali, b'mod 
partikolari l-Kumitat tar-Reġjuni.

Il-Kummissjoni se tikkoopera mill-qrib 
mal-Istati Membri u ma' korpi u 
assoċjazzjonijiet li jirrappreżentaw l-
interessi lokali u reġjonali, b'mod 
partikolari l-Kumitat tar-Reġjuni. B'dan il-
mod ukoll, l-Istati Membri se jissodisfaw 
ir-responsabilità tagħhom għas-suċċess 
tas-Sena Ewropea.

Or. de

Emenda 77
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tikkoopera mill-
qrib mal-Parlament Ewropew biex 
tikkoordina azzjonijiet konġunti biex tiġi 
promossa s-Sena Ewropea taċ-Ċittadini.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhu ċar xejn għalfejn il-PE ma kienx inkluż f'din il-lista u għalhekk għandu jiżdied.

Emenda 78
Angelika Werthmann
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Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha torganizza 
laqgħat ta’ rappreżentanti ta’ 
organizzazzjonijiet jew korpi Ewropej 
attivi fil-qasam tad-difiża tad-drittijiet taċ-
ċittadini u partijiet interessati biex jassistu 
lill-Kummissjoni fl-implimentazzjoni tas-
Sena Ewropea fil-Livell tal-Unjoni.

Il-Kummissjoni għandha torganizza 
laqgħat ta’ rappreżentanti ta’ 
organizzazzjonijiet jew korpi Ewropej 
attivi fil-qasam tad-difiża tad-drittijiet taċ-
ċittadini u partijiet interessati biex jassistu 
lill-Kummissjoni fl-implimentazzjoni tas-
Sena Ewropea fil-Livell tal-Unjoni.
Għandha tiġi organizzata kampanja ta' 
informazzjoni bbażata fil-midja li tkun 
imsejsa fuq strateġija orizzontali u numru 
żgħir ta' strateġiji ta' komunikazzjoni 
speċifiċi għal gruppi ta' mira speċifiċi. 
Għandha tiġi organizzata wkoll firxa ta' 
avvenimenti, konferenzi u seminars fl-
Unjoni kollha fil-livell tal-Unjoni jew dak 
nazzjonali, reġjonali jew lokali.

Or. en

Emenda 79
Willy Meyer

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha torganizza 
laqgħat ta’ rappreżentanti ta’ 
organizzazzjonijiet jew korpi Ewropej
attivi fil-qasam tad-difiża tad-drittijiet taċ-
ċittadini u partijiet interessati biex jassistu 
lill-Kummissjoni fl-implimentazzjoni tas-
Sena Ewropea fil-Livell tal-Unjoni.

Il-Kummissjoni għandha torganizza 
laqgħat ta’ rappreżentanti ta’ 
organizzazzjonijiet jew korpi tas-soċjetà 
ċivili Ewropea attivi fil-qasam tad-difiża 
tad-drittijiet taċ-ċittadini u partijiet 
interessati biex jassistu lill-Kummissjoni 
fl-implimentazzjoni tas-Sena Ewropea fil-
Livell tal-Unjoni.

Or. es
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Emenda 80
Heinz K. Becker

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha torganizza 
laqgħat ta’ rappreżentanti ta’ 
organizzazzjonijiet jew korpi Ewropej 
attivi fil-qasam tad-difiża tad-drittijiet taċ-
ċittadini u partijiet interessati biex jassistu 
lill-Kummissjoni fl-implimentazzjoni tas-
Sena Ewropea fil-Livell tal-Unjoni.

Il-Kummissjoni għandha torganizza 
laqgħat ta’ rappreżentanti ta’ 
organizzazzjonijiet jew korpi Ewropej 
attivi fil-qasam tad-difiża tad-drittijiet taċ-
ċittadini u partijiet interessati, bħas-sħab 
soċjali Ewropej, pereżempju, biex jassistu 
lill-Kummissjoni fl-implimentazzjoni tas-
Sena Ewropea fil-Livell tal-Unjoni.

Or. de

Emenda 81
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-miżuri li huma min-natura tagħhom 
mifruxa mal-Unjoni kollha, imsemmija 
fil-Parti B tal-Anness jistgħu jiġu 
ssussidjati mill-baġit ġenerali tal-Unjoni.

imħassar

Or. en

(Ara l-Emenda għall-Anness, Parti B)

Ġustifikazzjoni

Il-Parti B tal-Anness tgħid "M'hemmx ħsieb li jkun hemm kofinanzjament". Għalhekk il-
Kumitat għandu jiddeċiedi li jew (1) iħassar dan il-paragrafu peress li ma jagħmilx sens la l-
Anness huwa vojt JEW (2) jemenda l-Parti B tal-Anness biex jippermetti l-kofinanzjament tal-
proġetti. Tressqu ż-żewġ emendi biex tingħata l-għażla lill-kumitat.

Emenda 82
Tatjana Ždanoka
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Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti A – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-finanzjament ġeneralment se jieħu l-
forma ta’ akkwist dirett tal-prodotti u s-
servizzi skont il-kuntratti oqfsa attwali. 
Parti mill-finanzjament tista' tiġi ddedikata 
għall-forniment ta' servizzi lingwistiċi 
(traduzzjoni, interpretazzjoni, 
informazzjoni multilingwi).

Il-finanzjament ġeneralment se jieħu l-
forma ta’ akkwist dirett tal-prodotti u s-
servizzi skont il-kuntratti oqfsa attwali. 
Parti mill-finanzjament tista' tiġi ddedikata 
għall-forniment ta' servizzi lingwistiċi 
(traduzzjoni, interpretazzjoni, 
informazzjoni multilingwi fil-lingwi 
uffiċċjali, reġjonali u minoritarji).

Or. en

Emenda 83
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti B – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mhemmx ħsieb li jkun hemm 
kofinanzjament tal-inizjattivi.

Jista' jintuża finanzjament mill-Unjoni 
mill-baġit tas-Sena Ewropea biex 
jikkofinanzja attivitajiet oħrajn li 
jappoġġaw l-għan tas-sena Ewropea 
permezz ta' programmi eżistenti tal-
Unjoni jew mill-Fondi Strutturali, b'mod 
partikolari l-programm "Ewropa għaċ-
Ċittadini" u l-programm "Id-Drittijiet 
Fundamentali u ċ-Ċittadinanza",

Or. en

(Ara l-Emenda għall-Artikolu 5(2)).

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 5 jgħid li l-UE tista' tissussidja programmi, iżda l-Anness jgħid li mhu previst l-
ebda kofinanzjament. Għalhekk il-Kumitat għandu jiddeċiedi li jew (1) iħassar il-paragrafu 
tal-Artikolu 5 peress li ma jagħmilx sens la l-Anness huwa vojt JEW (2) jemenda l-Parti B tal-
Anness biex jippermetti l-kofinanzjament tal-proġetti. Both amendments are tabled in order to 
give the committee the option.
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