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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-Programm tad-Drittijiet u ċ-Ċittadinanza 2014-2020 hu s-suċċessur ta' tliet programmi 
preċedenti: Drittijiet Fundamentali u Ċittadinanza, Daphne III, is-Sezzjonijiet 
“Antidiskriminazzjoni u Diversità” u “Ugwaljanza bejn is-Sessi” tal-Programm għall-Impjiegi 
u s-Solidarjetà Soċjali (PROGRESS).

Il-Programm mistenni jippromwovi d-drittijiet relatati maċ-ċittadinanza Ewropea, il-prinċipji 
ta' nondiskriminazzjoni, l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel, id-dritt għall-protezzjoni tad-data 
personali, id-drittijiet tat-tfal u d-drittijiet li joħorġu mil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar il-
konsumatur. 

Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet jirċievi għadd konsiderevoli ta' petizzjonijiet rigward tal-
objettivi kopruti mill-Programm. Xi petizzjonanti u organizzazzjonijiet jenfasizzaw l-
importanza ta' finanzjament u jqajmu tħassib dwar id-diffikultajiet ta' aċċess għall-fondi. 
Għaldaqstant jeħtieġ li l-allokazzjoni tal-fondi tkun meqjusa, aċċessibbli, u trasparenti. Il-
finanzjament m'għandux jitqiegħed għad-dispożizzjoni biss ta’ "netwerks ewlenin fil-livell 
Ewropew", iżda wkoll ta’ proġetti nazzjonali mressqa minn organizzazzjonijiet mhux 
governattivi żgħar. 

Ir-rapporteur titlob rikonoxximent aħjar għall-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-
Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità (UNCRPD). Il-Konvenzjoni hija l-ewwel strument 
internazzjonali għad-drittijiet tal-bniedem irratifikat mill-UE. Bosta petizzjonijiet huma 
xhieda tad-diffikultajiet li jħabbtu wiċċhom magħhom in-nies b'diżabilitajiet u tal-fatt li dawn 
ma jgawdux il-libertajiet fundamentali stipulati fil-Konvenzjoni. Il-Kumitat għall-
Petizzjonijiet huwa wieħed mill-atturi involuti fil-ħolqien ta' qafas għall-implimentazzjoni tal-
Konvenzjoni, skont l-Artikolu 33.2, u għandu r-rwol li jipproteġi d-drittijiet tal-persuni 
b'diżabilitajiet. 

Għandha ssir referenza speċifika għall-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea 
L-oqsma tar-razziżmu u l-ksenofobija, l-integrazzjoni tal-ġeneru u l-prevenzjon tal-vjolenza 
kontra n-nisa, it-tfal u ż-żgħażagħ, għandhom jiżdiedu bħala objettivi speċifiċi tal-Programm. 

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:
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Emenda 1

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-
Artikoli 2 u 3 tiegħu, u t-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
partikolarment l-Artikoli 8, 10, 19(2),
21(2), 114, 168, 169 u 197 tiegħu,

Or. en

Emenda 2

Proposta għal regolament
Kunsiderazzjoni 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li kkunsidraw il-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea,

Or. en

Emenda 3

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.

(1) L-Unjoni Ewropea hija stabbilita fuq il-
prinċipji tar-rispett tad-dinjità tal-
bniedem, 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.
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Or. en

Emenda 4

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 għandhom ikunu jistgħu 
jeżerċitaw b’mod sħiħ id-drittijiet li 
joħorġu miċ-ċittadinanza tal-Unjoni u mill-
Konvenzjonijiet internazzjonali ratifikati 
mill-Unjoni Ewropea, bħalma hija l-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilitajiet
(UNCRPD). 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 bi kwalunkwe lingwa 
tat-Trattat. Huma għandhom iħossuhom 
komdi li jgħixu, jivvjaġġaw, jistudjaw u
jmorru jaħdmu fi Stat Membru ieħor, 
b’fiduċja li d-drittijiet tagħhom ikunu 
protetti, irrispettivament minn fejn fl-
Unjoni Ewropea jinzertaw.

Or. en

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni 
bbażata fuq is-sess, ir-razza jew l-oriġini 
etnika, ir-reliġjon jew twemmin, id-
diżabbiltà, l-età jew l-orjentazzjoni 

(5) Il-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni 
bbażata fuq is-sess, ir-razza jew l-oriġini 
etnika, ir-reliġjon jew twemmin, id-
diżabbiltà, l-età jew l-orjentazzjoni 
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sesswali u l-promozzjoni tal-ugwaljanza 
bejn in-nisa u l-irġiel huma valuri komuni 
għall-Istati Membri. Il-ġlieda kontra kull 
forma ta’ diskriminazzjoni hija mira 
kontinwa li teħtieġ azzjoni kkoordinata, 
inkluż permezz tal-allokazzjoni ta’ fondi.

sesswali, it-tolleranza, is-solidarjetà u l-
ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel huma 
valuri komuni għall-Istati Membri. Il-
ġlieda kontra kull forma ta’ 
diskriminazzjoni hija mira kontinwa li 
teħtieġ azzjoni kkoordinata, inkluż 
permezz tal-allokazzjoni ta’ fondi. 

Or. en

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 10 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-appoġġ u l-promozzjoni tad-drittijiet tal-
individwi fi ħdan l-Unjoni, l-indirizzar tad-
diskriminazzjoni u l-inugwaljanzi u l-
promozzjoni taċ-ċittadinanza 
jikkontribwixxu għall-promozzjoni tal-
għanijiet oġġettivi u l-inizjattivi ewlenin 
tal-Istrateġija għall-Ewropa 2020.

L-appoġġ u l-promozzjoni tad-drittijiet tal-
individwi fi ħdan l-Unjoni, l-indirizzar tad-
diskriminazzjoni u l-inugwaljanzi u l-
promozzjoni taċ-ċittadinanza tal-Unjoni 
jikkontribwixxu għall-promozzjoni tal-
għanijiet oġġettivi u l-inizjattivi ewlenin 
tal-Istrateġija għall-Ewropa 2020.

Or. en

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 3

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, il-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, u l-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilitajiet,
ikunu promossi u protetti.
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Or. en

Emenda 8

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) li jippromwovi l-integrazzjoni tal-
ġeneru fl-attivitajiet kollha tiegħu;

Or. en

Emenda 9

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) li jipprevjeni u jiġġieled kontra 
kontra l-vjolenza fuq in-nisa, it-tfal u ż-
żgħażagħ, kif ukoll jagħti appoġġ lil vittmi 
u gruppi li jinsabu f'perikolu;

Or. en

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt bc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bc) li jiġġieled kontra r-razziżmu, il-
ksenofobija u forom simili ta' 
intolleranza;

Or. en
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Emenda 11

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 u l-għadd ta’ lmenti u 
petizzjonijiet.

Or. en

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Appoġġ għall-atturi ewlenin, bħal 
appoġġ lill-Istati Membri meta 
jimplimentaw il-liġi u l-politiki tal-Unjoni; 
appoġġ għal netwerks ewlenin fil-livell 
Ewropew li l-attivitajiet tagħhom huma 
marbuta mal-implimentazzjoni tal-objettivi 
tal-Programm; netwerking fost korpi u 
organizzazzjonijiet speċjalizzati, 
awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali 
fil-livell Ewropew; finanzjament ta’ 
netwerks ta’ esperti; finanzjament ta’ 
osservatorji fil-livell Ewropew.

(d) Appoġġ għall-atturi ewlenin, bħal 
appoġġ lill-Istati Membri meta 
jimplimentaw il-liġi u l-politiki tal-Unjoni; 
appoġġ għal netwerks ewlenin fil-livell 
Ewropew li l-attivitajiet tagħhom huma 
marbuta mal-implimentazzjoni tal-objettivi 
tal-Programm; appoġġ għall-
organizzazzjonijiet mhux governattivi li 
jwettqu attivitajiet fl-oqsma kopruti mill-
Programm. netwerking fost korpi u 
organizzazzjonijiet speċjalizzati, 
awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali 
fil-livell Ewropew; finanzjament ta’ 
netwerks ta’ esperti; finanzjament ta’ 
osservatorji fil-livell Ewropew.

Or. en
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Emenda 13

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-objettivi speċifiċi differenti tal-
Programm għandhom jirċievu 
allokazzjoni bbilanċjata ta' fondi annwali. 
Tqassim indikattiv tal-finanzjament 
għandu jkun disponibbli għal kull objettiv 
speċifiku. 

Or. en


