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EMENDI

Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet jistieden lill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-
Intern, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora l-emendi li gejjin fir-rapport tiegħu.

Emenda 1

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Kull ċittadin tal-Unjoni u kull 
persuna fiżika jew ġuridika li tirrisjedi 
jew li jkollha l-uffiċċju reġistrat tagħha 
fi Stat Membru, għandhom ikunu 
jistgħu, individwalment jew flimkien 
ma' ċittadini jew persuni oħra, fi 
kwalunkwe ħin, jeżerċitaw id-dritt 
tagħhom li jressqu petizzjoni quddiem il-
Parlament Ewropew skont id-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 227 tat-
TFUE.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Id-dritt tat-tressiq ta’ petizzjonijiet huwa ggarantit mit-Trattat u mill-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-UE.

Emenda 2

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 2b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2b) Kull ċittadin tal-Unjoni u kull 
persuna fiżika jew ġuridika li tirrisjedi jew 
li jkollha l-uffiċċju tagħha reġistrat fi Stat 
Membru għandhom id-dritt li jressqu 
petizzjonijiet quddiem l-Ombudsman 
Ewropew rigward każijiet ta' 
amministrazzjoni ħażina fl-attivitajiet tal-
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istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji jew aġenziji 
tal-Unjoni, bl-eċċezzjoni tal-Qorti tal-
Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea meta tkun 
qed taġixxi fir-rwol ġudizzjarju tagħha.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Skont it-termini tal-Artikolu 24, premessa 3, tat-TFUE u tal-Artikolu 41 tal-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-UE kull persuna għandha d-dritt li dak kollu li jirrigwardaha jiġi 
ttrattat b'mod imparzjali u ġust u fi żmien raġonevoli mill-istituzzjonijiet, il-korpi u l-organi 
tal-Unjoni.

Emenda 3

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 2c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2c) Il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali 
tal-Unjoni Ewropea tipprovdi li kull 
persuna tista’ tikteb lill-istituzzjonijiet tal-
Unjoni b’waħda mil-lingwi tat-Trattati u 
għandu jkollha tweġiba bl-istess lingwa.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Skont it-termini tal-Artikolu 41 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE.

Emenda 4

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-

(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 "hi mibnija fuq il-valuri 
indiviżibbli u universali tad-dinjità tal-
bniedem, tal-libertà, tal-ugwaljanza u tas-
solidarjetà" u "tqiegħed lill-individwu fil-
qalba tal-attivitajiet tagħha billi 
tistabbilixxi ċittadinanza tal-Unjoni u billi 
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Artikolu 45, id-dritt ta' kull ċittadin tal-
Unjoni li jiċċirkola u jgħix bla xkiel fit-
territorji tal-Istati Membri.

toħloq spazju ta' libertà, sigurtà u 
ġustizzja". It-Titolu V tal-Karta 
jistabbilixxi iċ-“Ċittadinanza", inkluż, fl-
Artikolu 45 tagħha, id-dritt ta' kull ċittadin 
tal-Unjoni li jiċċirkola u jgħix bla xkiel fit-
territorji tal-Istati Membri. Dak id-dritt 
għandu għalhekk, mingħajr aktar 
dewmien, jingħata lil dawk ta’ 
nazzjonalità Rumena u dawk ta’ 
nazzjonalità Bulgara.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Iċ-ċittadini kollha tal-UE għandhom igawdu l-istess drittijiet.

Emenda 5

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Id-dritt li wieħed imur minn post għal 
ieħor u li joqgħod liberament fit-territorji 
tal-Istati Membri huwa apprezzat ħafna 
miċ-ċittadini tal-Unjoni bħala dritt ewlieni 
tal-individwu li jiġi direttament miċ-
ċittadinanza fl-Unjoni. F'dan is-sens, huwa 
juri u jippromwovi fehim aħjar tal-valur 
tal-integrazzjoni Ewropea, kif ukoll il-
parteċipazzjoni taċ-ċittadini fil-formazzjoni 
tal-Unjoni Ewropea. Meta ċ-ċittadini 
jestendu parti minn ħajjithom lil hinn mill-
fruntieri nazzjonali billi jivvjaġġaw lejn 
Stati Membri oħra jew imorru jgħixu 
hemm, huma jsiru konxji tal-medda 
wiesgħa ta' drittijiet mogħtija skont il-liġi 
tal-Unjoni f'sitwazzjonijiet transkonfinali, 
u jisfruttawhom. L-eżerċizju tad-dritt ta' 
moviment liberu u ta' residenza għalhekk 
jikkontribwixxi biex jagħmel iċ-
ċittadinanza fl-Ewropa realtà tanġibbli fil-
ħajja ta' kuljum taċ-ċittadini.

(8) Id-dritt li wieħed imur minn post għal 
ieħor u li jirrisjedi liberament fit-territorji 
tal-Istati Membri, inter alia għall-fini ta’ 
xogħol jew studju, huwa apprezzat ħafna 
miċ-ċittadini tal-Unjoni bħala dritt ewlieni 
tal-individwu li jiġi direttament miċ-
ċittadinanza tal-Unjoni. F'dan is-sens, 
huwa juri u jippromwovi fehim aħjar tal-
valur tal-integrazzjoni Ewropea, kif ukoll 
il-parteċipazzjoni taċ-ċittadini fil-
formazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Meta ċ-
ċittadini jestendu aspetti minn ħajjithom lil 
hinn mill-fruntieri nazzjonali billi 
jivvjaġġaw lejn Stati Membri oħra jew 
imorru jgħixu hemm, huma jsiru konxji tal-
medda wiesgħa ta' drittijiet mogħtija lilhom 
skont id-dritt tal-Unjoni f'sitwazzjonijiet 
transkonfinali, u jieħdu vantaġġ minnhom. 
L-eżerċizzju tad-dritt ta' moviment liberu u 
ta' residenza għalhekk jikkontribwixxi biex 
jagħmel iċ-ċittadinanza tal-Unjoni realtà 
tanġibbli fil-ħajja ta' kuljum taċ-ċittadini.



PE480.596v01-00 6/13 PA\889583MT.doc

MT

Or. en

Ġustifikazzjoni
L-opportunità li persuna taħdem u tistudja fi Stat Membru ieħor hija dritt ewlieni li jirriżulta 
miċ-ċittadinanza tal-Unjoni.

Emenda 6

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 l-fatt li d-dritt ta' moviment 
liberu u ta' residenza huwa stabbilit sew fil-
leġiżlazzjoni ewlenija tal-Unjoni u huwa
żviluppat b'mod sostanzjali fil-leġiżlazzjoni 
sekondarja għad hemm lakuna bejn ir-
regoli legali applikabbli u r-realtà li 
jiffaċċjaw 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, u spiss 
jiffaċċjaw diffikultajiet marbuta mal-
istatus nazzjonali, soċjali, taż-żwieġ jew 
tas-sħubija tagħhom minħabba miżuri 
amministrattivi imposti fuqhom minn 
Stati Membri oħra li huma kuntrarju 
għad-dritt tal-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni
L-amministrazzjonijiet nazzjonali minn żmien għal żmien ma jkunux mgħarrfa biżżejjed bir-
regoli eżistenti tal-UE dwar il-jeddijiet ċivili u soċjali. Barra minn hekk iċ-ċittadini li jkunu 
qegħdin jgħixu fi sħubija reġistrata legalment jeħtieġ li jiġu mgħarrfa kif jixraq dwar il-
jeddijiet tagħhom meta jkunu se jmorru jgħixu fi Stat Membru ieħor. 
.
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Emenda 7

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Il-mobilità tal-istudenti tingħata 
appoġġ qawwi, inter alia, mill-programm 
Erasmus. Madankollu, għad fadal l-
ostakli, b’mod partikolari bħala riżultat 
ta’ insuffiċjenzi fir-rikonoxximent 
reċiproku ta’ diplomi u kwalifiki.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Iċ-ċittadini regolarment jiġbdu l-attenzjoni tal-Kumitat PETI lejn id-diffikultajiet li jiltaqgħu 
magħhom meta jkunu qed ifittxu li jiksbu rikonoxximent tad-diplomi u l-kwalifiki tagħhom fi 
Stat Membru ieħor.

Emenda 8

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’ nazzjonalità ta’ pajjiż terz li 
jkunu legalment residenti fi Stat Membru 
jistgħu jibbenefikaw minn dan id-dritt, l-
isforzi ta' sensibilizzazzjoni għandhom 
isiru mal-Unjoni kollha.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Ħaddiema ġejjin minn pajjiżi terzi li huma legalment residenti fi Stat Membru għandhom 
igawdu l-istess drittijiet bħaċ-ċittadini tal-Unjoni.
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Emenda 9

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a)
Iċ-ċittadini tal-Unjoni, b’mod partikolari 

l-ħaddiema li huma potenzjalment mobbli 
f’reġjuni transkonfinali, għandhom jiġu 
mgħarrfa bil-Portal Ewropew dwar il-
Mobilità fix-Xogħol, fejn jistgħu 
jakkwistaw tagħrif dwar is-Servizzi 
Ewropej tax-Xogħol (in-netwerk EURES) 
u l-objettivi tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni
L-obbjettiv prinċipali tal-EURES huwa li jiggwida u jagħti pariri lill-ħaddiema li huma 
potenzjalment mobbli dwar opportunitajiet tax-xogħol, kundizzjonijiet tal-għajxien u tax-
xogħol fl-UE, fuq id-drittijiet tax-xogħol u opportunitajiet ta' xogħol fi Stati Membri oħra, u 
speċjalment fir-reġjuni transkonfinali.

Emenda 10

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13b)
Iċ-ċittadini tal-Unjoni għandhom ukoll 
jiġu mgħarrfa bil-Portal Ewropew tal-
Ġustizzja Elettronika, li jipprovdi tagħrif 
dwar is-sistemi tal-ġustizzja u jtejjeb l-
aċċess għall-ġustizzja fl-Unjoni kollha bi 
22 lingwa.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Il-liġi hija fattur determinanti maġġuri tas-soċjetà li jsawwar l-ambjent politiku, ekonomiku u 
soċjali. Għalhekk, hija ħaġa kruċjali li kull ċittadin jiġi mgħarraf dwar il-liġi applikabbli.
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Emenda 11

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 se
toffri opportunità f'waqtha ħafna biex 
jiżdied l-għarfien tal-pubbliku ġenerali 
dwar id-drittijiet li hemm marbuta maċ-
ċittadinanza tal-Unjoni u b'hekk 
tikkontribwixxi biex jintlaħaq l-objettiv ta' 
ffaċilitar tal-eżerċizzju tad-dritt ta' 
moviment liberu, b’mod partikolari billi 
tiġi żgurata l-parteċipazzjoni tar-
rappreżentanti tas-soċjetà ċivili inklużi l-
organizzazzjonijiet mhux governattivi u l-
organizzazzjonijiet ibbażati lokalment.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Is-soċjetà ċivili hija l-vuċi tal-poplu, u l-parteċipazzjoni effettiva tagħha hija imperattiva 
għall-progress u l-iżvilupp.

Emenda 12

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, 
"Communicating Europe in Partnership" li 
ġiet iffirmata fit-22 ta' Ottubru 2008 mill-
Parlament Ewropew, mill-Kunsill u mill-
Kummissjoni.

(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, reġjonali u lokali
f'dan ir-rigward, kif enfasizzat fid-
dikjarazzjoni politika, "Communicating 
Europe in Partnership" li ġiet iffirmata fit-
22 ta' Ottubru 2008 mill-Parlament 
Ewropew, mill-Kunsill u mill-
Kummissjoni.

Or. en
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Ġustifikazzjoni
L-azzjonijiet fil-livell reġjonali u lokali jwettqu rwol ewlieni, sabiex it-tagħrif jilħaq lill-
udjenza l-aktar wiesgħa possibbli.

Emenda 13

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jista' jingħata finanzjament mill-Unjoni 
għal attivitajiet oħrajn minbarra dawk 
iffinanzjati skont il-baġit 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",

(25) Jista' jingħata finanzjament mill-
Unjoni għal attivitajiet oħrajn minbarra 
dawk iffinanzjati skont il-baġit tas-Sena 
Ewropea permezz ta' programmi eżistenti 
tal-Unjoni jew mill-Fondi Strutturali, 
b'mod partikolari l-programm "L-Ewropa 
għaċ-Ċittadini" u l-programm "Id-Drittijiet 
Fundamentali u ċ-Ċittadinanza", il-
programm Erasmus u l-inizjattiva 
Żgħażagħ Mobbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Il-programmi ta’ edukazzjoni u taħriġ li jippermettu liż-żgħażagħ jistudjaw u jaħdmu barra 
minn pajjiżhom jagħtuhom sens aħjar ta’ xi jfisser li tkun ċittadin Ewropew. Barra minn hekk, 
għadd kbir ta’ dawk li jħaddmu japprezzaw ħafna tali perjodu ta’ xogħol barra l-pajjiż, ħaġa 
li żżid l-impjegabilità u l-prospetti tax-xogħol taż-żgħażagħ.

Emenda 14

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 2 – inċiż 2

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, inter alia għall-fini ta’ 
xogħol jew studju, u tħeġġeġ il-
parteċipazzjoni attiva tagħhom fil-forums 
ċiviċi dwar politiki u kwestjonijiet tal-
Unjoni, imma wkoll li tiġbed l-attenzjoni 
tagħhom għall-ostakli li għad fadal biex 
jeżerċitaw dawk id-drittijiet;
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Or. en

Ġustifikazzjoni
Il-moviment liberu tan-nies huwa dritt fundamentali u jinkludi d-dritt taċ-ċittadini tal-UE li 
jaħdmu, jistudjaw u jgħixu fl-Istat Membru tal-għażla tagħhom, imma wieħed għad jista’ 
jiltaqa’ ma’ ostakoli.

Emenda 15

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- li tiżviluppa netwerk aħjar ta’ riżorsi tal-
informazzjoni u komunikazzjoni qawwija, 
inklużi għodod interattivi u li tipprovdi 
informazzjoni bil-lingwi kollha tal-Unjoni 
dwar il-politiki adottati fil-livell tal-Unjoni 
u l-impatt fuq il-ħajja privata u 
professjonali tan-nies;

Or. en

Ġustifikazzjoni
Għodod aħjar tal-komunikazzjonijiet u teknoloġija aqwa tan-netwerks se jiffaċilitaw l-aċċess 
taċ-ċittadini tal-UE għall-informazzjoni dwar id-drittijiet tagħhom u jtejbu l-flessibilità 
tagħhom.

Emenda 16

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,
f'kollaborazzjoni ma’ rappreżentanti tas-
soċjetà ċivili inklużi l-organizzazzjonijiet 
mhux governattivi u l-organizzazzjonijiet 
ibbażati lokalment, fil-livell lokali, 
reġjonali u nazzjonali;

Or. en
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Ġustifikazzjoni
Is-soċjetà ċivili hija l-vuċi tal-poplu, u l-parteċipazzjoni effettiva tagħha hija imperattiva 
għall-progress u l-iżvilupp.

Emenda 17

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 tad-dritt 
ta' moviment u residenza liberi, u b'mod 
aktar ġenerali dwar id-drittijiet taċ-ċittadini 
bħala ċittadini tal-Unjon, inklużi d-drittijiet 
tal-persuni li għandhom nazzjonalità ta’ 
pajjiż terz li huma legalment residenti fi 
Stat Membru;

Or. en

Ġustifikazzjoni
Ħaddiema ġejjin minn pajjiżi terzi li huma legalment residenti fi Stat Membru għandhom 
igawdu l-istess drittijiet bħaċ-ċittadini tal-Unjoni.

Emenda 18

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 tal-web 
portals multilingwi L-Ewropa Diretta, il-
Eures u L-Ewropa Tiegħek bħala elementi 
ewlenin ta' sistema ta' informazzjoni fejn 
wieħed isib kollox dwar id-drittijiet taċ-
ċittadini tal-Unjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni
L-obbjettiv prinċipali tal-EURES huwa li jiggwida u jagħti pariri lill-ħaddiema li huma 
potenzjalment mobbli dwar opportunitajiet tax-xogħol, kundizzjonijiet tal-għajxien u tax-
xogħol fl-UE, fuq id-drittijiet tax-xogħol u opportunitajiet ta' xogħol fi Stati Membri oħra, u 
speċjalment fir-reġjuni transkonfinali.
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Emenda 19

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, u l-Kumitat tal-
Parlament Ewropew għall-Petizzjonijiet u 
l-Ombudsman Ewropew bil-għan li 
jippermettu liċ-ċittadini tal-Ewropa li 
jagħmlu użu aħjar tad-drittijiet tagħhom u 
li jiddefendu dawn id-drittijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Id-dritt ta’ petizzjoni huwa ggarantit mit-Trattat u mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
UE u kull ċittadin tal-Unjoni jista’ japplika għand l-Ombudsman Ewropew rigward każijiet 
ta’ amministrazzjoni ħażina fl-attivitajiet tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni.

Emenda 20

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Baġit
Il-pakkett finanzjarju għall-attivitajiet li 
għandhom isiru matul is-Sena Ewropea 
taċ-Ċittadini 2013 għandu jkun ta’ 
EUR 5 miljun.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Huwa essenzjali li jkun hemm baġit adegwat bil-għan li jintlaħqu l-objettivi tal-proposta.


