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Emenda 14
Heinz K. Becker

Proposta għal Regolament
Kunsiderazzjoni 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
partikolarment l-Artikoli 19(2), 21(2), 114, 
168, 169 u 197 tiegħu,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea, partikolarment l-
Artikolu 9 tiegħu, u t-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
partikolarment l-Artikoli 19(2), 21(2), 114, 
168, 169 u 197 tiegħu,

Or. de

Emenda 15
Heinz K. Becker

Proposta għal Regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-Unjoni Ewropea hija stabbilita fuq il-
prinċipji tal-libertà, id-demokrazija, ir-
rispett għad-drittijiet u l-libertajiet 
fundamentali tal-bniedem u l-istat tad-dritt, 
prinċipji li huma komuni għall-Istati 
Membri. Kull ċittadin tal-Unjoni għandu d-
drittijiet ipprovduti fit-Trattat. Il-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea, li mad-dħul fis-seħħ tat-Trattat 
ta’ Lisbona saret legalment vinkolanti fl-
Unjoni, tirrifletti d-drittijiet u l-libertajiet li 
huma intitolati għalihom il-persuni fl-
Unjoni. Dawk id-drittijiet għandhom jiġu 
promossi u rispettati biex ikunu jistgħu 
jsiru realtà. It-tgawdija sħiħa ta’ dawk id-
drittijiet għandha tkun iggarantita u għandu 
jitneħħa kwalunkwe ostakolu.

(1) L-Unjoni Ewropea hija stabbilita fuq il-
prinċipji tal-libertà, id-demokrazija, ir-
rispett għad-drittijiet u l-libertajiet 
fundamentali tal-bniedem u l-istat tad-dritt, 
prinċipji li huma komuni għall-Istati 
Membri. Kull ċittadin tal-Unjoni għandu d-
drittijiet ipprovduti fit-Trattat. Il-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea, li mad-dħul fis-seħħ tat-Trattat 
ta’ Lisbona saret legalment vinkolanti fl-
Unjoni, tirrifletti d-drittijiet u l-libertajiet li 
huma intitolati għalihom il-persuni fl-
Unjoni. Dawk id-drittijiet għandhom jiġu 
reklamati, promossi u rispettati kif xieraq 
biex ikunu jistgħu jsiru realtà. It-tgawdija 
sħiħa ta’ dawk id-drittijiet għandha tkun 
iggarantita u għandu jitneħħa kwalunkwe 
ostakolu.

Or. de
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Emenda 16
Willy Meyer

Proposta għal Regolament
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Kif inhu mniżżel fil-preambolu tal-
Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea, l-Unjoni hija msejsa fuq 
il-valuri universali indiviżibbli tad-dinjità 
tal-bniedem, il-libertà, l-ugwaljanza u s-
solidarjetà, li huma fundamentalment 
importanti biex tiġi eżerċitata ċ-
ċittadinanza.

Or. es

Emenda 17
Tatjana Ždanoka

Proposta għal Regolament
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Iċ-ċittadinanza attiva hija 
kundizzjoni għall-iżvilupp ta’ spazju 
politiku Ewropew ġenwin, li fih innifsu 
hu kundizzjoni għal-leġittimità fit-tul tal-
Unjoni li għalhekk organizzazzjonijiet u 
inizjattivi taċ-ċittadini jistħoqqilhom 
appoġġ partikolari.

Or. en

Emenda 18
Willy Meyer

Proposta għal Regolament
Premessa 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Iċ-ċittadini għandhom ikunu jistgħu 
jeżerċitaw b’mod sħiħ id-drittijiet li 
joħorġu miċ-ċittadinanza tal-Unjoni. Huma 
għandhom ikunu jistgħu jeżerċitaw id-dritt 
tagħhom li jiċċaqilqu u jgħixu liberament 
fl-Unjoni, id-dritt tagħhom li jivvutaw u li 
joħorġu bħala kandidati fil-Parlament 
Ewropew u fl-elezzjonijiet muniċipali, id-
dritt tagħhom għall-protezzjoni konsulari u 
d-dritt tagħhom li jagħmlu petizzjoni lill-
Parlament Ewropew. Huma għandhom 
iħossuhom komdi dwar il-ħajja, l-ivvjaġġar 
u li jmorru jaħdmu fi Stat Membru ieħor, 
b’fiduċja li d-drittijiet tagħhom ikunu 
protetti, irrispettivament minn fejn fl-
Unjoni Ewropea jinzertaw.

(3) Iċ-ċittadini għandhom ikunu jistgħu 
jeżerċitaw b’mod sħiħ id-drittijiet li 
joħorġu miċ-ċittadinanza tal-Unjoni. Huma 
għandhom ikunu jistgħu jeżerċitaw id-dritt 
tagħhom li jiċċaqilqu u jgħixu liberament 
fl-Unjoni, id-dritt tagħhom li jivvutaw u li 
joħorġu bħala kandidati fil-Parlament 
Ewropew u fl-elezzjonijiet muniċipali, id-
dritt tagħhom għall-protezzjoni konsulari u 
d-dritt tagħhom li jagħmlu petizzjoni lill-
Parlament Ewropew. Is-sigurtà soċjali 
tagħhom u d-drittijiet tagħhom fir-
rigward ta' trejdjunins għandhom jiġu 
ssalvagwardjati u m’għandhomx jitqiesu 
minn impjegaturi bħala opportunità 
għad-dumping tal-pagi u għad-dumping 
soċjali. Huma għandhom iħossuhom komdi 
dwar il-ħajja, l-ivvjaġġar u li jmorru 
jaħdmu fi Stat Membru ieħor, b’fiduċja li 
d-drittijiet tagħhom ikunu protetti, 
irrispettivament minn fejn fl-Unjoni 
Ewropea jinzertaw.

Or. es

Emenda 19
Elena Băsescu

Proposta għal Regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Iċ-ċittadini għandhom ikunu jistgħu 
jeżerċitaw b’mod sħiħ id-drittijiet li 
joħorġu miċ-ċittadinanza tal-Unjoni. Huma 
għandhom ikunu jistgħu jeżerċitaw id-dritt 
tagħhom li jiċċaqilqu u jgħixu liberament 
fl-Unjoni, id-dritt tagħhom li jivvutaw u li 
joħorġu bħala kandidati fil-Parlament 
Ewropew u fl-elezzjonijiet muniċipali, id-
dritt tagħhom għall-protezzjoni konsulari u 
d-dritt tagħhom li jagħmlu petizzjoni lill-

(3) Iċ-ċittadini għandhom ikunu jistgħu 
jeżerċitaw b’mod sħiħ id-drittijiet li 
joħorġu miċ-ċittadinanza tal-Unjoni. Huma 
għandhom ikunu jistgħu jeżerċitaw id-dritt 
tagħhom li jiċċaqilqu u jgħixu liberament 
fl-Unjoni, id-dritt tagħhom li jivvutaw u li 
joħorġu bħala kandidati fil-Parlament 
Ewropew u fl-elezzjonijiet muniċipali fil-
pajjiż fejn jirrisjedu, id-dritt tagħhom 
għall-protezzjoni konsulari u d-dritt 
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Parlament Ewropew. Huma għandhom 
iħossuhom komdi dwar il-ħajja, l-ivvjaġġar 
u li jmorru jaħdmu fi Stat Membru ieħor, 
b’fiduċja li d-drittijiet tagħhom ikunu 
protetti, irrispettivament minn fejn fl-
Unjoni Ewropea jinzertaw.

tagħhom li jagħmlu petizzjoni lill-
Parlament Ewropew. Huma għandhom 
iħossuhom komdi dwar il-ħajja, l-ivvjaġġar 
u li jmorru jaħdmu fi Stat Membru ieħor, 
b’fiduċja li d-drittijiet tagħhom ikunu 
protetti, irrispettivament minn fejn fl-
Unjoni Ewropea jinzertaw.

Or. en

Emenda 20
Jarosław Leszek Wałęsa

Proposta għal Regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Iċ-ċittadini għandhom ikunu jistgħu 
jeżerċitaw b’mod sħiħ id-drittijiet li 
joħorġu miċ-ċittadinanza tal-Unjoni. Huma 
għandhom ikunu jistgħu jeżerċitaw id-dritt 
tagħhom li jiċċaqilqu u jgħixu liberament 
fl-Unjoni, id-dritt tagħhom li jivvutaw u li 
joħorġu bħala kandidati fil-Parlament 
Ewropew u fl-elezzjonijiet muniċipali, id-
dritt tagħhom għall-protezzjoni konsulari u 
d-dritt tagħhom li jagħmlu petizzjoni lill-
Parlament Ewropew. Huma għandhom 
iħossuhom komdi dwar il-ħajja, l-ivvjaġġar 
u li jmorru jaħdmu fi Stat Membru ieħor, 
b’fiduċja li d-drittijiet tagħhom ikunu 
protetti, irrispettivament minn fejn fl-
Unjoni Ewropea jinzertaw.

(3) Iċ-ċittadini tal-UE għandhom ikunu 
jistgħu jeżerċitaw b’mod sħiħ id-drittijiet li 
joħorġu miċ-ċittadinanza tal-Unjoni. Huma 
għandhom ikunu jistgħu jeżerċitaw id-dritt 
tagħhom li jiċċaqilqu u jgħixu liberament 
fl-Unjoni, id-dritt tagħhom li jivvutaw u li 
joħorġu bħala kandidati fil-Parlament 
Ewropew u fl-elezzjonijiet muniċipali, id-
dritt tagħhom għall-protezzjoni konsulari u 
d-dritt tagħhom li jagħmlu petizzjoni lill-
Parlament Ewropew. Huma għandhom 
iħossuhom komdi dwar il-ħajja, l-ivvjaġġar 
u li jmorru jaħdmu fi Stat Membru ieħor, 
b’fiduċja li d-drittijiet tagħhom ikunu 
protetti, irrispettivament minn fejn fl-
Unjoni Ewropea jinzertaw.

Or. en

Emenda 21
Heinz K. Becker

Proposta għal Regolament
Premessa 3 a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) L-organizzazzjonijiet taċ-ċittadini u 
tas-soċjetà ċivili għandhom isiru iktar 
konxji tad-drittijiet politiċi bażiċi tagħhom 
u jiġu mħeġġa jeżerċitawhom fuq bażi 
iktar frekwenti sabiex jaffermaw l-
interessi tagħhom fl-Unjoni. It-tħeġġiġ
taċ-ċittadini biex ikollhom rwol iktar attiv 
fid-demokrazija fil-livell tal-UE se 
jsaħħaħ is-soċjetà ċivili Ewropea u 
jrawwem l-iżvilupp ta’ pubbliku Ewropew.

Or. de

Emenda 22
Jarosław Leszek Wałęsa

Proposta għal Regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Iċ-ċittadini u n-negozji għandhom 
jibbenefikaw ukoll b’mod sħiħ mis-suq 
intern. Il-konsumaturi għandhom ikunu 
jistgħu jgawdu d-drittijiet li joħorġu mil-
leġiżlazzjoni dwar il-konsumaturi u n-
negozji għandhom ikunu appoġġjati sabiex 
jeżerċitaw il-libertà li jwettqu negozju fis-
suq intern. L-iżvilupp ta’ strumenti 
leġiżlattivi għall-kuntratti u għall-
konsumaturi jipprovdi soluzzjonijiet 
prattiċi sabiex in-negozji u l-konsumaturi 
jkunu jistgħu jindirizzaw problemi 
transkonfinali, bil-għan li joffrulhom aktar 
għażliet u jagħmluha tiswa inqas għalihom 
biex jikkonkludu kuntratti ma’ msieħba fi 
Stat Membru ieħor, filwaqt li jipprovdu 
livell għoli ta’ protezzjoni għall-
konsumatur.

(4) Iċ-ċittadini u n-negozji tal-UE 
għandhom jibbenefikaw ukoll b’mod sħiħ
mis-suq intern. Il-konsumaturi għandhom 
ikunu jistgħu jgawdu d-drittijiet li joħorġu 
mil-leġiżlazzjoni dwar il-konsumaturi u n-
negozji għandhom ikunu appoġġjati sabiex 
jeżerċitaw il-libertà li jwettqu negozju fis-
suq intern. L-iżvilupp ta’ strumenti 
leġiżlattivi għall-kuntratti u għall-
konsumaturi jipprovdi soluzzjonijiet 
prattiċi sabiex in-negozji u l-konsumaturi 
jkunu jistgħu jindirizzaw problemi 
transkonfinali, bil-għan li joffrulhom aktar 
għażliet u jagħmluha tiswa inqas għalihom 
biex jikkonkludu kuntratti ma’ msieħba fi 
Stat Membru ieħor, filwaqt li jipprovdu 
livell għoli ta’ protezzjoni għall-
konsumatur.

Or. en
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Emenda 23
Willy Meyer

Proposta għal Regolament
Premessa 5 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar il-
moviment liberu tal-persuni ma 
għandhiex tintuża mill-Istati Membri biex 
jiddiskriminaw kontra l-ħaddiema 
migranti u l-familji tagħhom. L-Unjoni 
għandha tiggarantixxi li ħaddiema bħal 
dawn jingħataw trattament ugwali fir-
rigward tat-tassazzjoni, il-benefiċċji 
soċjali u l-aċċess għall-edukazzjoni u l-
akkomodazzjoni.

Or. es

Emenda 24
Elena Băsescu

Proposta għal Regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 25
Heinz K. Becker
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Proposta għal Regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) It-Trattat jeħtieġ li l-Unjoni 
tippromwovi l-protezzjoni tad-drittijiet tat-
tfal skont l-Artikolu 3(3) tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea, filwaqt li tiġġieled kontra 
d-diskriminazzjoni. It-tfal huma 
vulnerabbli, b’mod partikolari 
f’sitwazzjoni ta’ faqar, esklużjoni soċjali,
diżabbiltà jew sitwazzjonijiet speċifiċi li 
jqiegħduhom fir-riskju. Għandha tittieħed 
azzjoni sabiex jiġu promossi d-drittijiet tat-
tfal u sabiex ikun hemm kontribut għall-
protezzjoni tat-tfal minn ħsara u vjolenza, 
li jippreżentaw periklu għas-saħħa fiżika 
jew mentali tagħhom.

(8) It-Trattat jeħtieġ li l-Unjoni 
tippromwovi l-protezzjoni tad-drittijiet tat-
tfal skont l-Artikolu 3(3) tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea, filwaqt li tiġġieled kontra 
d-diskriminazzjoni. It-tfal huma 
vulnerabbli, b’mod partikolari 
f’sitwazzjoni ta’ faqar, esklużjoni soċjali, 
diżabbiltà jew sitwazzjonijiet speċifiċi li 
jqiegħduhom fir-riskju. Għandha tittieħed 
azzjoni sabiex jiġu promossi d-drittijiet tat-
tfal u sabiex ikun hemm kontribut għall-
protezzjoni tat-tfal minn ħsara, vjolenza u 
kwalunkwe vjolazzjoni tal-integrità 
personali tagħhom, li jippreżentaw periklu 
għas-saħħa fiżika jew mentali tagħhom, u 
li, minħabba l-iżviluppi mhux mixtieqa 
fit-teknoloġija tal-kommunikazzjonijiet 
moderna, saru iktar varjati u iktar diffiċli 
biex jiġu identifikati.

Or. de

Emenda 26
Elena Băsescu

Proposta għal Regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) It-Trattat jeħtieġ li l-Unjoni 
tippromwovi l-protezzjoni tad-drittijiet tat-
tfal skont l-Artikolu 3(3) tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea, filwaqt li tiġġieled kontra 
d-diskriminazzjoni. It-tfal huma 
vulnerabbli, b’mod partikolari 
f’sitwazzjoni ta’ faqar, esklużjoni soċjali, 
diżabbiltà jew sitwazzjonijiet speċifiċi li 
jqiegħduhom fir-riskju. Għandha tittieħed 
azzjoni sabiex jiġu promossi d-drittijiet tat-
tfal u sabiex ikun hemm kontribut għall-

(8) It-Trattat jeħtieġ li l-Unjoni 
tippromwovi l-protezzjoni tad-drittijiet tat-
tfal skont l-Artikolu 3(3) tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea, filwaqt li tiġġieled kontra 
d-diskriminazzjoni. It-tfal huma 
vulnerabbli, b’mod partikolari 
f’sitwazzjoni ta’ faqar, esklużjoni soċjali, 
diżabbiltà jew sitwazzjonijiet speċifiċi li 
jqiegħduhom fir-riskju. Għandha tittieħed 
azzjoni sabiex jiġu promossi u difiżi d-
drittijiet tat-tfal u sabiex ikun hemm 
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protezzjoni tat-tfal minn ħsara u vjolenza, 
li jippreżentaw periklu għas-saħħa fiżika 
jew mentali tagħhom.

kontribut għall-protezzjoni tat-tfal minn 
ħsara u vjolenza, li jippreżentaw periklu 
għas-saħħa fiżika jew mentali tagħhom.

Or. en

Emenda 27
Heinz K. Becker

Proposta għal Regolament
Premessa 8 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Mhux l-inqas fid-dawl tax-xejriet 
demografiċi attwali, għandhom isiru 
sforzi biex jiġu miġġielda l-forom kollha 
ta’ diskriminazzjoni skont l-età, kemm 
kontra ż-żgħażagħ kif ukoll kontra dawk 
ikbar fl-età. L-aqwa mod kif tiġi miġġielda 
d-diskriminazzjoni ta’ dan it-tip, li 
ċċaħħad lis-soċjetà tagħna minn sors 
sinifikanti ta’ kapital uman soċjali, 
ekonomiku u intellettwali, ikun permezz 
ta’ miżuri li jippromwovu solidarjetà fit-
tul bejn il-ġenerazzjonijiet, kif mistenni li 
tagħmel l-Unjoni skont l-Artikolu 3(3) tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea.

Or. de

Emenda 28
Elena Băsescu

Proposta għal Regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Il-Komunikazzjonijiet tal-
Kummissjoni ‘Ir-Reviżjoni tal-Baġit tal-
UE u ‘Baġit għall-Ewropa 2020’ 
jenfasizzaw l-importanza tal-iffukar tal-
finanzjament fuq azzjonijiet b’valur miżjud 

(13) Il-Komunikazzjonijiet tal-
Kummissjoni ‘Ir-Reviżjoni tal-Baġit tal-
UE u ‘Baġit għall-Ewropa 2020’ 
jenfasizzaw l-importanza tal-iffukar tal-
finanzjament fuq azzjonijiet b’valur miżjud 
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Ewropew ċar, jiġifieri fejn l-intervent tal-
Unjoni jista’ jagħti valur addizzjonali meta 
mqabbel mal-azzjoni tal-Istati Membri 
waħedhom. L-azzjonijiet koperti b’dan ir-
Regolament għandhom jikkontribwixxu 
għall-iżvilupp ta’ fiduċja reċiproka bejn l-
Istati Membri, biex b’hekk tiżdied il-
kooperazzjoni u n-netwerking 
transkonfinali u l-kisba ta’ applikazzjoni 
korretta, koerenti u konsistenti tal-liġi tal-
Unjoni. L-attivitajiet ta’ finanzjament 
għandhom jikkontribwixxu wkoll biex 
jinkiseb għarfien aħjar u effettiv ta-liġi tal-
Unjoni u tal-politiki minn dawk kollha 
kkonċernati u jipprovdu bażi analitika soda 
għall-appoġġ u l-iżvilupp ta’ 
leġiżlazzjonijiet u politiki tal-Unjoni. 
Intervent tal-Unjoni jippermetti li dawn l-
attivitajiet ikunu segwiti b’mod konsistenti 
fl-Unjoni kollha u jġib ekonomiji ta’ skala. 
Barra minn hekk, l-Unjoni Ewropea tinsab 
f’pożizzjoni aħjar mill-Istati Membri biex 
tindirizza sitwazzjonijiet transkonfinali u 
tipprovdi pjattaforma Ewropea għal 
tagħlim reċiproku.

Ewropew ċar, jiġifieri fejn l-intervent tal-
Unjoni jista’ jagħti valur addizzjonali meta 
mqabbel mal-azzjoni tal-Istati Membri 
waħedhom. L-azzjonijiet koperti b’dan ir-
Regolament għandhom jikkontribwixxu 
għall-iżvilupp ta’ fiduċja reċiproka bejn l-
Istati Membri, biex b’hekk tiżdied il-
kooperazzjoni u n-netwerking 
transkonfinali u l-kisba ta’ applikazzjoni 
korretta, koerenti u konsistenti tal-liġi tal-
Unjoni. L-attivitajiet ta’ finanzjament 
għandhom jikkontribwixxu wkoll biex 
jinkiseb għarfien aħjar u effettiv ta-liġi tal-
Unjoni u tal-politiki minn dawk kollha 
kkonċernati u jipprovdu bażi analitika soda 
għall-appoġġ u l-iżvilupp ta’ 
leġiżlazzjonijiet u politiki tal-Unjoni, kif 
ukoll l-infurzar u l-implimentazzjoni 
xierqa tagħhom. Intervent tal-Unjoni 
jippermetti li dawn l-attivitajiet ikunu 
segwiti b’mod konsistenti fl-Unjoni kollha 
u jġib ekonomiji ta’ skala. Barra minn 
hekk, l-Unjoni Ewropea tinsab f’pożizzjoni 
aħjar mill-Istati Membri biex tindirizza 
sitwazzjonijiet transkonfinali u tipprovdi 
pjattaforma Ewropea għal tagħlim 
reċiproku.

Or. en

Emenda 29
Elena Băsescu

Proposta għal Regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv ġenerali tal-Programm għandu 
jkun li jikkontribwixxi għall-ħolqien ta’ 
żona, fejn id-drittijiet tal-individwi, kif 
stabbilit fit-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea u l-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, ikunu 
promossi u protetti.

L-objettiv ġenerali tal-Programm għandu 
jkun li jikkontribwixxi għall-ħolqien ta’ 
żona, fejn id-drittijiet tal-individwi, kif 
stabbilit fit-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea u l-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, ikunu 
rrispettati, promossi u protetti għalkollox.
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Or. en

Emenda 30
Heinz K. Becker

Proposta għal Regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) li jikkontribwixxi għat-titjib tal-
eżerċizzju tad-drittijiet li jirriżultaw miċ-
ċittadinanza tal-Unjoni;

a) li jikkontribwixxi għat-titjib tal-għarfien 
u t-tqajjim tal-kuxjenza dwar id-drittijiet li 
jirriżultaw miċ-ċittadinanza tal-Unjoni, 
biex in-nies jiġu mħeġġa jeżerċitawhom 
iktar frekwentement;

Or. de

Emenda 31
Tatjana Ždanoka

Proposta għal Regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) li jikkontribwixxi għat-titjib tal-
eżerċizzju tad-drittijiet li jirriżultaw miċ-
ċittadinanza tal-Unjoni;

(a) li jikkontribwixxi għat-titjib tal-
eżerċizzju tad-drittijiet li jirriżultaw miċ-
ċittadinanza tal-Unjoni u l-promozzjoni 
taċ-ċittadinanza attiva;

Or. en

Emenda 32
Michael Cashman

Proposta għal Regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) li jippromwovi l-implimentazzjoni (b) li jippromwovi l-implimentazzjoni 
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effettiva tal-prinċipji ta’ non-
diskriminazzjoni fuq il-bażi tas-sess, ir-
razza jew l-oriġini etnika, ir-reliġjon jew 
twemmin, id-diżabbiltà, l-età jew l-
orjentazzjoni sesswali inkluża l-
ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u d-
drittijiet ta’ persuni b’diżabbiltà u tal-
anzjani;

effettiva tal-prinċipji ta’ non-
diskriminazzjoni fuq il-bażi tas-sess, ir-
razza jew l-oriġini etnika, ir-reliġjon jew 
twemmin, id-diżabbiltà, l-età u l-
orjentazzjoni sesswali b’mod ugwali.

Or. en

Emenda 33
Jarosław Leszek Wałęsa

Proposta għal Regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) li jippromwovi l-implimentazzjoni 
effettiva tal-prinċipji ta’ non-
diskriminazzjoni fuq il-bażi tas-sess, ir-
razza jew l-oriġini etnika, ir-reliġjon jew 
twemmin, id-diżabbiltà, l-età jew l-
orjentazzjoni sesswali inkluża l-ugwaljanza 
bejn in-nisa u l-irġiel u d-drittijiet ta’ 
persuni b’diżabbiltà u tal-anzjani;

(b) li jippromwovi l-implimentazzjoni 
effettiva tal-prinċipji ta’ non-
diskriminazzjoni fuq il-bażi tas-sess, ir-
razza jew l-oriġini etnika, ir-reliġjon jew 
twemmin, id-diżabbiltà, l-età jew l-
orjentazzjoni sesswali inkluża l-ugwaljanza 
bejn in-nisa u l-irġiel u d-drittijiet ta’ 
persuni b’diżabbiltà u tal-anzjani kif ukoll 
biex jiġu miġġielda l-forom kollha ta’ 
estremiżmu;

Or. en

Emenda 34
Heinz K. Becker

Proposta għal Regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) li jippromwovi l-implimentazzjoni 
effettiva tal-prinċipji ta’ non-
diskriminazzjoni fuq il-bażi tas-sess, ir-
razza jew l-oriġini etnika, ir-reliġjon jew 

(b) li jippromwovi l-implimentazzjoni 
effettiva tal-prinċipji ta’ non-
diskriminazzjoni fuq il-bażi tas-sess, ir-
razza jew l-oriġini etnika, ir-reliġjon jew 
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twemmin, id-diżabbiltà, l-età jew l-
orjentazzjoni sesswali inkluża l-ugwaljanza 
bejn in-nisa u l-irġiel u d-drittijiet ta’ 
persuni b’diżabbiltà u tal-anzjani;

twemmin, id-diżabbiltà, l-età jew l-
orjentazzjoni sesswali inkluża l-ugwaljanza 
bejn in-nisa u l-irġiel u d-drittijiet ta’ 
persuni b’diżabbiltà u tal-anzjani abbażi ta’ 
solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet;

Or. de

Emenda 35
Elena Băsescu

Proposta għal Regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) li jippromwovi l-implimentazzjoni 
effettiva tal-prinċipji ta’ non-
diskriminazzjoni fuq il-bażi tas-sess, ir-
razza jew l-oriġini etnika, ir-reliġjon jew 
twemmin, id-diżabbiltà, l-età jew l-
orjentazzjoni sesswali inkluża l-ugwaljanza 
bejn in-nisa u l-irġiel u d-drittijiet ta’ 
persuni b’diżabbiltà u tal-anzjani;

(b) li jippromwovi l-implimentazzjoni 
effettiva tal-prinċipji ta’ non-
diskriminazzjoni fuq il-bażi tas-sess, ir-
razza jew l-oriġini etnika, nazzjonalità, ir-
reliġjon jew twemmin, id-diżabbiltà, l-età 
jew l-orjentazzjoni sesswali inkluża l-
ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u d-
drittijiet ta’ persuni b’diżabbiltà u tal-
anzjani;

Or. en

Emenda 36
Michael Cashman

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) li jipprevjeni u jikkumbatti l-vjolenza 
kontra n-nisa, it-tfal u ż-żgħażagħ kif 
ukoll ir-reati u l-vjolenza tal-mibegħda u 
li jipprovi l-appoġġ għall-vittmi u l-gruppi 
li jinsabu f’riskju

Or. en
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Emenda 37
Michael Cashman

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) li jikkumbatti l-forom kollha ta’ 
intolleranza u diskriminazzjoni bbażati 
fuq is-sess, ir-razza jew l-oriġini etnika, 
ir-reliġjon jew it-twemmin, id-diżabbiltà, 
l-età jew l-orjentazzjoni sesswali

Or. en

Emenda 38
Mariya Nedelcheva

Proposta għal Regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) li jiffaċilita d-drittijiet ugwali għall-
ħaddiema mill-Istati Membri kollha biex 
jikkompetu fis-suq tax-xogħol tal-UE u 
jkollhom aċċess għalih, abbażi tal-
prinċipji tal-ugwaljanza, in-non-
diskriminazzjoni, is-solidarjetà u l-
moviment liberu fi ħdan l-UE għaċ-
ċittadini kollha tal-UE.

Or. bg

Emenda 39
Jarosław Leszek Wałęsa

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. li jiffoka fuq komunikazzjoni aħjar u 
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ffinanzjata b’mod adegwat kemm fil-livell 
nazzjonali kif ukoll lokali.

Or. en

Emenda 40
Jarosław Leszek Wałęsa

Proposta għal Regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. li jidentifika u jelimina l-ostakoli u x-
xkiel li jillimitaw l-aċċess tal-persuni 
b’diżabilità biex jibbenefikaw mid-
drittijiet taċ-ċittadini tal-UE.

Or. en

Emenda 41
Elena Băsescu

Proposta għal Regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-indikaturi għall-kejl tal-ilħuq tal-
objettivi stabbiliti fil-paragrafu 1, 
għandhom ikunu, fost affarijiet oħra, il-
perċezzjoni Ewropea tar-rispett, l-
eżerċizzju u l-implimentazzjoni ta’ dawn 
id-drittijiet u l-għadd ta’ ilmenti.

2. L-indikaturi għall-kejl tal-ilħuq tal-
objettivi stabbiliti fil-paragrafu 1, 
għandhom ikunu, fost affarijiet oħra, il-
perċezzjoni Ewropea tar-rispett, l-
eżerċizzju u l-implimentazzjoni ta’ dawn 
id-drittijiet, kif ukoll l-għadd u s-suġġetti
ta’ ilmenti fir-rigward ta’ nuqqasijiet fil-
protezzjoni tagħhom.

Or. en

Emenda 42
Elena Băsescu
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Proposta għal Regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) it-tisħiħ tas-sensibilizzazzjoni u l-
għarfien dwar il-liġi u l-politiki tal-Unjoni;

(a) it-tisħiħ tas-sensibilizzazzjoni u l-
għarfien dwar il-liġi u l-politiki tal-Unjoni, 
inkluż fil-livell tal-komunitajiet lokali u 
taċ-ċittadini;

Or. en

Emenda 43
Tatjana Ždanoka

Proposta għal Regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-appoġġ tal-implimentazzjoni tal-liġi u 
l-politiki tal-Unjoni fl-Istati Membri;

(b) l-appoġġ tal-implimentazzjoni tal-liġi u 
l-politiki tal-Unjoni fl-Istat Membru u l-
promozzjoni, partikolarment permezz ta’ 
appoġġ għall-organizzazzjonijiet tas-
soċjetà ċivili, l-implimentazzjoni u l-
infurzar tad-drittijiet fundamentali fi 
ħdan l-ambitu tad-dritt tal-UE;

Or. en

Emenda 44
Elena Băsescu

Proposta għal Regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-promozzjoni tal-kooperazzjoni 
transnazzjonali u l-bini ta’ għarfien 
reċiproku u fiduċja reċiproka fost il-
partijiet interessati kollha involuti;

(c) il-promozzjoni tal-kooperazzjoni 
transnazzjonali u l-bini ta’ għarfien 
reċiproku u fiduċja reċiproka fost il-
partijiet interessati kollha involuti, inkluż 
fil-livell reġjonali u lokali;
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Or. en

Emenda 45
Heinz K. Becker

Proposta għal Regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(c) Attivitajiet ta’ tagħlim reċiproku, 
kooperazzjoni, tqajjim ta’ għarfien u tixrid, 
bħal identifikazzjoni, u skambji dwar, 
prattiċi tajba, approċċi u esperjenzi 
innovattivi, organizzazzjoni ta' reviżjoni 
bejn il-pari u tagħlim reċiproku; 
organizzazzjoni ta’ konferenzi u seminars; 
organizzazzjoni ta’ kampanji ta’ tqajjim ta’ 
għarfien u informazzjoni, kampanji u 
avvenimenti tal-midja, inkluża l-
komunikazzjoni korporattiva tal-
prijoritajiet politiċi tal-Unjoni Ewropea, 
partikolarment fil-forma ta’ kooperazzjoni 
mal-organizzazzjonijiet tal-midja 
pubblika; ġabra u pubblikazzjoni ta’ 
materjali għat-tixrid ta’ informazzjoni kif 
ukoll ir-riżultati tal-Programm; l-iżvilupp, 
operazzjoni u manutenzjoni ta’ sistemi u 
għodod permezz ta’ teknoloġiji tal-
informazzjoni u tal-komunikazzjoni kif 
ukoll preżenza fuq l-Internet, inklużi 
websajts rilevanti, pjattaformi, blogs jew l-
użu tal-Web 2.0;

Or. de

Emenda 46
Tatjana Ždanoka

Proposta għal Regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt da (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) Appoġġ għall-attivitajiet ta’ NGOs u 
organizzazzjonijiet oħra attivi f’dan il-
qasam, inklużi netwerks ewlenin fil-livell 
Ewropew li jsegwu l-objettivi ġenerali u 
speċifiċi stipulati fl-Artikoli 3 u 4;

Or. en

Emenda 47
Michael Cashman

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Kull objettiv speċifiku tal-Programm 
għandu jirċievi allokazzjoni annwali ta’ 
fondi bbilanċjata u ġusta u għandu 
jiżgura biżżejjed flus biex jiġu koperti l-
objettivi kollha għal kull sena tal-
Programm. Analiżi indikattiva tal-
finanzjament għandha tkun disponibbli 
għal kull objettiv speċifiku.

Or. en

Emenda 48
Michael Cashman

Proposta għal Regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Organizzazzjonijiet non-governattivi li 
jirċievu finanzjament biex iwettqu 
attivitajiet koperti mill-objettivi tal-
Programm għandhom jingħataw 
indikazzjoni tal-kontinwità u l-
previdibbiltà tal-allokazzjoni annwali ta’ 
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fondi li jkunu se jirċievu minn sena għal 
oħra.

Or. en


