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PR_COD_1amCom 

 

Tifsira tas-simboli użati 

 * Proċedura ta' konsultazzjoni  

 *** Proċedura ta' approvazzjoni 

 ***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari) 

 ***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari) 

 ***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari) 

 

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta' att.) 

 

 

 

 

Emendi għal abbozz ta' att 

 

Emendi tal-Parlament f'żewġ kolonni 
 

It-tħassir huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-kolonna tax-

xellug. Is-sostituzzjoni hija indikata permezz tat-tipa korsiva u grassa fiż-

żewġ kolonni. It-test ġdid huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-

kolonna tal-lemin. 

 

L-ewwel u t-tieni linji tal-intestatura ta' kull emenda jidentifikaw il-parti tat-

test ikkonċernata fl-abbozz ta' att inkwistjoni. Meta emenda tirrigwarda att 

eżistenti, li l-abbozz ta' att ikollu l-ħsieb li jemenda, l-intestatura jkun fiha 

wkoll it-tielet u r-raba' linji li jidentifikaw rispettivament l-att eżistenti u d-

dispożizzjoni kkonċernata f'dak l-att.  

 

Emendi tal-Parlament li jieħdu l-forma ta' test konsolidat 

 

Il-partijiet tat-testi l-ġodda huma indikati permezz tat-tipa korsiva u grassa. 

Il-partijiet tat-test imħassra huma indikati permezz tas-simbolu ▌ jew huma 

ingassati.  Is-sostituzzjoni hija indikata billi t-test il-ġdid jiġi indikat permezz 

tat-tipa korsiva u grassa u billi jitħassar jew jiġi ingassat it-test sostitwit.  

Bħala eċċezzjoni, it-tibdil ta' natura strettament teknika magħmul mis-

servizzi fil-preparazzjoni tat-test finali mhuwiex indikat. 
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW 

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi għall-

perjodu 2014 sa 2010 il-Programm tad-Drittijiet u ċ-Ċittadinanza 

(COM(2011)0758 – C7-0438/2011 – 2011/0344(COD)) 

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari) 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 

(COM(2011)0758), 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikoli 19(2), 21(2), 114, 168, 169 u 197 tat-Trattat 

dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-

proposta lill-Parlament (C7-C7-0438/2011), 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tas-26 ta' April 20121, 

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tat-18 ta' Lulju 20122, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u l-

opinjonijiet tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa 

u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi, il-Kumitat għall-Baġits, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali, u l-

Kumitat għall-Petizzjonijiet (A7–0397/2013), 

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt; 

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 

temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid; 

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u 

lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali. 

Emenda  1 

EMENDI TAL-PARLAMENT EWROPEW* 

għall-proposta tal-Kummissjoni 

                                                 
1  ĠU C 191, 29.6.2012, p. 108. 
2  ĠU C 277, 13.9.2012, p. 43 
* Emendi: it-test ġdid jew modifikat huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa; it-tħassir huwa indikat 

permezz tas-simbolu ▌. 
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--------------------------------------------------------- 

REGOLAMENT (UE) NRU …/2013  

TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL 

ta' 

li jistabbilixxi Programm ta' Drittijiet, Ugwaljanza u Ċittadinanza għall-perijodu 2014 sa 

2020 

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE) 

 

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,  

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 il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,  

Wara t-trażmissjoni tal-abbozz tal-att leġislattiv lill-parlamenti nazzjonali,  

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew3,  

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni4,  

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja5,  

                                                 
3  ĠU C 191, 29.6.2012, p. 108. 
4  ĠU C 277, 13.9.2012, p. 43. 
5  Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew ta' ... (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u 

Deċiżjoni tal-Kunsill ta' ... . 
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Billi:  

(1) L-Unjoni Ewropea hija msejsa fuq il-valuri tar-▌rispett għad-dinjità tal-bniedem, il-

libertà, id-demokrazija, l-ugwaljanza, l-istat tad-dritt u r-rispett għad-drittijiet tal-

bniedem u l-libertajiet fundamentali. Dawk il-valuri huma komuni għall-Istati Membri 

f'soċjetà fejn jipprevalu l-pluraliżmu, in-non-diskriminazzjoni, it-tolleranza, il-ġustizzja, 

is-solidarjetà u l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel. Fl-Unjoni, kull persuna hija 

intitolata tgawdi d-drittijiet mogħtija lilha mit-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

Ewropea (TFUE) u t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE). Barra minn hekk, il-Karta 

tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea (il-"Karta"), li mad-dħul fis-seħħ tat-

Trattat ta’ Lisbona saret legalment vinkolanti fl-Unjoni, tirrifletti d-drittijiet u l-libertajiet 

fundamentali li huma intitolati għalihom il-persuni fl-Unjoni. Dawk id-drittijiet għandhom 

jiġu promossi u rispettati ▌. It-tgawdija sħiħa ta’ dawk id-drittijiet, kif ukoll tad-drittijiet 

derivati mill-konvenzjonijiet internazzjonali li magħhom l-Unjoni aderiet, bħall-

Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabbiltajiet, 

għandha tkun iggarantita u għandu jitneħħa kwalunkwe ostakolu. Barra minn hekk, it-

tgawdija ta' dawk id-drittijiet iġġib magħha responsabbiltajiet u dmirijiet kemm fir-

rigward ta' persuni oħra, kif ukoll fir-rigward tal-komunità tal-bnedmin u tal-

ġenerazzjonijiet futuri. 
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(2) Fil-Programm ta’ Stokkolma1 il-Kunsill Ewropew afferma mill-ġdid il-prijorità li jiġi 

żviluppat spazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja u speċifika bħala prijorità politika tiegħu, 

il-kisba ta’ Ewropa ta' drittijiet. Il-finanzjament kien identifikat bħala wieħed mill-għodda 

importanti għall-implimentazzjoni b’suċċess tal-prijoritajiet politiċi tal-Programm ta’ 

Stokkolma. L-għanijiet ambizzjużi stabbiliti mit-Trattati u mill-Programm ta’ Stokkolma 

għandhom jinkisbu inter alia billi jiġi stabbilit, għall-perijodu mill-2014 sal-2020, 

Programm ta' Drittijiet, Ugwaljanza u Ċittadinanza (il-"Programm") li jkun flessibbli u 

effikaċi u li jiffaċilita l-ippjanar u l-implimentazzjoni. L-objettivi ġenerali u speċifiċi tal-

Programm għandhom jiġu interpretati f'konformità mal-linji gwida strateġiċi rilevanti 

ddefiniti mill-Kunsill Ewropew. 

 

(3) Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tat-3 ta' Marzu 2010 dwar l-Istrateġija Ewropa 

2020 tistabbilixxi strateġija għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv. 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. 

 

                                                 
1 ĠU C 115, 4.5.2010, p. 115. 
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 ▌ (5) In-non-diskriminazzjoni hija prinċipju fundamentali tal-Unjoni. L-Artikolu 19 tat-TFUE 

jitlob għal azzjoni li tiġġieled kontra diskriminazzjoni bbażata fuq is-sess, fuq l-oriġini 

razzjali u etnika, fuq ir-reliġjon jew twemmin, fuq id-diżabilità, l-età jew fuq l-

orjentazzjoni sesswali. In-nondiskriminazzjoni hija mnaqqxa wkoll fl-Artikolu 21 tal-

Karta li għandu jiġi applikat fil-limiti ta' u skont l-Artikolu 51 tal-Karta. Għandhom jiġu 

akkomodati l-karatteristiċi speċifiċi tal-għamliet differenti ta’ diskriminazzjoni, u fl-

istess ħin għandha tiġi żviluppata azzjoni xierqa biex tipprevjeni u tiġġieled id-

diskriminazzjoni għal raġuni waħda jew iżjed.  

 

(5a) Il-Programm għandu jiġi implimentat b'mod li jkun hemm rinfurzar reċiproku ma' 

attivitajiet oħrajn tal-Unjoni li għandhom l-istess għanijiet, partikolarment ma' dawk  

imsemmija fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-5 ta' April 2011 intitolata "Qafas 

tal-UE għal Strateġiji Nazzjonali għall-Integrazzjoni tar-Rom sal-2020"6 u fil-

konklużjonijiet tal-Kunsill tad-19 ta' Mejju 2011 dwar Qafas tal-UE għal Strateġiji 

Nazzjonali għall-Integrazzjoni tar-Rom sal-2020, li jistiednu lill-Istati Membri biex 

jindirizzaw l-esklużjoni soċjali u ekonomika tar-Rom billi jsegwu approċċ ta' 

integrazzjoni f'erba' oqsma ewlenin - l-edukazzjoni, l-impjiegi, is-saħħa u d-djar, kif 

ukoll billi jiżguraw li ma ssirx diskriminazzjoni kontra r-Rom iżda li d-drittijiet 

fundamentali tagħhom jingħataw l-istess rikonoxximent u biex jieħdu miżuri biex 

jeliminaw is-segregazzjoni fejn teżisti, b'mod partikolari fl-oqsma tal-edukazzjoni u d-

djar. 

                                                 
6  ĠU C 258, 2.9.2011, p. 6. 
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(5b) Ir-razziżmu, il-ksenofobija, l-omofobija u forom oħra ta' intolleranza huma ksur dirett 

tal-prinċipji tal-libertà, id-demokrazija, ir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet 

fundamentali u l-istat tad-dritt, prinċipji li fuqhom hija msejsa l-Unjoni u li huma 

komuni għall-Istati Membri. Il-ġlieda kontra dawk il-fenomeni għaldaqstant hija mira 

kostanti li teħtieġ azzjoni kkoordinata, inkluż permezz tal-allokazzjoni ta’ fondi. Dawn il-

fenomeni jinkludu fost l-oħrajn l-inċitament pubbliku tal-vjolenza jew mibegħda diretta 

kontra grupp ta' persuni jew membru ta' grupp bħal dan, kif ukoll reati oħrajn meta 

jitwettqu b'motivazzjoni razzista, ksenofobika jew omofobika. F'dak il-kuntest għandha 

tiġi ddedikata attenzjoni partikolari lill-prevenzjoni ta' u l-ġlieda kontra l-forom kollha 

ta' vjolenza u mibegħda, segregazzjoni u stigmatizzazzjoni kif ukoll lill-ġlieda kontra l-

vittimizzazzjoni, il-fastidju, u t-trattament intolleranti, pereżempju fl-amministrazzjoni 

pubblika, fil-pulizija, fil-ġudikatura, l-iskola u fuq il-post tax-xogħol. 
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(5c) L-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel hija wieħed mill-valuri li fuqhom hija msejsa l-

Unjoni. It-trattatment mhux indaqs bejn in-nisa u l-irġiel jikser drittijiet fundamentali. 

Barra minn hekk, il-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel ukoll tagħti 

kontribut għall-kisba tal-għanijiet tal-Istrateġija Ewropa 2020. L-għan li tiġi promossa l-

ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel għandu jiġi implimentat b'mod li jkun hemm rinfurzar 

reċiproku ma' attivitajiet oħrajn tal-Unjoni jew tal-Istati Membri li għandhom l-istess 

għanijiet, partikolarment ma' dawk imsemmija fil-Patt Ewropew għall-ugwaljanza bejn 

in-nisa u l-irġiel għall-perijodu mill-2011 sal-2020. 

 

(7b) Id-diskriminazzjoni abbażi tas-sess tinkludi, f'konformità mal-każistika tal-Qorti tal-

Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, diskriminazzjoni li tirriżulta mill-bidla fis-sess. Fl-

implimentazzjoni tal-Programm, għandhom jitqiesu wkoll l-iżviluppi fil-liġi tal-Unjoni u 

fil-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, fir-rigward ta' aspetti oħrajn 

relatati mal-ġeneru, inkluża l-identità tal-ġeneru. 
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(5e) Id-dritt għal trattament b'dinjità fuq il-post tax-xogħol u fis-soċjetà inġenerali huwa 

espressjoni tal-valuri bażilari tal-Unjoni u hija meħtieġa azzjoni kkoordinata biex ikunu 

possibbli attivitajiet immirati b'rabta mas-suq tal-impjiegi. Għaldaqstant, l-azzjonijiet fil-

qasam tal-ugwaljanza bejn is-sessi u l-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni għandhom 

jinkludu l-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u l-ġlieda kontra d-

diskriminazzjoni fuq il-post tax-xogħol u fis-suq tal-impjiegi. 

 

 

(7) Il-vjolenza fuq it-tfal, iż-żgħażagħ u n-nisa, kif ukoll fuq gruppi oħrajn li qegħdin 

f'riskju, fil-forom kollha tagħha tikkostitwixxi ksur ta’ drittijiet fundamentali u pjaga serja 

għas-saħħa. Vjolenza bħal din hija preżenti madwar l-Unjoni kollha u jkollha 

riperkussjonijiet serji fuq is-saħħa fiżika u psikoloġika tal-vittma kif ukoll fuq is-soċjetà 

kollha hemm hi. Huma meħtieġa rieda politika b'saħħitha u azzjoni kkoordinata msejsa 

fuq il-metodi u r-riżultati tal-programmi Daphne7 sabiex tiġi indirizzata u biex jitħarsu l-

vittmi. It-teħid ta’ azzjoni kontra l-vjolenza fuq in-nisa jikkontribwixxi għall-promozzjoni 

tal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel. Billi l-finanzjament Daphne kien suċċess ġenwin sa 

mit-tnedija tiegħu fl-1997, kemm f'termini tal-popolarità tagħhom mal-partijiet 

interessati (awtoritajiet pubbliċi, istituzzjonijiet akkademiċi u organizzazzjonijiet mhux 

governattivi (NGOs)) kif ukoll f'termini tal-effettività tal-proġetti ffinanzjati, huwa 

essenzjali li fl-implimentazzjoni tal-Programm l-isem Daphne jinżamm f'rabta ma' dik 

il-parti tal-għan speċifiku li għandha l-mira li tipprevjeni u tiġġieled kontra l-vjolenza 

fuq it-tfal, iż-żgħażagħ u n-nisa, sabiex il-profil tal-programmi Daphne jibqa' għoli 

kemm jista' jkun. 

                                                 
7  Deċiżjoni Nru 293/2000/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Jannar 2000 li tadotta programm 

ta’ azzjoni Komunitarja (il-Programm Daphne) (2000 sa 2003) dwar miżuri preventivi li jikkumbattu l-vjolenza 

kontra t-tfal, iż-żgħażagħ u n-nisa (ĠU L 34, 9.2.2000, p. 1); Deċiżjoni Nru 803/2004/KE tal-Parlament Ewropew 

u tal-Kunsill tal-21 ta’ April 2004 li jadotta programm ta’ azzjoni Komunitarja (2004 sa 2008) sabiex jipprevjeni u 

jikkumbatti l-vjolenza fuq it-tfal, iż-żgħażagħ u n-nisa u sabiex jipproteġi l-vittmi u l-gruppi li jkunu f’riskju 

(il-Programm Daphne II) (ĠU L 143, 30.4.2004, p. 1); Deċiżjoni Nru 779/2007/KE tal-Parlament Ewropew 

u tal-Kunsill tal- 20 ta’ Ġunju 2007 li tistabbilixxi għall-perjodu 2007-2013 programm speċifiku sabiex 

jipprevjeni u jikkumbatti l-vjolenza kontra t-tfal, iż-żgħażagħ u n-nisa u sabiex jipproteġi l-vittmi u l-gruppi 

li jkunu f’riskju (il-Programm Daphne III) bħala parti mill-Programm Ġenerali Drittijiet Fundamentali u 

Ġustizzja (ĠU L 173, 3.7.2007, p. 19). 
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(7a) L-Artikolu 3(3) tat-TUE jeħtieġ li l-Unjoni tippromwovi l-protezzjoni tad-drittijiet tat-

tfal, filwaqt li tiġġieled kontra d-diskriminazzjoni. It-tfal huma vulnerabbli, b’mod 

partikolari f’sitwazzjonijiet ta’ faqar, esklużjoni soċjali jew diżabbiltà jew sitwazzjonijiet 

speċifiċi oħra li jesponuhom għal riskju, bħan-negliġenza, il-ħtif jew l-għajbien. 

Għandha tittieħed azzjoni biex jiġu promossi d-drittijiet tat-tfal u biex isir kontribut 

għall-ħarsien tat-tfal mill-ħsara u l-vjolenza, li huma ta' periklu għas-saħħa fiżika jew 

mentali tagħhom u jikkostitwixxu ksur tad-drittijiet tagħhom għall-iżvilupp, il-ħarsien u 

d-dinjità. 

▌(9) Id-data tal-individwi għandha tkompli tiġi protetta b’mod effettiv fil-kuntest ta’ żvilupp 

teknoloġiku kostanti u l-globalizzazzjoni. Il-qafas legali tal-Unjoni għall-protezzjoni tad-

data għandu jiġi applikat b’mod effettiv u konsistenti fl-▌Unjoni. Biex jinkiseb dan, l-

Unjoni għandha tkun tista' tappoġġa l-isforzi tal-Istati Membri biex jimplimentaw dak il-

qafas legali, b'enfasi partikolari fuq l-iżgurar li l-individwi jistgħu jeżerċitaw id-drittijiet 

tagħhom b'mod effettiv. 
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(3) Iċ-ċittadini għandhom ikunu aktar konxji mid-drittijiet tagħhom li jirriżultaw miċ-

ċittadinanza tal-Unjoni, jiġifieri d-dritt tagħhom li jiċċaqalqu u jgħixu liberament fl-

Unjoni, id-dritt tagħhom li jivvotaw u li joħorġu bħala kandidati fl-elezzjonijiet tal-

Parlament Ewropew u f'elezzjonijiet muniċipali fl-Istat Membru fejn jirrisjedu, taħt l-

istess kondizzjonijiet bħal dawk taċ-ċittadini ta' dak l-Istat, id-dritt tagħhom li jressqu 

petizzjoni quddiem il-Parlament Ewropew fi kwalunkwe waħda mil-ilsna tat-Trattati , id-

dritt tagħhom li jippreżentaw inizjattivi taċ-ċittadini u d-dritt tagħhom li jressqu lmenti 

quddiem l-Ombudsman Ewropew kontra amministrazzjoni istituzzjonali skorretta, u 

għandhom ikunu jistgħu jeżerċitawhom.  L-inkoraġġiment taċ-ċittadini biex ikollhom 

rwol aktar attiv fid-demokrazija fuq il-livell tal-Unjoni ser isaħħaħ is-soċjetà ċivili 

Ewropea u jrawwem l-iżvilupp ta' identità Ewropea. Iċ-ċittadini għandhom iħossuhom 

komdi li jgħixu, jivvjaġġaw, jistudjaw, jaħdmu u jkunu volontarji fi Stat Membru ieħor, 

u għandhom ikunu jistgħu jafdaw fl-aċċess ugwali, l-infurzabbiltà sħiħa u l-protezzjoni 

tad-drittijiet tagħhom mingħajr ebda diskriminazzjoni, irrispettivament minn fejn ikunu 

jinsabu fl-Unjoni. 
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(9b) L-individwi fil-kapaċità tagħhom ta' konsumaturi u intraprendituri fis-suq intern 

għandhom ikunu jistgħu jinfurzaw id-drittijiet tagħhom derivati mil-liġi tal-Unjoni 

f'kuntest transkonfinali. 

 

(10) B’mod konformi mal-Artikoli 8 u 10 tat-TFUE, il-Programm fl-attivitajiet kollha tiegħu 

għandu jappoġġa l-integrazzjoni bejn is-sessi u l-integrazzjoni tal-objettivi ta' 

nondiskriminazzjoni ▌. Għandu jsir regolarment monitoraġġ u valutazzjoni sabiex jiġi 

evalwat il-mod li bih il-kwistjonijiet tal-ugwaljanza bejn is-sessi u tal-ġlieda kontra d-

diskriminazzjoni jiġu indirizzati fl-attivitajiet tal-Programm.  

 

 

(11) L-esperjenza tal-azzjoni fil-livell tal-Unjoni uriet li l-kisba tal-objettivi tal-Programm fil-

prattika titlob kombinazzjoni ta’ strumenti, inklużi atti legali, inizjattivi politiċi u 

finanzjament. Il-finanzjament huwa għodda importanti li tikkumplimenta l-miżuri 

leġislattivi.  
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(11b) Barra milli jkunu ta' valur reali għall-benefiċjarji, l-azzjonijiet iffinanzjati taħt il-

Programm jistgħu jiġġeneraw evidenza li fuqha jkun jista' jissejjes tfassil aħjar ta' 

politika fuq il-livell nazzjonali u dak tal-Unjoni. Pereżempju, il-programmi Daphne 

ppermettew it-trasferiment reali ta' tagħlim u prattiki tajbin bejn il-partijiet interessati 

kollha involuti, inkluż l-Istati Membri f'rabta mal-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-

vjolenza fuq it-tfal, iż-żgħażagħ u n-nisa. 

(11b) Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tad-29 ta' Ġunju 2011 intitolata ‘Baġit għall-Ewropa 

2020’ tenfasizza l-ħtieġa tar-razzjonalizzazzjoni u s-simplifikazzjoni tal-finanzjament mill-

Unjoni. Jistgħu jinkisbu simplifikazzjoni sinifikanti u ġestjoni effiċjenti tal-finanzjament 

permezz tat-tnaqqis fl-għadd ta’ programmi u permezz tar-razzjonalizzazzjoni, is-

simplifikazzjoni u l-armonizzazzjoni tar-regoli u l-proċeduri ta’ finanzjament.  
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(12) Bħala tweġiba għall-ħtieġa ta’ simplifikazzjoni u ġestjoni effiċjenti tal-finanzjament u 

aċċess aktar faċli għalih, il-Programm għandu jkompli u jiżviluppa attivitajiet 

preċedentement imwettqa fuq il-bażi tat-Taqsima 4 (‘Antidiskriminazzjoni u diversità’) u 

tat-Taqsima 5 (‘Ugwaljanza bejn is-sessi’) tal-programm Progress stabbilit mid-Deċiżjoni 

Nru 1672/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill8, il-programm 'Drittijiet 

Fundamentali u Ġustizzja’ stabbilit mid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/252/KE9 u l-Programm 

Daphne III. L-evalwazzjonijiet ta' nofs it-terminu ta' dawk il-programmi jinkludu 

rakkomandazzjonijiet bil-għan li tittejjeb l-implimentazzjoni ta' dawk il-programmi. 

Jeħtieġ li l-konklużjonijiet ta' dawk l-evalwazzjonijiet ta' nofs it-terminu, kif ukoll il-

konklużjonijiet tal-evalwazzjonijiet ex-post rispettivi, jitqiesu fl-implimentazzjoni tal-

Programm. 

 

(12a) L-iżgurar tal-użu bl-aħjar mod possibbli tar-riżorsi finanzjarji u t-titjib tal-effiċjenza fl-

infiq għandhom jikkostitwixxu prinċipji ta' gwida għall-kisba tal-għanijiet tal-

programm. Għandu jiġi garantit finanzjament adegwat biex jiġu appoġġati l-isforzi biex 

tiġi stabbilita Ewropa tad-drittijiet. Huwa importanti li jiġi żgurat li l-Programm jiġi 

implimentat bl-iktar mod effettiv u faċli biex jintuża possibbli, filwaqt li fl-istess ħin jiġu 

ġġarantiti sigurtà legali u aċċess għalih għall-parteċipanti kollha. Sabiex jiġi ffaċilitat l-

aċċess għall-finanzjament għall-benefiċjarji potenzjali kollha, il-proċeduri ta' 

applikazzjoni u r-rekwiżiti ta' ġestjoni finanzjarja għandhom ukoll jiġu ssimplifikati u 

għandhom jitneħħew il-piżijiet amministrattivi. 

                                                 
8 Deċiżjoni Nru 1672/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Ottubru 2006 li 

tistabbilixxi Programm Komunitarju għall-Impjiegi u għas-Solidarjetà Soċjali – Progress (ĠU L 315, 

15.11.2006, p. 1). 

 
9 Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/252/KE tad-19 ta’ April 2007 li tistabbilixxi għall-perjodu 2007-2013 il-

programm speċifiku ‘Drittijiet Fundamentali u Ċittadinanza’ bħala parti mill-programm ġenerali ‘Drittijiet 

Fundamentali u Ġustizzja’ (ĠU L 110, 27.4.2007, p. 33). 
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(13) Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tad-19 ta' Ottubru 2010 intitolata ‘Ir-Reviżjoni tal-

Baġit tal-UE' u l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tad-29 ta' Ġunju 2011 intitolata ‘Baġit 

għall-Ewropa 2020’ jenfasizzaw l-importanza li l-finanzjament jiġi ffokat fuq azzjonijiet 

b’valur miżjud 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 

tal-applikazzjoni korretta, koerenti u konsistenti tal-liġi tal-Unjoni. L-attivitajiet ta’ 

finanzjament għandhom jikkontribwixxu wkoll biex jinkiseb għarfien aħjar u effettiv tal-

liġi tal-Unjoni u tal-politiki minn dawk kollha kkonċernati u għandhom jipprovdu bażi 

analitika soda għall-appoġġ u l-iżvilupp ta’ leġislazzjoni u politiki tal-Unjoni u billi 

jagħmlu dan jagħtu kontribut għall-infurzar u l-implimentazzjoni tajba tagħhom. L-

intervent tal-Unjoni jippermetti li dawk l-azzjonijiet isiru b'mod konsistenti madwar l-

Unjoni u jwassal għal ekonomiji ta’ skala. Barra minn hekk, l-Unjoni tinsab f’pożizzjoni 

aħjar mill-Istati Membri biex tindirizza sitwazzjonijiet transkonfinali u tipprovdi 

pjattaforma Ewropea għal tagħlim reċiproku.  
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(13a) Fl-għażla tal-azzjonijiet għall-finanzjament taħt il-Programm, il-Kummissjoni għandha 

tivvaluta l-proposti fil-kuntest ta' kriterji identifikati minn qabel. Dawk il-kriterji 

għandhom jinkludu valutazzjoni tal-valur miżjud Ewropew tal-azzjonijiet proposti. Il-

proġetti nazzjonali u l-proġetti fuq skala żgħira jistgħu wkoll ikollhom valur miżjud 

Ewropew. 

 

 

(13b) Il-korpi u l-entitjiet li għandhom għan ta' interess Ewropew ġenerali fl-oqsma koperti 

mill-Programm, għandhom jiġu kkunsidrati bħala atturi ewlenin sal-punt li jkunu wrew 

jew jista' jkun mistenni minnhom li juru li għandhom effett konsiderevoli fuq it-twettiq 

ta' dak l-għan, u għandhom jirċievu finanzjament f'konformità mal-proċeduri u l-

kriterji stabbiliti fil-programmi ta' ħidma annwali adottati mill-Kummissjoni taħt dan ir-

Regolament.  

 

(13c) Is-servizzi armonizzati ta' valur soċjali għandhom jiġu interpretati fis-sens tal-Artikolu 2 

tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 116/2007/KE10. 

 

(13d) (13d) Il-korpi u l-entitajiet li għandhom aċċess għall-Programm għandhom jinkludu 

awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali.  

                                                 
10 Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-15 ta' Frar 2007 dwar l-irriservar tal-firxa nazzjonali ta' numri li jibdew b' 116 għal numri 

armonizzati ta' servizzi armonizzati ta' valur soċjali (ĠU L 49, 17.2.2007, p. 30). 
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(15) Dan ir-Regolament jistabbilixxi pakkett finanzjarju għat-tul kollu tal-Programm li għandu 

jikkostitwixxi l-ammont ta' referenza ewlenija, fis-sens tal-punt 17 tal-Ftehim 

Interistituzzjonali ta' ... 2013 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar 

dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f’materji ta' baġit u dwar ġestjoni finanzjarja 

tajba11, għall-Parlament Ewropew u l-Kunsill matul il-proċedura baġitarja annwali.  

 

(15a) ▌ Sabiex ikun żgurat li l-Programm ikun suffiċjentement flessibbli biex jirrispondi 

għall-bidliet fi ħtiġijiet u l-prijoritajiet korrispondenti ta' politika matul tulu kollu, is-

setgħa ta' adozzjoni ta' atti f'konformità mal-Artikolu 290 tat-TFUE għandha tiġi 

ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-modifika tal-persentaġġi stabbiliti fl-Anness ta' 

dan ir-Regolament għal kull grupp ta' objettivi speċifiċi li jaqbżu dawk il-persentaġġi 

b'iżjed minn ħames punti perċentwali. Sabiex titqies il-ħtieġa ta' tali att iddelegat, dawk il-

persentaġġi għandhom jiġu kkalkulati abbażi tal-pakkett finanzjarju tal-Programm għal 

tulu kollu, u mhux abbażi tal-approprjazzjonijiet annwali. Huwa ta' importanza partikolari 

li l-Kummissjoni tagħmel il-konsultazzjonijiet xierqa tul ix-xogħol ta' tħejjija tagħha, 

inklużi dawk fil-livell espert. Il-Kummissjoni, meta tkun qiegħda tħejji u tfassal atti 

ddelegati, għandha tiżgura t-trasmissjoni simultanja, f’waqtha u xierqa tad-dokumenti 

rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. 

 

                                                 
11 ĠU C, , p. ... 
  Nota lill-ĠU: daħħal id-data tal-adozzjoni u r-referenza tal-pubblikazzjoni tal-Ftehim 

Interistituzzjonali fid-dokument 11838/13. 
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(16) Dan ir-Regolament għandu jiġi implimentat f'konformità sħiħa mar-Regolament (EU, 

Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill12 (ir-"Regolament 

Finanzjarju"). Partikolarment fir-rigward tal-kondizzjonijiet ta' eliġibbiltà għat-taxxa 

fuq il-valur miżjud (VAT) imħallsa mill-benefiċjarji tal-għotjiet, l-eliġibbiltà tal-VAT 

m'għandhiex tiddipendi mill-istatus legali tal-benefiċjarji għal attivitajiet li jistgħu 

jitwettqu minn korpi u entitajiet privati u pubbliċi taħt l-istess kondizzjonijiet legali. 

Filwaqt li titqies in-natura speċifika tal-għanijiet u l-attivitajiet koperti minn dan ir-

Regolament, għandu jiġi ċċarat fis-sejħiet għal proposti li, għall-attivitajiet li jistgħu 

jsiru kemm minn korpi u entitajiet pubbliċi kif ukoll minn dawk privati, il-VAT 

imġarrba minn korpi u entitajiet pubbliċi li ma tistax titnaqqas għandha tkun eliġibbli, 

sa fejn titħallas fir-rigward tal-implimentazzjoni ta' attivitajiet, bħat-taħriġ u s-

sensibilizzazzjoni pubblika, li ma jistgħux jitqiesu bħala l-eżerċizzju ta' awtorità 

pubblika. Dan ir-Regolament għandu juża wkoll l-għodod ta' simplifikazzjoni introdotti 

mir-Regolament Finanzjarju. Barra minn hekk, il-kriterji għall-identifikazzjoni tal-

azzjonijiet li għandhom jiġu appoġġati għandu jkollhom l-għan li r-riżorsi finanzjarji 

disponibbli jiġu allokati għal azzjonijiet li jiġġeneraw l-ogħla impatt fir-rigward tal-objettiv 

ta' politika li għandu jinkiseb. 

                                                 
12 Regolament (EU, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-

25 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni (ĠU L 

298, 26.10.2012, p. 1). 
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(17) Sabiex ikunu żgurati kondizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta' dan ir-

Regolament, għandhom jingħataw setgħat ta’ implimentazzjoni lill-Kummissjoni fir-

rigward tal-adozzjoni tal-programmi ▌annwali ta' ħidma. Dawk is-setgħat għandhom jiġu 

eżerċitati skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill13. 

 

(17a) Il-programmi ta' ħidma annwali adottati mill-Kummissjoni taħt dan ir-Regolament 

għandhom jiżguraw distribuzzjoni adatta tal-fondi bejn għotjiet u kuntratti tal-akkwist 

pubbliku. Il-Programm għandu primarjament jalloka fondi għal għotjiet, waqt li jżomm 

livelli ta' finanzjament suffiċjenti għall-akkwist. Il-persentaġġ minimu tan-nefqa 

annwali li għandu jingħata għal għotjiet għandu jiġi stabbilit fil-programmi ta' ħidma 

annwali u m'għandux ikun inqas minn 65 %. Biex jiġu ffaċilitati l-ippjanar u l-

kofinanzjament ta' proġett mill-partijiet interessati, il-Kummissjoni għandha 

tistabbilixxi skeda ta' żmien għas-sejħiet għal proposti, għażla ta' proġetti u deċiżjonijiet 

ta' għotja.   

                                                 
13 Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li 

jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 

mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13). 
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(18) Sabiex tiġi żgurata allokazzjoni effiċjenti tal-fondi mill-baġit ġenerali tal-Unjoni, għandu 

jkun hemm konsistenza, komplementarjetà u sinerġiji bejn il-programmi ta’ finanzjament li 

jappoġġaw l-oqsma ta' politika marbuta mill-qrib ma’ xulxin, b’mod partikolari bejn il-

Programm u l-Programm dwar il-Ġustizzja stabbilit mir-Regolament (UE) Nru .../2013 

tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill14, il-Programm 'Ewropa għaċ-Ċittadini' stabbilit 

mir-Regolament (UE) Nru  .../2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 15, il-

Programm tal-Unjoni Ewropea għall-Impjiegi u l-Innovazzjoni stabbilit mir-Regolament 

(UE) .../2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 16 u programmi oħrajn fl-oqsma 

▌tal-impjiegi u l-affarijiet soċjali; l-affarijiet interni; is-saħħa u l-ħarsien tal-konsumatur; 

l-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport, is-soċjetà tal-informazzjoni; it-tkabbir, 

b’mod partikolari l-Istrument għall-Assistenza ta’ Qabel l-Adeżjoni stabbilit mir-

Regolament (UE) Nru .../2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill17,  u l-fondi li 

joperaw taħt il-Qafas Strateġiku Komuni (il-fondi tas-CSF) stabbilit mir-Regolament (UE) 

Nru .../2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill18. 

 

                                                 
14 ĠU L, , p. ... 
  Nota lill-ĠU: daħħal in-numru fit-test u fin-nota f'qiegħ il-paġna daħħal it-titolu sħiħ u r-

referenza tal-pubblikazzjoni tar-Regolament  fid-dokument st 00090/13. 
15 ĠU L, , p. ... 
  Nota lill-ĠU: daħħal in-numru fit-test u fin-nota f'qiegħ il-paġna daħħal it-titolu sħiħ u r-

referenza tal-pubblikazzjoni tar-Regolament  fid-dokument st .../13. 
16 ĠU L, , p. ... 
  Nota lill-ĠU: daħħal in-numru fit-test u fin-nota f'qiegħ il-paġna daħħal it-titolu sħiħ u r-

referenza tal-pubblikazzjoni tar-Regolament  fid-dokument st .../13. 
17 ĠU L, , p. ... 
  Nota lill-ĠU: daħħal in-numru fit-test u fin-nota f'qiegħ il-paġna daħħal it-titolu sħiħ u r-

referenza tal-pubblikazzjoni tar-Regolament  fid-dokument st ..../13. 
18 ĠU L, , p. ... 
  Nota lill-ĠU: daħħal in-numru fit-test u fin-nota f'qiegħ il-paġna daħħal it-titolu sħiħ u r-

referenza tal-pubblikazzjoni tar-Regolament  fid-dokument st ..../13. 
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(18a) Il-Kummissjoni għandha tiżgura konsistenza ġenerali, komplementarjetà u sinerġiji 

mal-ħidma tal-korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni, bħall-Istitut Ewropew għall-

Ugwaljanza bejn is-Sessi u l-Aġenzija għad-Drittijiet Fundamentali, u għandha tieħu 

kont tal-ħidma ta' atturi nazzjonali u internazzjonali oħrajn, fl-oqsma koperti mill-

Programm. 

 

(19) L-interessi finanzjarji tal-Unjoni għandhom jiġu protetti permezz ta’ miżuri proporzjonati 

matul iċ-ċiklu tan-nefqa, inklużi l-prevenzjoni, il-kxif u l-investigazzjoni ta’ 

irregolaritajiet, l-irkupru ta’ fondi li jkunu ntilfu, imħallsa bi żball jew użati b'mod inkorrett 

u, fejn ikun il-każ, permezz tal-impożizzjoni ta' pieni amministrattivi u finanzjarji ▌ 

f'konformità mar-Regolament Finanzjarju. 

 

(20) Sabiex jiġi implimentat il-prinċipju ta’ ġestjoni finanzjarja tajba, dan ir-Regolament 

għandu jipprovdi għodod adatti għall-valutazzjoni tal-prestazzjoni tiegħu. Għal dan il-

għan, huwa għandu jiddefinixxi objettivi ġenerali u speċifiċi. Biex titkejjel il-kisba ta’ 

dawn l-objettivi speċifiċi, għandu jiġi stabbilit sett ta’ indikaturi konkreti u kwantifikabbli 

li għandu jibqa' validu għat-tul kollu tal-Programm. Il-Kummissjoni għandha tippreżenta 

kull sena lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport ta' monitoraġġ li għandu jkun 

ibbażat inter alia fuq l-indikaturi stabbiliti f'dan ir-Regolament u li għandu jagħti 

dettalji dwar l-użu tal-fondi disponibbli. 
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(20a) Fl-implimentazzjoni tal-Programm il-Kummissjoni għandha tqis l-għan ta' 

distribuzzjoni ġeografika ġusta tal-fondi, u għandha tagħti għajnuna lil dawk l-Istati 

Membri fejn l-għadd ta' azzjonijiet iffinanzjati huwa relattivament baxx. 

Meta timplimenta l-Programm, il-Kummissjoni għandha tqis ukoll jekk, skont korpi ta' 

monitoraġġ/indiċi rikonoxxuti internazzjonalment, jeħtieġx li tittieħed azzjoni f'xi Stati 

Membri sabiex jiġi żgurat li jinkisbu b'mod effettiv l-għanijiet tal-Programm, u għandha 

tappoġġa l-azzjoni mill-Istati Membri jew is-soċjetà ċivili f'dawn l-oqsma. 

 

(20b) F'konformità mal-punt (l) tal-Artikolu 180(1) tar-Regolament ta’ Delega tal-

Kummissjoni (UE) Nru 1268/201219 (ir-"Regoli ta' Applikazzjoni"), il-ftehimiet dwar l-

għotjiet għandhom jistipulaw dispożizzjonijiet li jirregolaw il-viżibbiltà tal-appoġġ 

finanzjarju tal-Unjoni, ħlief f'każijiet debitament ġustifikati, fejn ma tkunx possibbli jew 

xierqa preżentazzjoni pubblika. 

 

                                                 
19 Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1268/2012 tad-29 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-regoli 

tal-applikazzjoni tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 

dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni (ĠU L 362, 31.12.2012, p. 1). 
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(20c) F'konformità mal-Artikoli 35(2) u (3) tar-Regolament Finanzjarju u l-Artikolu 21 tar-

Regoli ta' Applikazzjoni, il-Kummissjoni għandha tagħmel disponibbli, b'mod adatt u 

f'waqtu, informazzjoni dwar ir-riċevituri, kif ukoll in-natura u l-għan tal-miżura 

ffinanzjata mill-baġit. Din l-informazzjoni għandha titpoġġa għad-dispożizzjoni 

b'osservanza xierqa tar-rekwiżiti tal-kunfidenzjalità u tas-sigurtà, b'mod partikolari l-

protezzjoni tad-data personali. 

 

(21) Minħabba li l-objettiv ta’ dan ir-Regolament, jiġifieri li jikkontribwixxi għal aktar żvilupp 

ta’ spazju, fejn l-ugwaljanza u d-drittijiet tal-persuni, kif stabbilit fit-TUE, it-TFUE, il-

Karta u f'konvenzjonijiet internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem li l-Unjoni aderixxiet 

magħhom, jiġu promossi, protetti u implimentati b'mod effettiv, ma jistax jinkiseb b’mod 

suffiċjenti mill-Istati Membri iżda jista’ saħansitra jinkiseb aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-

Unjoni tista’ tadotta miżuri f'konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà kif imsemmi fl-

Artikolu 5 tat-TUE. F'konformità mal-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit f’dak l-

Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jinkiseb 

dak l-objettiv. 

 



 

PE491.176v02-00 28/131 RR\1010576MT.doc 

MT 

(21a) Sabiex tiġi żgurata l-kontinwazzjoni tal-finanzjament tal-attivitajiet preċedentement 

imwettqa abbażi tat-Taqsimiet 4 u 5 tad-Deċiżjoni 1672/2006/KE, tad-Deċiżjoni 

2007/252/KE u tad-Deċiżjoni 779/2007/KE, dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-

jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu,  

 

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:  
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Artikolu 1 

Stabbiliment u tul tal-Programm 

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi ▌Programm ta' Drittijiet, Ugwaljanza u Ċittadinanza ('il-

Programm').  

 

2. Il-Programm għandu jkopri l-perjodu mill-1 ta’ Jannar 2014 sal-31 ta’ Diċembru 2020. 

 

Artikolu 2 

Valur miżjud Ewropew 

1. Il-Programm għandu jiffinanzja azzjonijiet b’valur miżjud Ewropew. Għal dak l-għan, il-

Kummissjoni għandha tiżgura li l-azzjonijiet magħżulin għall-finanzjament ikunu maħsubin biex 

jipproduċu riżultati b'valur miżjud Ewropew ▌.  

 

2. Il-valur miżjud Ewropew tal-azzjonijiet, inkluż dak ta' azzjonijiet fuq skala żgħira u 

nazzjonali, għandu jiġi vvalutat fid-dawl ta' kriterji bħall-kontribut tagħhom għall-

implimentazzjoni konsistenti u koerenti tal-liġi tal-Unjoni, u għal kuxjenza pubblika wiesgħa 

dwar id-drittijiet li jirriżultaw minnha, il-potenzjal tagħhom biex jiżviluppaw fiduċja reċiproka 

fost l-Istati Membri u biex itejbu l-kooperazzjoni transkonfinali, l-impatt transnazzjonali 

tagħhom, il-kontribut tagħhom għall-elaborazzjoni u d-disseminazzjoni tal-aħjar prattika jew il-

potenzjal tagħhom li jagħtu kontribut għall-ħolqien ta' standards minimi, għodod u soluzzjonijiet 

prattiċi li jindirizzaw l-isfidi transkonfinali jew l-isfidi li jolqtu l-Unjoni kollha. 

 



 

PE491.176v02-00 30/131 RR\1010576MT.doc 

MT 

Artikolu 3 

Objettiv ġenerali 

L-objettiv ġenerali tal-Programm għandu jkun li jikkontribwixxi, skont l-Artikolu 4, għall-iżvilupp 

ulterjuri ta' spazju, fejn l-ugwaljanza u d-drittijiet tal-persuni kif stabbiliti fit-TUE, fit-TFUE, fil-

Karta u fil-konvenzjonijiet internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem li l-Unjoni aderixxiet 

għalihom, ikunu promossi, protetti u implimentati b'mod effettiv.  

 

Artikolu 4 

Objettivi speċifiċi  

1. Sabiex jinkiseb l-objettiv ġenerali imsemmi fl-Artikolu 3, il-Programm għandu jkollu l-

għanijiet speċifiċi li ġejjin: 

▌ 

(b) li jippromwovi l-implimentazzjoni effettiva tal-prinċipju ta' nondiskriminazzjoni 

minħabba s-sess, ir-razza jew l-oriġini etnika, ir-reliġjon jew twemmin, id-diżabbiltà, 

l-età jew l-orjentazzjoni sesswali, u li jiġi rispettat il-prinċipju ta' 

nondiskriminazzjoni fuq il-bażi prevista fl-Artikolu 21 tal-Karta; 

 

(ba) li jipprevjeni u jiġġieled ir-razziżmu, il-ksenofobija, l-omofobija u forom oħra ta' 

intolleranza; 

 

(bb) li jippromwovi u jipproteġi d-drittijiet ta’ persuni b’diżabbiltà; 

 

(bc) li jippromwovi l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u li jtejjeb l-integrazzjoni bejn 

is-sessi; 
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(bd) li jipprevjeni u jiġġieled kull forma ta' vjolenza kontra t-tfal, iż-żgħażagħ u n-nisa, 

kif ukoll il-vjolenza kontra gruppi oħra f'riskju, b'mod partikolari gruppi f'riskju 

ta' vjolenza f'relazzjonijiet mill-qrib, u li jipproteġi l-vittmi ta' tali vjolenza. 

 

(c) li jippromwovi u jipproteġi d-drittijiet tat-tfal; 

(d) li jikkontribwixxi fl-iżgurar tal-ogħla livell ta' protezzjoni tal-privatezza u d-data 

personali; 

 

(da) li jippromwovi u jsaħħaħ l-eżerċizzju tad-drittijiet li jirriżultaw miċ-ċittadinanza 

tal-Unjoni; 

 

(db) li jagħti s-setgħa lill-individwi fil-kapaċità tagħhom ta' konsumaturi jew 

intraprendituri fis-suq intern biex jinfurzaw id-drittijiet tagħhom li jirriżultaw mil-

liġi tal-Unjoni, wara li jikkunsidraw il-proġetti ffinanzjati taħt il-Programm tal-

Konsumatur.  

 ▌ 
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1a. L-objettivi speċifiċi tal-programm għandhom jiġu segwiti permezz, b'mod partikolari, 

ta':  

 

(a) aktar sensibilizzazzjoni pubblika u għarfien pubbliku dwar il-liġi u l-politiki tal-

Unjoni kif ukoll id-drittijiet, il-valuri u l-prinċipji li jsejsu l-Unjoni; 

 

(b) l-appoġġ tal-implimentazzjoni u l-applikazzjoni effettivi, komprensivi u konsistenti 

tal-istrumenti u l-politiki tal-liġi tal-Unjoni fl-Istati Membri u l-monitoraġġ u 

evalwazzjoni tagħhom; 

 

(c) il-promozzjoni tal-kooperazzjoni transkonfinali, it-titjib tal-għarfien reċiproku u t-

tisħiħ tal-fiduċja reċiproka fost il-partijiet interessati kollha; 

 

(d) it-titjib fl-għarfien u l-fehim tal-ostakoli potenzjali għall-eżerċizzju tad-drittijiet u l-

prinċipji garantiti mit-TUE, it-TFUE, il-Karta, il-konvenzjonijiet internazzjonali li 

l-Unjoni aderixxiet għalihom, u l-leġislazzjoni sekondarja tal-Unjoni. 
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Artikolu 5 

Tipi ta' azzjonijiet 

  

1. Il-Programm għandu jiffinanzja fost l-oħrajn it-tipi ta’ azzjonijiet li ġejjin: 

(a) attivitajiet analitiċi, bħall-ġbir ta’ data u statistika; l-iżvilupp ta’ metodoloġiji 

komuni u, fejn ikun il-każ, indikaturi jew punti ta’ riferiment; studji, riċerki, 

analiżijiet u stħarriġ ▌; l-elaborazzjoni u l-pubblikazzjoni ta’ gwidi, rapporti u 

materjal edukattiv; ▌workshops, seminars, laqgħat ta’ esperti u l-konferenzi; 

 

(b) attivitajiet ta’ taħriġ, bħal skambji tal-persunal, workshops, seminars, avvenimenti 

ta’ taħriġ għat-trejners, żvilupp ta’ moduli ta’ taħriġ online jew moduli oħrajn ta' 

taħriġ; 
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(c) tagħlim, kooperazzjoni, attivitajiet ta' sensibilizzazzjoni u disseminazzjoni reċiproċi, 

bħall-identifikazzjoni ta’, u skambji dwar, prattiki tajbin, approċċi u esperjenzi 

innovattivi; l-organizzazzjoni ta' reviżjoni bejn il-pari u tagħlim reċiproku; l-

organizzazzjoni ta' konferenzi, seminars, kampanji dwar il-mezzi tal-informazzjoni 

inklużi l-mezzi tal-informazzjoni online; ▌kampanji ta' informazzjoni, inkluża l-

komunikazzjoni istituzzjonali tal-prijoritajiet politiċi tal-Unjoni sakemm dawn 

ikunu relatati mal-objettivi tal-Programm; il-ġabra u l-pubblikazzjoni ta' materjali 

għat-tixrid ta' informazzjoni dwar il-Programm u r-riżultati tiegħu, ▌l-iżvilupp, l-

operazzjoni u l-manutenzjoni ta’ sistemi u għodod permezz ta’ teknoloġiji tal-

informazzjoni u tal-komunikazzjoni;  

 

(d) appoġġ għall-atturi prinċipali li l-attivitajiet tagħhom jikkontribwixxu għall-

implimentazzjoni tal-objettivi tal-Programm, bħall-appoġġ għall-NGOs fl-

implimentazzjoni ta' azzjonijiet b'valur miżjud Ewropew, l-appoġġ għal atturi 

Ewropej ewlenin, netwerks fil-livell Ewropew u servizzi armonizzati ta' valur 

soċjali; appoġġ għall-Istati Membri fl-implimentazzjoni tal-liġi u l-politiki tal-

Unjoni; u appoġġ ▌għall-attivitajiet ta' netwerking fil-livell Ewropew fost il-korpi u 

entitajiet speċjalizzati kif ukoll l-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali u NGOs, 

inkluż appoġġ b'għotjiet ta' azzjoni jew għotjiet operattivi. 
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2a. Sabiex tiġi żgurata perspettiva inklużiva, il-benefiċjarji għandhom jinkoraġġixxu l-

parteċipazzjoni ta' gruppi mmirati rilevanti fl-azzjonijiet iffinanzjati mill-Programm. 

 

Artikolu 6 

Parteċipazzjoni 

1. L-aċċess għall-Programm għandu jkun miftuħ għall-korpi u l-entitajiet ▌ kollha, legalment 

stabbiliti fi: 

 

(a) l-Istati Membri; 

 

(b) il-pajjiżi tal-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kummerċ Ħieles li huma Partijiet għall-

Ftehim ▌dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea, skont dak il-Ftehim; 

(c) pajjiżi kandidati, kandidati potenzjali u pajjiżi fil-proċess ta’ adeżjoni mal-Unjoni, 

skont il-prinċipji ġenerali u t-termini u kondizzjonijiet ġenerali stipulati għall-

parteċipazzjoni ta' dawk il-pajjiżi fil-programmi tal-Unjoni stabbiliti fil-Ftehimiet ta’ 

Qafas rispettivi u fid-deċiżjonijiet ta' Kunsilli ta' Assoċjazzjoni, jew fi ftehimiet 

simili. 

 

1a. Il-korpi u entitajiet li huma orjentati lejn il-profitt għandhom ikollhom aċċess għall-

Programm biss flimkien ma' organizzazzjonijiet bla skop ta' qligħ jew dawk pubbliċi. 
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2. Il-korpi u entitatjiet legalment stabbiliti ▌f'pajjiżi terzi, minbarra dawk li jipparteċipaw fil-

Programm skont il-punti (b) u (c) tal-paragrafu 1, b'mod partikolari pajjiżi fejn tapplika 

l-Politika Ewropea tal-Viċinat, jistgħu jkunu assoċjati mal-azzjonijiet tal-Programm bi 

spejjeż tagħhom, jekk dan iservi l-iskop ta' dawk l-azzjonijiet. 

 

3. Il-Kummissjoni tista' tikkoopera ma' organizzazzjonijiet internazzjonali skont il-

kondizzjonijiet stipulati fil-programmi rilevanti ta' ħidma annwali. L-aċċess għall-

Programm għandu jkun miftuħ għal organizzazzjonijiet internazzjonali attivi fl-oqsma 

koperti mill-Programm skont ir-Regolament Finanzjarju u l-programmi rilevanti ta' 

ħidma annwali.  

 

Artikolu 7 

Baġit 

 

1. Il-pakkett finanzjarju għall-implimentazzjoni tal-Programm għall-perijodu 2014 sa 2020 

huwa stabbilit għal [EUR 439,473 miljun]. 



 

RR\1010576MT.doc 37/131 PE491.176v02-00 

 MT 

2. L-allokazzjoni finanzjarja tal-Programm tista’ tkopri wkoll nefqiet relatati ma’ attivitajiet 

ta’ tħejjija, monitoraġġ, kontroll, verifika u evalwazzjoni, li huma meħtieġa għall-ġestjoni 

tal-Programm u għall-valutazzjoni tal-kisba tal-objettivi tiegħu. L-allokazzjoni finanzjarja 

tista' tkopri spejjeż relatati mal-azzjonijiet ta’ studji, laqgħat ta’ esperti, informazzjoni u 

komunikazzjoni meħtieġa, inkluża l-komunikazzjoni istituzzjonali tal-prijoritajiet politiċi 

tal-Unjoni, sa fejn dawn ikunu relatati mal-objettivi ġenerali ta’ dan ir-Regolament, kif 

ukoll in-nefqiet marbuta man-netwerks tat-teknoloġija tal-informazzjoni li jiffokaw fuq l-

ipproċessar u l-iskambju ta’ informazzjoni; u assistenza oħra teknika u amministrattiva 

meħtieġa marbuta mal-ġestjoni tal-Programm mill-Kummissjoni ▌. 

 

3. L-approprjazzjonijiet annwali għandhom jiġu awtorizzati mill-Parlament Ewropew u mill-

Kunsill fil-limiti tal-qafas finanzjarju pluriennali stabbilit bir-Regolament tal-Kunsill (UE, 

Euratom) Nru .../201320 ta’ XX. 

 

3a. Fil-pakkett finanzjarju għall-Programm, l-ammonti għandhom ikunu allokati lil kull 

grupp ta' objettivi speċifiċi skont il-persentaġġi stabbiliti fl-Anness.  

                                                 
20 Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru .../2013 li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali 

għas-snin 2014-2020 (ĠU L, , p. ..). 
  Nota lill-ĠU: daħħal fl-Artikolu u fin-nota f'qiegħ il-paġna in-numru, id-data tal-adozzjoni u r-

referenza tal-pubblikazzjoni tar-Regolament  fid-dokument 11791/13. 
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3b. Il-Kummissjoni ma għandhiex tmur lil hinn mill-persentaġġi allokati fil-pakkett 

finanzjarju, kif stabbiliti fl-Anness, b'iżjed minn ħames punti perċentwali għal kull 

grupp ta' objettivi speċifiċi. Jekk ikun meħtieġ li jinqabeż dak il-limitu, il-Kummissjoni 

hija b'dan mogħtija s-setgħa tadotta atti ddelegati taħt l-Artikolu 7a biex timmodifika 

kull waħda mill-figuri fl-Anness b'iżjed minn ħames, u sa għaxar, punti perċentwali. 

 

▌  

Artikolu 7a 

Eżerċizzju tad-delega 

1. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti ddelegati b'dan hija mogħtija lill-Kummissjoni soġġetta 

għall-kondizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu. 

 

2. Is-setgħa li jiġu adottati atti ddelegati msemmija fl-Artikolu 7(3b) hija mogħtija lill-

Kummissjoni għat-tul tal-Programm. 

 

3. Id-delega ta' setgħa msemmija fl-Artikolu 7(3b) tista’ tiġi revokata fi kwalunkwe ħin 

mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-

delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandu jkollha effett fil-jum wara 

dak tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew data 

aktar tard speċifikata fih. Din ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att 

iddelegat li jkun diġà fis-seħħ. 

 

4. Hekk kif tadotta att iddelegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah b'mod simultanju 

lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. 
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5. Att iddelegat adottat skont l-Artikolu 7(3b) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkunx 

saret oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien perijodu ta' xahrejn 

min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi 

dak il-perijodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-

Kummissjoni li mhumiex ser joġġezzjonaw. Dak il-perijodu għandu jiġi estiż b’xahrejn 

fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill. 

 

Artikolu 8 

Miżuri ta' implimentazzjoni  

1. Il-Kummissjoni għandha timplimenta il-Programm skont ir-Regolament Finanzjarju ▌.  

 

2. Sabiex timplimenta l-Programm, il-Kummissjoni għandha tadotta programmi ta’ ħidma 

annwali fil-forma ta’ atti ta' implimentazzjoni. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom 

jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 9(2). 

 

3. Kull programm ta' ħidma annwali għandu jimplimenta l-objettivi tal-programm billi 

jiddetermina dan li ġej:  

 

(a) l-azzjonijiet li għandhom jitwettqu, skont l-objettivi ġenerali u speċifiċi stabbiliti fl-

Artikolu 3 u fl-Artikolu 4(1), inkluża l-allokazzjoni indikattiva tar-riżorsi 

finanzjarji; 
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(b) l-eliġibbiltà, l-għażla u l-kriterji ta' għotja essenzjali li għandhom jiġu użati biex 

jiġu magħżula l-proposti li għandhom jirċievu l-kontribuzzjonijiet finanzjarji skont 

l-Artikolu 84 tar-Regolament Finanzjarju u l-Artikolu 94 tar-Regola ta' 

Applikazzjoni tiegħu; 

 

(c) il-persentaġġ minimu tan-nefqa annwali li għandha tiġi allokata lill-għotjiet. 

 

3a. Għandha tiġi żgurata distribuzzjoni xierqa u ġusta tal-appoġġ finanzjarju bejn l-oqsma 

differenti koperti mill-objettivi speċifiċi msemmija fl-Artikolu 4(1), filwaqt li jitqies il-

livell ta' finanzjament li diġà ġie allokat skont il-programmi preċedenti 2007-2013 

stabbiliti bid-Deċiżjonijiet imsemmija fl-Artikolu 13. Meta tkun qed tiddeċiedi dwar l-

allokazzjoni tal-fondi għal dawk l-oqsma fil-programmi ta' ħidma annwali, il-

Kummissjoni għandha tqis il-ħtieġa li jinżammu livelli suffiċjenti ta' finanzjament u 

għandha tiżgura l-kontinwità tal-azzjonijiet u t-tbassir tal-finanzjament fl-oqsma kollha 

koperti mill-objettivi speċifiċi msemmija fl-Artikolu 4(1). 

 

3b. Is-sejħiet għal proposti għandhom jiġu ppubblikati fuq bażi annwali. 
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Artikolu 9 

Proċedura ta' Kumitat 

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita minn kumitat. Dak il-kumitat għandu jkun kumitat 

fis-sens tar-Regolament (UE) Nru 182/2011. 

 

2. Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-

Regolament (UE) Nru 182/2011.  
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Artikolu 10  

Komplementarjetà 

1. Il-Kummissjoni, f’kooperazzjoni mal-Istati Membri għandha tiżgura l-konsistenza u l-

komplementarjetà ġenerali u sinerġiji ma’ strumenti oħra tal-Unjoni, fost l-oħrajn, mal-

Programm Ġustizzja, il-Programm Ewropa għaċ-Ċittadini u l-Programm tal-Unjoni 

Ewropea għall-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali,  u ma’ programmi oħra fl-oqsma ▌tal-

impjiegi u affarijiet soċjali; l-affarijiet interni, is-saħħa u l-protezzjoni tal-konsumaturi; l-

edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport; is-soċjetà tal-informazzjoni; it-tkabbir, 

b’mod partikolari l-Istrument għall-Assistenza ta’ Qabel l-Adeżjoni u mal-fondi li joperaw 

skont il-Qafas Strateġiku Komuni (il-fondi tal-QSK). 

 

1a. Il-Kummissjoni għandha tiżgura wkoll b'mod ġenerali l-konsistenza, il-

komplementarjetà u s-sinerġiji mal-ħidma tal-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-Unjoni li 

joperaw f'oqsma koperti mill-objettivi tal-Programm. 

 

2. Il-Programm jista’ jaqsam ir-riżorsi ma’ strumenti oħra tal-Unjoni, b’mod partikolari l-

Programm Ġustizzja, sabiex jiġu implimentati azzjonijiet li jissodisfaw l-objettivi taż-

żewġ programmi. Azzjoni li għaliha jkun ingħata finanzjament mill-Programm tista’ 

twassal ukoll għall-għoti ta’ finanzjament mill-Programm Ġustizzja, sakemm il-

finanzjament ma jkunx ikopri l-istess elementi tal-ispiża.  
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Artikolu 11 

Protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni  

1. Il-Kummissjoni għandha tieħu miżuri xierqa sabiex tiżgura li, meta jiġu implimentati 

azzjonijiet iffinanzjati skont dan il-Programm, l-interessi finanzjarji tal-Unjoni jkunu 

protetti bl-applikazzjoni ta’ miżuri preventivi kontra l-frodi, il-korruzzjoni u kwalunkwe 

attività illegali oħra, b’kontrolli effettivi u, jekk jiġu skoperti xi irregolaritajiet, bl-irkupru 

tal-ammonti imħallsa bi żball u, fejn xieraq, permezz ta’ pieni amministrattivi u 

finanzjarji effettivi, proporzjonati u dissważivi. 

2. Il-Kummissjoni jew ir-rappreżentanti tagħha u l-Qorti tal-Awdituri għandu jkollhom is-

setgħa ta’ verifika, kemm abbażi ta' dokumenti kif ukoll fuq ▌ il-post ▌ , fuq il-benefiċjarji 

kollha tal-għotja, il-kuntratturi u s-sottokuntratturi kollha li rċevew fondi tal-Unjoni skont 

il-Programm. 
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3. L-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) jista' jwettaq investigazzjonijiet, inklużi 

verifiki u spezzjonijiet fuq il-post ▌ , f'konformità mad-dispożizzjonijiet u l-proċeduri 

stipulati fir-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill21 u r-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/9622 bil-ħsieb li jiġi 

stabbilit jekk kien hemmx frodi, korruzzjoni jew kwalunkwe attività illegali li jolqtu l-

interessi finanzjarji tal-Unjoni f'konnessjoni ma' ftehim ta' għotja jew deċiżjoni ta' għotja 

jew kuntratt iffinanzjat taħt il-Programm. 

 

4. Mingħajr preġudizzju għall-paragrafi ▌1, 2 u 3, il-ftehimiet ta’ kooperazzjoni ma’ pajjiżi 

terzi u ma' organizzazzjonijiet internazzjonali, kuntratti, ftehimiet ta' għotja,  deċiżjonijiet 

ta' għotja u kuntratti ▌li jirriżultaw mill-implimentazzjoni tal-Programm għandu jkollhom 

dispożizzjonijiet li b'mod espliċitu jagħtu s-setgħa lill-Kummissjoni, il-Qorti tal-Awdituri 

u l-OLAF biex iwettqu l-verifiki u investigazzjonijiet imsemmija f'dawk il-paragrafi, 

skont il-kompetenzi rispettivi tagħhom. 

                                                 
21 Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Settembru 

2013 dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u li jħassar ir-

Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 1073/1999 u r-Regolament tal-Kunsill (Euratom) 

Nru 1074/1999 (ĠU L 248, 18.9.2013, p. 1 ). 
22 Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96 tal-11 ta' Novembru 1996 dwar il-verifiki u l-

ispezzjonijiet fuq il-post imwettqa mill-Kummissjoni sabiex tipproteġi l-interessi finanzjarji tal-Komunità 

Ewropea kontra l-frodi u irregolaritajiet oħra (ĠU L 292, 15.11.1996, p. 2). 
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Artikolu 12  

Monitoraġġ u evalwazzjoni 

1. Il-Kummissjoni għandha tissorvelja l-Programm kull sena sabiex issegwi l-

implimentazzjoni ta’ azzjonijiet imwettqa taħtu  ▌u l-kisba tal-objettivi speċifiċi stabbiliti 

fl-Artikolu 4. Il-monitoraġġ għandu jipprovdi wkoll mezz ta’ valutazzjoni tal-mod li bih il-

kwistjonijiet tal-ugwaljanza bejn is-sessi, in-nondiskriminazzjoni u l-protezzjoni tat-tfal 

ikunu ġew indirizzati fl-azzjonijiet kollha tal-Programm ▌.  

 

2. Il-Kummissjoni għandha tipprovdi lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill bi: 

 

(-a) rapport ta' monitoraġġ annwali bbażat fuq l-indikaturi stabbiliti fl-Artikolu  12a(1) 

u fuq l-użu tal-fondi disponibbli; 

 

(a) rapport ta’ evalwazzjoni interim sat-30 ta' Ġunju 2018;  

 

(b) rapport ta’ evalwazzjoni ex-post sal-31 ta' Diċembru 2021.  
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3. Ir-rapport ▌ta’ evalwazzjoni interim għandu jivvaluta l-kisba tal-objettivi tal-Programm, l-

effiċjenza tal-użu tar-riżorsi u l-valur miżjud Ewropew tal-Programm bl-għan li jiġi 

determinat jekk il-finanzjament f’oqsma koperti mill-Programm għandhomx jiġu mġedda, 

modifikati jew sospiżi wara l-2020. Huwa għandu jindirizza wkoll l-ambitu għal 

kwalunkwe simplifikazzjoni tal-Programm, il-koerenza interna u esterna tiegħu, kif ukoll 

ir-rilevanza kontinwa tal-objettivi u l-azzjonijiet kollha tiegħu. Dan għandu jieħu kont tar-

riżultati tal-evalwazzjonijiet ex-post tal-programmi ta' qabel l-2007-2013 stabbiliti bid-

Deċiżjoni msemmija fl-Artikolu 13. 

 

4. Ir-rapport ▌tal-evalwazzjoni ex-post għandu jivvaluta l-impatti fit-tul tal-Programm u ▌s-

sostenibbiltà tal-effetti tal-Programm, bil-għan li jsejjes deċiżjoni dwar programm 

sussegwenti.  
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Artikolu 12a 

Indikaturi 

1. F'konformità mal-Artikolu 12, l-indikaturi stabbiliti fil-paragrafu 1a ta' dan l-Artikolu 

għandhom  iservu ta' bażi għall-monitoraġġ u l-evalwazzjoni sal-punt li kull wieħed 

mill-objettivi speċifiċi tal-Programm stabbiliti fl-Artikolu 4 jkun intlaħaq permezz tal-

azzjonijiet previsti fl-Artikolu 5. Dawn għandhom jitkejlu skont linji bażi predefiniti li 

jirriflettu s-sitwazzjoni qabel l-implimentazzjoni. Fejn ikun rilevanti, l-indikaturi 

għandhom ikunu differenzjati fost l-oħrajn skont is-sess, l-età u d-diżabbiltà. 

 

1a.  L-indikaturi msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jinkludu, inter alia, dawn li ġejjin: 

 

(a) l-għadd u l-persentaġġ ta’ persuni fi grupp immirat milħuqa b’attivitajiet ta’ 

sensibilizzazzjoni ffinanzjati mill-Programm; 

 

(b) l-għadd ta' partijiet interessati li jipparteċipaw fost l-oħrajn fl-attivitajiet ta' taħriġ, 

l-iskambji, iż-żjarat ta' studju, il-workshops u s-seminars iffinanzjati mill-

Programm; 

 

(c) it-titjib fil-livell tal-għarfien tal-liġi u l-politiki tal-Unjoni u fejn applikabbli, tad-

drittijiet, il-valuri u l-prinċipji li jirfdu l-Unjoni, fil-gruppi li jipparteċipaw 

f'attivitajiet iffinanzjati mill-programm b'paragun mal-grupp immirat kollu; 

 

 

(d) l-għadd ta' każijiet, attivitajiet u riżultati tal-kooperazzjoni transkonfinali; 
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(e) valutazzjonijiet tal-parteċipanti dwar l-attivitajiet li jkunu pparteċipaw fihom u 

dwar is-sostenibbiltà (mistennija) tagħhom; 

 

(f) l-għadd ta' applikazzjonijiet u għotjiet relatati ma' kull objettiv speċifiku; 

 

(g) il-livell ta' finanzjament mitlub mill-applikanti u mogħti relattivament għal kull 

objettiv speċifiku; 

(h) il-kopertura ġeografika tal-attivitajiet iffinanzjati mill-Programm. 
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2. Flimkien mal-indikaturi stabbiliti fil-paragrafu 1a, ir-rapporti ta' evalwazzjoni interim u 

ex-post tal-Programm għandhom inter alia jivvalutaw:  

 

(a) il-valur miżjud Ewropew tal-Programm, inkluża evalwazzjoni tal-attivitajiet tal-

Programm fid-dawl ta' inizjattivi simili li ġew żviluppati fil-livell nazzjonali jew 

Ewropew u li mhumiex appoġġati minn finanzjament tal-Unjoni, u r-riżultati 

(mistennija) tagħhom; u l-vantaġġi u/jew l-iżvantaġġi tal-finanzjament tal-Unjoni 

b'paragun mal-finanzjament nazzjonali għat-tip ta' attività konċernata; 

 

(b) il-livell ta' finanzjament relatat mal-eżiti miksuba (effiċjenza);  

 

(c) l-ostakoli amministrattivi, organizzattivi u/jew strutturali possibbli għall- 

implimentazzjoni aktar faċli, aktar effettiva u effiċjenti tal-Programm (l-ambitu 

għal simplifikazzjoni). 
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Artikolu 13  

Miżuri transizzjonali 

L-azzjonijiet mibdija ▌ fuq il-bażi tat-Taqsima 4 (‘Antidiskriminazzjoni u diversità’) u tat-Taqsima 

5 (‘Ugwaljanza bejn is-sessi’) tad-Deċiżjoni 1672/2006/KE, tad-Deċiżjoni 2007/252/KE jew tad-

Deċiżjoni 779/2007/KE għandhom ikomplu jiġu regolati mid-dispożizzjonijiet ta’ dawk id-

Deċiżjonijiet sa meta jitlestew. Fir-rigward ta’ dawk l-azzjonijiet, fejn issir referenza għall-kumitati 

previsti fl-Artikolu 13 tad-Deċiżjoni 1672/2006/KE, fl-Artikolu 10 tad-Deċiżjoni 2007/252/KE u fl-

Artikolu 10 tad-Deċiżjoni 779/2007/KE din għandha tkun interpretata bħala referenza għall-kumitat 

previst fl-Artikolu 9 ta' dan ir-Regolament. 

Artikolu 14 

Dħul fis-seħħ 

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal 

Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. 

 

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha. 

 

Magħmul fi ..., 

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill 

Il-President Il-President 

 

_______________ 
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ANNESS 

 

ALLOKAZZJONI TA' FONDI 

Fil-pakkett finanzjarju għall-Programm, l-ammonti għandhom jiġu allokati kif ġej lill-

gruppi ta' objettivi speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 4(1): 

 

Grupp ta' objettivi speċifiċi Sehem mill-pakkett finanzjarju (%) 

Grupp 1 57 % 

 

̶̶̶̶̶̶̶̶̶ il-promozzjoni tal-implimentazzjoni effettiva tal-prinċipju ta' nondiskriminazzjoni 

abbażi tas-sess, ir-razza jew l-oriġini etnika, ir-reliġjon jew twemmin, id-diżabbiltà, 

l-età jew l-orjentazzjoni sesswali, u li jiġi rispettat il-prinċipju ta' 

nondiskriminazzjoni fuq il-bażi prevista fl-Artikolu 21 tal- Karta; 

 

 ̶̶̶ il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra r-razziżmu, il-ksenofobija, l-omofobija u forom 

oħra ta' intolleranza; 

 

 ̶̶̶ il-promozzjoni u l-protezzjoni tad-drittijiet ta’ persuni b'diżabbiltà;   

 

 ̶̶̶ il-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u progress fl-integrazzjoni tas-

sessi; 
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Grupp 2 43 % 

 ̶̶̶ il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra kull forma ta' vjolenza kontra t-tfal, iż-żgħażagħ u 

n-nisa, kif ukoll il-vjolenza kontra gruppi oħra f'riskju, b'mod partikolari gruppi 

f'riskju ta' vjolenza f'relazzjonijiet mill-qrib, u l-protezzjoni tal-vittmi ta' tali 

vjolenza; 

 

 ̶̶̶ il-promozzjoni u l-protezzjoni tad-drittijiet tat-tfal; 

 

 ̶̶̶ il-kontribuzzjoni għall-iżgurar tal-ogħla livell ta’ protezzjoni tal-privatezza u d-

data personali; 

 

 ̶̶̶ il-promozzjoni u t-tisħiħ tal-eżerċizzju tad-drittijiet li jirriżultaw miċ-ċittadinanza 

tal-Unjoni; 

 

 ̶̶̶ l-għoti tas-setgħa lill-individwi fil-kapaċità tagħhom ta' konsumaturi u 

intraprendituri fis-suq intern biex jinfurzaw id-drittijiet tagħhom li jirriżultaw mil-

liġi tal-Unjoni, b'kont meħud tal-proġetti ffinanzjati taħt il-Programm tal-

Konsumatur. 

 

 

____________________ 
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10.10.2012 

OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-IMPJIEGI U L-AFFARIJIET SOĊJALI 

għall-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern 

dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi għall-

perjodu 2014 sa 2020 il-Programm tad-Drittijiet u ċ-Ċittadinanza 

(COM(2011)0758 – C7-0438/2011 – 2011/0344(COD)) 

Rapporteur għal opinjoni: Jean Lambert(*) Kumitat assoċjat – Artikolu 50 tar-Regoli ta' 

Proċedura 

 

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA 

Sfond 

Il-programm tad-Drittijiet u ċ-Ċittadinanza għandu l-bażi fis-simplifikazzjoni u r-

razzjonalizzazzjoni tal-istrumenti ta' finanzjament. Hu s-suċċessur ta' tliet programmi attwali 

(DAPHNE III, PROGRESS (azzjonijiet dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi u t-taqsima kontra d-

diskriminazzjoni) u d-Drittijiet Fundamentali u ċ-Ċittadinanza. Il-programm il-ġdid issa qed 

jiffoka fuq il-promozzjoni tad-drittijiet li ġejjin miċ-ċittadinanza Ewropea, il-prinċipji kontra 

d-diskriminazzjoni, l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa, id-drittijiet tat-tfal, il-protezzjoni tad-

data u l-aspetti tal-konsumatur u n-negozju. Il-ġestjoni tal-fond issa tgħaddi għand id-DĠ 

Ġustizzja imma wieħed jittama li l-esperjenza u l-għarfien espert li żviluppa fi ħdan DĠ 

EMPL ma jintilifx.  

 

Metodoloġija 

Fi ħdan il-PE, il-kumitat ewlieni hu LIBE. Madankollu, minħabba l-passat ta' diversi 

strumenti ta' finanzjament fi ħdan il-fond il-ġdid, EMPL u FEMM għandhom kompetenza 

kondiviża f'ċerti oqsma u FEMM għandu kompetenza ewlenija f'numru żgħir ta' oqsma. Din 

ir-responsabilità kondiviża twassal għal ċertu kumplessità, għalhekk ir-Rapporteur ewlieni u 

r-Rapporteurs għal opinjoni fil-kumitati assoċjati qablu li jressqu emendi komuni, safejn dan 

ikun possibbli, fuq oqsma fejn ikun hemm responsabilità konġunta. Dan ifisser ukoll li EMPL 

ma jistax iressaq emendi dwar uħud mill-premess u l-Artikoli fejn il-kompetenza ġiet 

mogħtija lil kumitat ieħor: emendi relatati ma' Atti Delegati, aktar minn Atti Implimentattivi, 

se jitressqu mill-Kumitat LIBE, aktar milli f'din l-Opinjoni. 

 

Punt ewlenin: 

a) Emendi komuni ma' LIBE: 

 Kamp ta' applikazzjoni: nixtiequ ninkludu ċ-ċittadinanza fis-sens wiesa' li jinkludi 

membru attiv ta' soċjetà, u mhux biss fuq il-bażi tan-nazzjonalità: inkella nirriskjaw li 
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naraw ċerta attivitajiet finanzjati skont dan il-programm li każwalment iħallu barra xi 

membri tas-settur tal-ħaddiema, pereżempju, f'attività li tkun maħsuba bħala waħda 

inklużiva, għalhekk l-emenda għall-premessa 5 u l-emenda għall-Artikolu 4(1)(a)  

 Finanzjament: filwaqt li mhux se jkun hemm emendi fejn jidħlu ċifri, hemm talba 

ċara mill-partijiet interessati li l-finanzjament għal dan il-programm għandu jinżamm, 

jekk mhux jiżdied. L-opinjoni tal-KESE turi tħassib li l-tkabbir ta' "tendenzi 

estremisti" jista' jagħmel ħsara lill-implimentazzjoni bażika tad-drittijiet tal-bniedem u 

li għalhekk jeħtieġ ikun hemm riżorsi adegwati disponibbli għal gruppi li qed jaħdmu 

biex itejbu din is-sitwazzjoni. Kwistjonijiet oħra relevanti għal dan l-istrument 

(pereżempju, id-drittijiet tat-tfal u l-protezzjoni tad-data) jistgħu jingħataw aktar 

importanza fis-snin li ġejjin. Din il-kwistjoni ġiet imdaħħla fil-proposta tal-

premessa 12a.  

 Allokazzjoni ta’ fondi: kien jinħass importanti li tiġi żgurata firxa ta' fondi matul il-

partijiet komponenti kollha tal-Programm, biex jiġi żgurat li l-ipprogrammar annwali 

ma jqegħidx fi żvantaġġ element partikolari jew dimensjoni ġeografika (Premessi 13c 

u 13d ġodda). L-importanza tan-netwerks relevanti u l-ħtieġa għal aċċess għal proġetti 

importanti imma fuq skala żgħira hi wkoll rikonoxxuta fil-Premessi 13a, 13b u 13c. 

 Id-drittijiet tal-konsumatur: inħass li dan mhux l-istrument xieraq li fih din il-

kwistjoni tiġi ttrattata u li tkun aħjar li tiddaħħal fil-Programm tal-Konsumatur li qed 

jiġi ttrattat mill-Kumitat IMCO. Madankollu, ir-Rapporteur għal opinjoni ippropona 

emenda eventwali għall-Artikolu 4(1)(e) dwar il-libertà ta' moviment f'każ li ma jkun 

possibbli l-ebda trasferiment. 

 

b) Punti speċifiċi għall-Kumitat EMPL  

 Il-post tax-xogħol hu post importanti għal kwistjonijiet li jikkonċernaw l-ugwaljanza 

ta' opportunitajiet u trattament u biex tkun indirizzata d-diskriminazzjoni. Is-sħab 

soċjali għandhom rwol importanti: dan hu rifless fl-emenda tar-Rapporteur għal 

opinjoni għall-Artikolu 5(1)(c) u 5(2)(b), l-uniku punt esklużiv ta' kompetenza. 

 Il-protezzjoni tad-data hi wkoll kwistjoni li qed tingħata aktar importanza fi 

kwistjonijiet relevanti fil-Kumitat tagħna, b'hekk l-Artikolu 4(1)(c)  

 Il-Volontarjat hu kwistjoni importanti għall-Kumitat EMPL, ir-Rapporteur għal 

opinjoni inkluda referenzi għal dan il-grupp ta' persuni fil-Premessa 3 u l-

Artikolu 5(2)(b) 

 Kooperazzjoni interreġjonali u transkonfinali użajna r-referenzi tal-Kumitat EMPL 

dwar EPSCI fir-rigward ta' osservatorji interregġjonali u transkonfinali fl-

Artikolu 5(2)(d). Ir-Rapporteur għal opinjoni inkluda referenza trasversali għall-

EPSCI bħala eżempju ta' fejn jistgħu jinstabu s-sinerġiji fl-Artikolu 10(1) u l-

Premessa 18. Il-kwistjoni ta' sinerġiji dwar l-impjieg u d-dimensjoni soċjali hi wkoll 

riflessa fil-proposta għall-Premessa 9a u l-emenda għall-Premessa 10. 

 

Dan il-programm il-ġdid għandu l-għan li jibni fuq l-iżvilupp tal-predeċessuri tiegħu. Għandu 

jkun strument effikaċi li jgħin fil-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni u jippromovi aktar 

ugwaljanza; is-soċjetà ċivili uriet li hi entużjasta li tippromovi l-inklużjoni soċjali imma 

teħtieġ ir-riżorsi biex tkun tista' tagħmel dan. Ir-Rapporteur għal opinjoni jittama li l-Kumitat 

EMPL juri l-appoġġ qawwi tiegħu. 

EMENDI 
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Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-

Ġustizzja u l-Intern, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-

rapport tiegħu: 

Emenda:  1 

Proposta għal regolament 

Titolu 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda: 

Proposta għal REGOLAMENT TAL-

PARLAMENT EWROPEW U TAL-

KUNSILL li jistabbilixxi għall-perjodu 

2014-2020 il-Programm tad-Drittijiet u ċ-

Ċittadinanza 

Proposta għal REGOLAMENT TAL-

PARLAMENT EWROPEW U TAL-

KUNSILL li jistabbilixxi għall-perjodu 

2014-2020 il-Programm tal-Ugwaljanza, 

id-Drittijiet u ċ-Ċittadinanza 

 (Din l-emenda tapplika għat-test 

leġiżlattiv kollu li qed jiġi eżaminat. L-

adozzjoni tagħha teħtieġ bidliet 

korrispondi fit-test kollu) 

 

Emenda:  2 

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 li 

aderixxiet magħhom l-UE. 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, jistudjaw u jagħmlu 

volontarjat fi Stat Membru ieħor mingħajr 

diffikultà, b’fiduċja li d-drittijiet tagħhom 

ikunu protetti, irrispettivament minn fejn 
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fl-Unjoni Ewropea jinzertaw, u li jiġi 

żgurat li persuni b'diżabbiltà jkollhom 

aċċess fuq bażi ugwali bħal persuni oħra. 

 

Emenda:  3 

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 

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. 

(5) Skont l-Artikoli 2 u 3 tat-TUE, l-

Artikoli 8, 10, 18 u 19 tat-TFUE u l-

Artikolu 21 tal-Karta, l-Unjoni għandha 

tieħu azzjoni effettiva biex tikkumbatti d-

diskriminazzjoni bbażata fuq kull tip ta' 

raġuni, bħas-sess, l-identità tal-ġeneru, ir-

razza jew l-oriġini etnika, il-lingwa, in-

nazzjonalità jew is-sħubija f'minorità 

nazzjonali, ir-reliġjon jew twemmin, id-

diżabbiltà, l-età jew l-orjentazzjoni 

sesswali u tiżgura l-promozzjoni tal-

ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel kif ukoll 

il-ħarsien tad-drittijiet ta' persuni 

b'diżabilità bħala obbligu li ġej mill-

adeżjoni tal-Unjoni għall-Konvenzjoni 

tan-NU dwar id-drittijiet ta' persuni 

b'diżabilità. L-integrazzjoni tal-

ugwaljanza u l-bini ta' soċjetà inklużiva 

billi tiġi miġġielda kull forma ta’ 

diskriminazzjoni, intolleranza u 

mibegħda, billi jiġu promossi postijiet tax-

xogħol tolleranti u inklużivi u billi jiġu 

rikonoxxuti d-drittijiet ta' kull persuna li 

tkun ittrattata b'dinjità fuq il-post tax-

xogħol u fis-soċjetà inġenerali bħala 

objettivi kontinwi li jeħtieġu azzjoni 

kkoordinata, inkluż permezz tal-

allokazzjoni ta’ fondi suffiċjenti. 

 Skont l-Artikoli 2 u 3 tat-TUE u l-

Artikolu 8 tat-TFUE, l-ugwaljanza bejn 

in-nisa u l-irġiel hija valur fundamentali 

u objettiv tal-UE u l-UE għandha 

tippromowovi l-ugwaljanza tal-ġeneru fl-

attivitajiet kollha tagħha; L-ugwaljanza 

bejn in-nisa u l-irġiel hija wkoll stabbilita 
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fl-Artikolu 23 tal-Karta tad-Drittijiet 

Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Il-

promozzjoni tal-ugwaljanza tal-ġeneru fl-

UE kollha ssir permezz ta’ approċċ f'żewġ 

livelli bbażat fuq azzjonijiet speċifiċi u fuq 

integrazzjoni effikaċi tad-dimensjoni tal-

ġeneru kemm fil-politiki kif ukoll fl-

allokazzjonijiet baġitarji. 

 

Emenda:  4 

Proposta għal regolament 

Premessa 5a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda: 

 (5a) Skont l-Artikolu 46 tat-TFUE, l-

Unjoni għandha tieħu azzjoni sabiex 

tiżgura l-moviment liberu għall-ħaddiema 

u tneħħi kull diskriminazzjoni bbażata fuq 

iċ-ċittadinanza bejn il-ħaddiema tal-Istati 

Membri fir-rigward tal-impjieg, ir-

remunerazzjoni u l-kundizzjonijiet l-oħra 

tax-xogħol u tal-impjieg. 

 

Emenda:  5 

Proposta għal regolament 

Premessa 6a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda: 

 (6a) L-ugwaljanza u l-anti-

diskriminazzjoni mhumiex biss 

kwistjonijiet legali iżda sfidi fundamentali 

għas-soċjetà. Il-Programm Komunitarju 

għall-Impjiegi u s-Solidarjetà Soċjali – 

Progress (il-Programm Progress) inkluda 

taqsimiet dwar ‘l-Antidiskriminazzjoni u 

d-Diversità’ u ‘l-Ugwaljanza bejn is-Sessi’ 

li għandhom jitkomplew u jiġu żviluppati 

iktar taħt dan il-Programm. Barra minn 

hekk, l-evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu 

tal-Programm Progress enfasizzat il-

ħtieġa għal iktar sforzi u inizjattivi ġodda 

fir-rigward tal-ugwaljanza u l-
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antidiskriminazzjoni. Għaldaqstant huwa 

tal-akbar importanza li jinżamm fokus 

qawwi fuq dawk il-kwistjonijiet. Barra 

minn hekk, il-konstatazzjonijiet tal-

evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu tal-

Programm Progress tat-

22 ta’ Diċembru 2011 fl-oqsma tal-

ugwaljanza u l-antidiskriminazzjoni 

għandhom jittieħdu inkunsiderazzjoni fl-

implimentazzjoni ta’ dan il-Programm. 

 

Emenda:  6 

Proposta għal regolament 

Premessa 9a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda: 

 (9a) Skont l-Artikolu 9 tat-TFUE, livell 

għoli ta' impjieg, il-garanzija tal-

protezzjoni soċjali adegwata u l-ġlieda 

kontra l-esklużjoni soċjali għandhom jiġu 

promossi. L-azzjonijiet skont dan il-

programm, għalhekk, għandhom 

jippromovu sinerġiji bejn il-ġlieda kontra 

l-faqar, l-esklużjoni soċjali u l-esklużjoni 

mis-suq tax-xogħol u l-promozzjoni tal-

ugwaljanza u l-ġlieda kontra kull forma 

ta' diskriminazzjoni. 

Emenda:  7 

Proposta għal regolament 

Premessa 10 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda: 

(10) Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni 

dwar l-Ewropa 20207 tistabbilixxi strateġija 

għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 

inklussiv. 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-

(10) Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni 

dwar l-Ewropa 2020 tistabbilixxi strateġija 

għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 

inklussiv. L-appoġġ u l-promozzjoni tad-

drittijiet tal-individwi fi ħdan l-Unjoni, l-

ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel, l-

indirizzar tad-diskriminazzjoni u l-

inugwaljanzi, l-aktar fis-suq tax-xogħol 

bl-għan li jiġi implimentat il-prinċipju ta' 

trattament ugwali, il-protezzjoni tad-
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Ewropa 2020. drittijiet tal-persuni b'diżabilitajiet u l-

promozzjoni taċ-ċittadinanza 

jikkontribwixxu għall-promozzjoni tal-

għanijiet oġġettivi u l-inizjattivi ewlenin 

tal-Istrateġija għall-Ewropa 2020. 

 

Emenda: 8 

Proposta għal regolament 

Premessa 12a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda: 

 (12a) Ir-razzjonalizzazzjoni u s-

simplifikazzjoni tal-istruttura tal-fondi 

m'għandhomx iwasslu għal tnaqqis fil-

livell tar-riżorsi finanzjarji disponibbli fil-

programmi preċedenti għall-2007-2013. 

Barra minn hekk, għandha tiġi assigurata 

distribuzzjoni bilanċjata u ġusta ta' fondi 

għall-objettivi speċifiċi tal-Programm. 

Sabiex tiffaċilita l-aċċess għall-applikanti 

potenzjali, is-simplifikazzjoni għandha 

tapplika wkoll għall-proċeduri ta' 

applikazzjoni u r-rekwiżiti tal-ġestjoni 

finanzjarja flimkien mat-tneħħija tal-

piżijiet amministrattivi. Is-sejħiet għal 

proposti u d-dokumenti ġustifikattivi 

tagħhom għandhom ikunu disponibbli fil-

lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni. 

 

Emenda:  9 

Proposta għal regolament 

Premessa 13a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda: 

 (13a) L-organizzazzjonijiet u n-netwerks 

ta' organizzazzjonijiet f'livell Ewropew 

jagħtu kontribut importanti għall-iżvilupp 

ta' politika u għandhom jitqiesu bħala 

atturi ewlenin għaliex jistgħu jħallu 

impatt konsiderevoli fuq ir-realizzazzjoni 

tal-objettivi tal-Programm u għandhom 

jirċievu fondi bi qbil mal-proċeduri u l-



 

RR\1010576MT.doc 61/131 PE491.176v02-00 

 MT 

kriterji stabbiliti fil-programmi ta' ħidma 

annwali. 

 

Emenda:  10 

Proposta għal regolament 

Premessa 13b (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda: 

 (13b) Il-Kummissjoni għandha tagħżel 

azzjonijiet billi tevalwa l-proposti fil-

konfront tal-kriterji definiti minn qabel 

filwaqt li tiżgura konsistenza ġenerali, 

kumplimentarjetà u sinerġiji mal-ħidma 

tal-korpi u l-aġenziji tal-Unjoni. Il-

proġetti nazzjonali u proġetti fuq skala 

żgħira għandhom jiġu meqjusa wkoll li 

jagħtu valur miżjud Ewropew u għalhekk 

jintgħażlu għal finanzjament. 

 

Emenda: 11 

Proposta għal regolament 

Premessa 13c (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda: 

 (13c) L-organizzazzjonijiet - inklużi 

organizzazzjonijiet mhux governattivi - , 

korpi, netwerks f'livell Ewropew u servizzi 

armonizzati ta' valur soċjali li qed iwettqu 

attivitajiet relatati mal-objettivi tal-

Programm għandhom ikunu jistgħu 

japplikaw għal fondi xierqa għal għotjiet 

ta' azzjoni u għotjiet operattivi. Il-

programmi ta' ħidma annwali għandhom 

jiżguraw li kull objettiv speċifiku tal-

Programm jirċievi sehem bilanċjat u ġust 

ta' allokazzjonijiet finanzjarji sabiex tkun 

żgurata l-kontinwità u msaħħa l-

prevedibilità u l-affidabilità tal-fondi. 
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Emenda:  12 

Proposta għal regolament 

Premessa 13d (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda: 

 (13d) Il-Kummissjoni għandha tiżgura 

distribuzzjoni ġeografika ġusta, u 

tipprovdi assistenza f'dawk l-Istati 

Membri fejn in-numru ta' azzjonijiet 

iffinanzjati jkun relattivament baxx. 

Emenda:  13 

Proposta għal regolament 

Premessa 18 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda: 

(18) Sabiex tiġi żgurata allokazzjoni 

effiċjenti tal-fondi mill-baġit tal-Unjoni, 

għandu jkun hemm konsistenza, 

kumplimentarjetà u sinerġiji bejn il-

programmi ta’ finanzjament li jappoġġjaw 

l-oqsma politiki marbuta mill-qrib ma’ 

xulxin, b’mod partikolari bejn il-Programm 

u l-programm Ġustizzja stabbiliti mir-

Regolament (UE) Nru XX/XX of XX, il-

Programm Ewropa għaċ-Ċittadini stabbilit 

mir-Regolament (UE) Nru XX/XX ta' XX 

u l-programmi fl-oqsma tal-affarijiet 

interni; l-impjieg u l-affarijiet soċjali; is-

saħħa u l-protezzjoni tal-konsumaturi; l-

edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-

isport; is-soċjetà tal-informazzjoni; it-

tkabbir, b'mod partikolari l-Istrument ta' 

Għajnuna għal Qabel l-Adeżjoni u l-fondi 

li joperaw taħt il-Qafas Strateġiku Komuni 

(Il-Fondi CSF). 

(18) Sabiex tiġi żgurata allokazzjoni 

effiċjenti tal-fondi mill-baġit tal-Unjoni, 

għandu jkun hemm konsistenza, 

kumplimentarjetà u sinerġiji bejn il-

programmi ta’ finanzjament li jappoġġjaw 

l-oqsma politiki marbuta mill-qrib ma’ 

xulxin, b’mod partikolari bejn il-Programm 

u l-programm Ġustizzja stabbiliti mir-

Regolament (UE) Nru XX/XX of XX, il-

Programm Ewropa għaċ-Ċittadini stabbilit 

mir-Regolament (UE) Nru XX/XX ta' XX, 

il-Programm Ewropew għall-Bidla Soċjali 

u l-Innovazzjoni stabbilit bir-Regolament 

(UE) Nru XX/XX ta' XX u l-programmi fl-

oqsma tal-affarijiet interni; l-impjieg u l-

affarijiet soċjali; is-saħħa u l-protezzjoni 

tal-konsumaturi; l-edukazzjoni, it-taħriġ, 

iż-żgħażagħ u l-isport; is-soċjetà tal-

informazzjoni; it-tkabbir, b'mod partikolari 

l-Istrument ta' Għajnuna għal Qabel l-

Adeżjoni u l-fondi li joperaw taħt il-Qafas 

Strateġiku Komuni (Il-Fondi CSF). 

Emenda:  14 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda: 

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-

Programm tal-Unjoni Ewropea dwar id-

Drittijiet u ċ-Ċittadinanza, minn issa ’l 

quddiem imsejjaħ ‘il-Programm’. 

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-

Programm tal-Unjoni Ewropea dwar l-

Ugwaljanza, id-Drittijiet u ċ-Ċittadinanza, 

minn issa ’l quddiem imsejjaħ ‘il-

Programm’. 

 

Emenda:  15 

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 għall-promozzjoni u 

l-protezzjoni tad-drittijiet tal-persuni 

kollha li jirrisjedu fl-UE inkluż l-

eżerċizzju tad-drittijiet li jirriżultaw miċ-

ċittadinanza jew mil-leġiżlazzjoni tal-

Unjoni; 

 

Emenda:  16 

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 t-trattament ugwali u l-

implimentazzjoni effettiva tal-prinċipji ta’ 

nondiskriminazzjoni fuq kwalunkwe bażi 

bħas-sess, l-identità tal-ġeneru. ir-razza 

jew l-oriġini etnika, ir-reliġjon jew 

twemmin, id-diżabbiltà, l-età, l-

orjentazzjoni sesswali jew l-identità tal-

ġeneru inkluża l-ugwaljanza bejn in-nisa u 

l-irġiel u d-drittijiet ta’ persuni b’diżabbiltà 

u tal-anzjani, filwaqt li jirrikonoxxi d-

drittijiet tal-persuni kollha li jiġu ttrattati 

b'dinjità; il-ġlieda kontra l-fastidju minn 

ibbulljar u trattament intolleranti, 

speċjalment fuq il-post tax-xogħol; li 

titneħħa d-diskriminazzjoni bbażata fuq 

in-nazzjonalità bejn ħaddiema minn Stati 
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Membri differenti speċjalment fir-rigward 

tal-impjieg, ir-remunerazzjoni u l-

kundizzjonijiet tax-xogħol; 

 

Emenda:  17 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda: 

 (ba) li jippromwovi l-ugwaljanza bejn in-

nisa u l-irġiel, inkluż billi tiġi miġġielda l-

vjolenza kontra n-nisa, it-tfal, iż-żgħażagħ 

u persuni vulnerabbli oħra u billi jiġi 

żgurat li l-aspett tal-ugwaljanza tal-

ġeneru jittieħed inkunsiderazzjoni fid-

definizzjoni u l-implimentazzjoni tal-

politiki u l-attivitajiet kollha tal-Unjoni; 

 

Emenda:  18 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda: 

(c) (c) li jikkontribwixxi fl-iżgurar ta’ livell 

għoli ta’ protezzjoni ta’ dejta personali. 

(c) li jikkontribwixxi fl-iżgurar ta’ livell 

għoli ta’ protezzjoni ta’ dejta personali, 

inkluż sitwazzjonijiet ta' pproċessar ta' 

dejta fil-kuntest tal-impjieg jew għal 

skopijiet ta' protezzjoni soċjali kif imniżżel 

fl-Artikoli 81 u 82 tar-Regolament (UE) 

Nru XX/XX tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill dwar il-protezzjoni ta' individwi 

fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data 

personali u dwar il-moviment liberu ta’ 

dik id-data (Regolament dwar il-

Protezzjoni Ġenerali tad-Dejta) u 

f'sitwazzjonijiet li jirriżultaw mill-obbligi 

skont id-Direttiva 2006/24/KE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar iż-

żamma ta' data ġenerata jew proċessata 

b'konnessjoni mal-provvista ta' servizzi 

pubblikament disponibbli ta' 

komunikazzjoni elettronika jew ta' 
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networks ta' komunikazzjoni pubblika u li 

temendi d-Direttiva 2002/58/KE; 

Emenda:  19 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt db (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda: 

 (db) li jippromwovi s-sinerġiji bejn il-

ġlieda kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali 

u l-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni u 

favur iktar ugwaljanza; 

 

Emenda:  20 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt e 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda: 

(e) li jagħti s-setgħa lill-konsumaturi u lin-

negozji li jinnegozjaw u jixtru b’fiduċja fi 

ħdan is-suq intern, billi jinforza d-

drittijiet derivati mil-leġiżlazzjoni tal-

Unjoni dwar il-konsumatur u billi 

jappoġġja l-libertà li wieħed imexxi 

negozju fis-suq intern, permezz tat-

transazzjonijiet transkonfinali. 

(e) li jagħti s-setgħa liċ-ċittadini li jsaħħu 

d-drittijiet għal-libertà li jiċċaqilqu u 

jgħixu liberament, jaħdmu, jistudjaw, u 

jagħmlu volontarjat u jmexxu negozju fi 

ħdan is-suq intern. 

Emenda:  21 

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, id-

dejta kwalitattiva u kwantitattiva miġbura 

fil-livell Ewropew dwar ir-rispett, l-

eżerċizzju u l-implimentazzjoni ta’ dawn 

id-drittijiet u l-għadd ta’ ilmenti. 
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Emenda:  22 

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, inklużi 

s-sħab soċjali, in-netwerks u l-

organizzazzjonijiet mhux governattivi; 

Emenda:  23 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda: 

(b) Attivitajiet ta’ taħriġ, bħal skambji tal-

persunal, workshops, seminars, 

avvenimenti ta’ taħriġ tat-trejners, żvilupp 

ta’ moduli ta’ taħriġ onlajn/oħrajn; 

(b) Attivitajiet ta’ taħriġ, bħal skambji tal-

persunal, workshops, seminars, 

avvenimenti ta’ taħriġ tat-trejners jew 

taħriġ individwali fuq il-post tax-xogħol, 

żvilupp ta’ moduli ta’ taħriġ onlajn/oħrajn 

disponibbli għall-ħaddiema kollha, 

inklużi l-voluntiera. Dawn l-attivitajiet 

għandhom jinkludu d-dimensjoni tal-

ġeneru u l-aspett ta’ antidiskriminazzjoni. 

 

Emenda:  24 

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 

(d) Appoġġ għall-atturi ewlenin 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’ 
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fil-livell Ewropew; finanzjament ta’ 

netwerks ta’ esperti; finanzjament ta' 

osservatorji fil-livell Ewropew. 

netwerks ta’ esperti; kooperazzjoni 

transkonfinali u interreġjonali u 
finanzjament ta’ osservatorji fil-livell 

Ewropew. 

Emenda:  25 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda: 

1. Il-Kummissjoni, f’kooperazzjoni mal-

Istati Membri għandha tiżgura l-

konsistenza u l-kumplimentarjetà ġenerali 

u sinerġiji ma’ strumenti oħra tal-Unjoni, 

fost affarijiet oħra, mal-programm 

Ġustizzja, il-programm Ewropa għaċ-

Ċittadini u ma’ programmi fl-oqsma tal-

affarijiet interni; l-impjieg u l-affarijiet 

soċjali; is-saħħa u l-protezzjoni tal-

konsumaturi; l-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-

żgħażagħ u l-isport; is-soċjetà tal-

informazzjoni; it-tkabbir, b'mod partikolari 

l-Istrument ta' Għajnuna għal Qabel l-

Adeżjoni u l-fondi li joperaw taħt il-Qafas 

Strateġiku Komuni (Il-Fondi CSF). 

1. Il-Kummissjoni, f’kooperazzjoni mal-

Istati Membri għandha tiżgura l-

konsistenza u l-kumplimentarjetà ġenerali 

u sinerġiji ma’ strumenti oħra tal-Unjoni, 

fost affarijiet oħra, mal-programm 

Ġustizzja, il-programm Ewropa għaċ-

Ċittadini, il-Programm Ewropew għall-

Bidla Soċjali u l-Innovazzjoni u ma’ 

programmi fl-oqsma tal-affarijiet interni; l-

impjieg u l-affarijiet soċjali; is-saħħa u l-

protezzjoni tal-konsumaturi; l-edukazzjoni, 

it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport; is-soċjetà 

tal-informazzjoni; it-tkabbir, b'mod 

partikolari l-Istrument ta' Għajnuna għal 

Qabel l-Adeżjoni u l-fondi li joperaw taħt 

il-Qafas Strateġiku Komuni (Il-Fondi 

CSF). 
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OPINJONI TAL-KUMITAT GĦAD-DRITTIJIET TAN-NISA U L-UGWALJANZA 
BEJN IS-SESSI 

għall-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern 

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi għall-

perjodu 2014 sa 2010 il-Programm tad-Drittijiet u ċ-Ċittadinanza 

(COM(2011)0758 – C7-0438/2011 – 2011/0344(COD)) 

Rapporteur għal opinjoni: Regina Bastos 

 

 

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA 

Fid-dokument intitolat “Baġit għall-Ewropa 2020”, il-Kummissjoni ddefiniet l-objettivi 

prinċipali tal-istruttura tal-finanzjament billi naqqset in-numru ta’ strumenti Ewropej ta’ 

finanzjament u billi stabbiliet ġabra ta’ dispożizzjonijiet fundamentali applikabbli għal kull 

finanzjament Ewropew fil-qasam tad-drittijiet fundamentali.  Bil-ħsieb li jiġi enfasizzat il-

valur miżjud Ewropew u biex jiġu żgurati r-razzjonalizzazzjoni u s-simplifikazzjoni tal-

mekkaniżmi ta’ finanzjament, il-Kummissjoni pproponiet li toħloq il-“Programm tad-Drittijiet 

u ċ-Ċittadinanza”, li jiġbor t-tliet programmi attwali: 

– il-programm “Drittijiet fundamentali u Ċittadinanza” 

– il-programm Daphne III, 

– Is-Sezzjonijiet “Antidiskriminazzjoni u Diversità” u “Ugwaljanza bejn is-Sessi” tal-

Programm għall-Impjiegi u għas-Solidarjetà Soċjali (PROGRESS). 

Il-programm "Drittijiet u Ċittadinanza" għandu jippromwovi d-drittijiet li jirriżultaw miċ-

ċittadinanza Ewropea, il-prinċipji ta’ nondiskriminazzjoni u l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-

irġiel, id-dritt għall-protezzjoni tad-data personali, id-drittijiet tat-tfal, id-drittijiet li ġejjin mil-

leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar il-ħarsien tal-konsumatur u l-libertà ta’ intrapriża fis-suq intern. 

Madankollu, għandu jiġi żgurat li d-dimensjoni tal-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa ma tgħibx 

mill-programmi minħabba l-fatt li jsegwu objettivi ġenerali u jillimitaw ruħhom biss għall-

kunċett ġenerali ta’ ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa. 

Sensibilizzazzjoni insuffiċjenti tal-problemi tal-ugwaljanza bejn is-sessi tista’ twassal għal 
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attenwazzjoni fl-attenzjoni li jingħataw id-drittijiet tan-nisa u l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-

nisa. 

Għalhekk, huwa importanti li d-dimensjoni tal-ugwaljanza tiġi kkunsidrata fit-titolu ta' dan ir-

Regolament. 

Mill-banda l-oħra, huwa essenzjali li fost l-objettivi tar-Regolament preżenti jinżammu l-

objettivi tal-programm Daphne, fosthom il-ġlieda kontra l-vjolenza mwettqa fuq in-nisa .   

L-intenzjoni ta’ introduzzjoni ta’ finanzjament flessibbli fil-livell tal-oqsma differenti ta’ 

interess għandha tiġi kkunsidrata bl-akbar attenzjoni. Fl-assenza ta’ diffużjoni tal-

informazzjoni dwar l-allokazzjoni baġitarja ta’ proġetti speċifiċi tal-programm “Drittijiet u 

ċittadinza”, huwa diffiċli li jiġi determinat min se jkunu l-benefiċjarji u x’se jkun l-impatt tal-

programm fuq id-dimensjoni tal-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa. 

Fil-fatt, ir-regolamenti għandhom jinkludu, b’mod aktar speċifiku, objettivi diretti, 

realizzabbli u verifikabbli fir-rigward tal-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa, filwaqt li 

jibbenefikaw minn pakketti baġitarji speċifiċi, u fl-istess ħin iżommu l-istess livell ta’ 

finanzjament tal-perjodu preċedenti.  

Min-naħa l-oħra, huwa essenzjali li jiġu żgurati l-monitoraġġ u l-valutazzjoni tal-effetti tal-

implimentazzjoni baġitarja fuq l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa sabiex tiġi ffaċilitata 

valutazzjoni preċiża u effikaċi tal-impatt ta’ dan il-finanzjament. 

Huwa kruċjali li kull modifika fil-fondi allokati għall-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa tiġi 

sorveljata u magħmula viżibbli. 

Huwa ugwalment importanti li naraw li l-benefiċjarji, l-awtoritajiet pubbliċi u l-

organizzazzjonijiet mhux governattivi jibqgħu jiġu infurmati dwar il-possibilitajiet ta’ 

finanzjament u l-kundizzjonijiet ta’ aċċess għall-programmi differenti. 

 

Fl-aħħar nett, il-ġbir regolari ta’ data komparabbli dwar it-tipi differenti ta’ vjolenza fir-

rigward tan-nisa fi ħdan l-Unjoni huwa essenzjali, anki jekk huwa partikolarment diffiċli 

peress li, minħabba l-biża’ jew il-mistħija, in-nisa u l-irġiel ftit huma disposti jirrakkontaw l-

esperjenzi tagħhom lill-persuni kkonċernati, sabiex jippermettu l-valutazzjoni tal-gravità reali 

tal-atti ta’ vjolenza fuq in-nisa u l-applikazzjoni ta’ soluzzjonijiet xierqa. 

 

EMENDI 

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jistieden lill-Kumitat għal-

Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-

emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:: 
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Emenda 1 

Proposta għal regolament 

Titolu 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Proposta għal Proposta għal 

REGOLAMENT TAL-PARLAMENT 

EWROPEW U TAL-KUNSILL 

REGOLAMENT TAL-PARLAMENT 

EWROPEW U TAL-KUNSILL 

li tistabbilixxi għall-perjodu 2014 sa 2020 

il-Programm tad-Drittijiet u ċ-Ċittadinanza 

li jistabbilixxi għall-perjodu 2014 sa 2020 

il-Programm tad-Drittijiet, l-Ugwaljanza u 

ċ-Ċittadinanza 

 (Din l-emenda tapplika għat-test leġiżlattiv 

kollu li qed jiġi eżaminat. L-adozzjoni 

tagħha ġġib magħha emendi 

korrispondenti fit-test.) 

 

Emenda 2 

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, 

ir-rispett għad-drittijiet tan-nisa, l-

ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa u n-

nondiskriminazzjoni, 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. 
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Emenda 3 

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 

jaċċedu għal u jgawdu s-serje sħiħa ta’ 

drittijiet tagħhom, kif imniżżel fit-Trattati, 

mingħajr diskriminazzjoni fuq kwalunkwe 

bażi, inkluż tas-sessi, l-identità tas-sessi u 

l-espressjoni tal-ġeneru. 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. 

 

Emenda 4 

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 

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. 

(5) Skont l-Artikoli 10 u 19 tat-TFUE, l-

Unjoni għandha l-għan li tiġġieled id-

diskriminazzjoni bbażata fuq is-sess, ir-

razza jew l-oriġini etnika, ir-reliġjon jew 

twemmin, id-diżabbiltà, l-età jew l-

orjentazzjoni sesswali u tappoġġja l-

integrazzjoni tal-ugwaljanza. In-

nondiskriminazzjoni tinsab ukoll fl-

Artikolu 21 tal-Karta tad-Drittijiet 

Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Il-

ġlieda kontra kull forma ta’ 
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diskriminazzjoni hija mira li teħtieġ azzjoni 

kkoordinata, inkluż permezz tal-

allokazzjoni ta’ fondi. 

Ġustifikazzjoni 

Combating discrimination and promoting equality between women and men should be 

complementary objectives of the Programme as women form the majority of most 

discriminated groups and are the majority of the EU population. Following the model of the 

current PROGRESS programme, the Rights and Citizenship Programme must give these two 

EU objectives an independent standing, and the recitals must reflect this. Since the 1995 

United Nations World Conference on Women, the EU has been implementing a double 

strategy with regards to equality between women and men combining specific actions and 

gender mainstreaming. The Rights and Citizenship programme must provide the framework 

and the funding needed for this double strategy. 

Emenda 5 

Proposta għal regolament 

Premessa 5a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (5a) Skont l-Artikoli 2 u 3(3) tat-Trattat 

dwar l-Unjoni Ewropea u l-Artikolu 8 tat-

TFUE, l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-

irġiel hija valur u għan fundamentali tal-

Unjoni u l-Unjoni għandha tippromwovi 

l-ugwaljanza bejn is-sessi fl-attivitajiet 

tagħha kollha. L-ugwaljanza bejn in-nisa 

u l-irġiel hija wkoll stabbilita fl-Artikolu 

23 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali 

tal-Unjoni Ewropea. Il-promozzjoni tal-

ugwaljanza bejn is-sessi mal-Unjoni 

titwettaq permezz ta’ approċċ doppju ta’ 

azzjonijiet speċifiċi u integrazzjoni 

effikaċi tas-sessi fit-tfassil tal-politika u fl-

allokazzjonijiet tal-baġit. 
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Emenda 6 

Proposta għal regolament 

Premessa 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(6) Skont l-Artikoli 8 u 10 tat-Trattat dwar 

il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, il-

Programm għandu jappoġġja l-

integrazzjoni tal-ugwaljanza bejn in-nisa u 

l-irġiel u l-objettivi kontra d-

diskriminazzjoni fl-attivitajiet tiegħu 

kollha. Għandu jsir regolarment 

monitoraġġ u valutazzjoni sabiex jiġi 

evalwat il-mod li bih il-kwistjonijiet tal-

ugwaljanza bejn is-sessi u d-

diskriminazzjoni jiġu indirizzati fl-

attivitajiet tal-Programm. 

(6 -lam u 2 ulokitrA-lam àtimrofnok’B )

 inojnU-l rawd tattarT-tat )3(3 ulokitrA

-l u asin-ni njeb aznajlawgu-l ,aeporwE

 inumok rulav u inumok vittejbo ajih leiġri

-tat 01 u 8 ilokitrA-l tnokS  .inojnU-lat

-rib tilibbats mmargorP-li ,EUFT

-l ajġġoppaj udnaħg itneżerp tnemalogeR

 u asin-ni njeb aznajlawgu-lat inojzzargetni

-d artnok ivittejbo-l u leiġri-l

 ahllok uħgeit teijativitta-lf inojzzanimirksid

 ’at zzemrep tatnemilpmi iġij udnaħg u

 arħo teijativitta ’am ukorpiċer razrufnir

 il irbmeM itatS ’at wej inojnU-lat

 dom’b ,teijinaħg ssetsi-l mohdnaħg

 ijiġetartS laħg EU-lat safaQ-l iralokitrap

 amoR-rat inojzzargetnI-llaħg ilanojzzaN

 njeb aznajlawgU-llaħg weporwE ttaP-l u

 .0202 as 1102 udojrep-llaħg isseS-si

 u ġġarotinom tnemraloger risj udnaħG

 il dom-li tawlave iġij xeibas inojzzatulav

-si njeb aznajlawgu-lat teijinojtsiwk-li hib

 itazziridni uġij inojzzanimirksid-d u isses

 inojnU-l .mmargorP-lat teijativitta-lf

-lat inojzzomorp-l arugżit ahdnaħg

 ’at zzemrep isses-si njeb aznajlawgu

-lif itsisnokkij il ujppod ċċorppa

 isses-sat inojsnemid-dat inojzzaredisnuk

 teijinojzzakolla-l u ahllok ikitilop-lif

 irużim ’at inojzzoda-lf u ijratiġab

.iċifiċeps  

 

Emenda 7 

Proposta għal regolament 

Premessa 6a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (6a) Fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-

2 ta’ Frar 2012 dwar il-programm 
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Daphne: kisbiet u prospetti futuri1, il-

Parlament Ewropew iddispjaċieh li l-

ġlieda kontra l-vjolenza fuq it-tfal, iż-

żgħażagħ u n-nisa ma ssemmitx 

espressament bħala objettiv speċifiku fil-

proposta tal-Kummissjoni għar-

Regolament preżenti, jikkunsidra li huwa 

essenzjali li l-objettivi tal-programm 

Daphne, li waħda minnhom hija l-ġlieda 

kontra l-vjolenza mwettqa fuq in-nisa, 

jinżammu fost l-objettivi tal-programm, u 

jinsisti li l-finanzjament tiegħu jinżamm 

f’livell indaqs jew ogħla minn dak ta’ 

Daphne III u li l-profil ta’ Daphne III 

għandu jinżamm għoli, filwaqt li jiġu 

meqjusa l-kisbiet, l-effikaċja u l-

popolarità tiegħu. 

 __________ 

 1 Testi adottati, P7_TA(2012)0027. 

 

Emenda8 

Proposta għal regolament 

Premessa 6b (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (6b) Is-sejħiet futuri għal proposti għal 

allowances għal azzjoni mmirati lejn il-

kofinanzjament ta' proġetti li 

jikkontribwixxu għall-prevenzjoni u l-

ġlieda kontra l-vjolenza fuq it-tfal, iż-

żgħażagħ u n-nisa u biex jiġu protetti l-

vittmi u l-gruppi f'riskju għandhom 

jibqgħu jissejħu "Daphne". 

Emenda  9Proposta għal regolament 

Premessa 6c (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (6c) Proġetti li jikkontribwixxu għall-

prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-vjolenza 

fuq it-tfal, iż-żgħażagħ u n-nisa u biex 

jiġu protetti l-vittmi u l-gruppi f'riskju 

għandhom jissejħu "Objettivi Daphne". 
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Emenda  10 

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) Kull forma ta' vjolenza fuq in-nisa, it-

tfal, iż-żgħażagħ u gruppi oħra f'riskju 
tikkostitwixxi vjolazzjoni ġenwina ta' 

drittijiet fundamentali. Din il-pjaga 

għandha konsewgenzi serji, mhux biss 

fuq l-istat ta’ saħħa fiżika u psikoloġika 

tal-vittmi ta’ dawn l-atti, iżda wkoll fuq is-

soċjetà kollha kemm hi minħabba li hija l-

espressjoni l-iktar kiefra u diffiċli tal-

inugwaljanza li teżisti bejn in-nisa u l-

irġiel. Din hija wkoll ir-riżultat ta’ fatturi 

kulturali u soċjali, kif ukoll tal-

inugwaljanza persistenti bejn l-irġiel u n-

nisa u ta’ qsim żbilanċjat tal-poter bejn l-

irġiel u n-nisa fis-soċjetajiet tagħna. Din 

il-vjolenza hija preżenti madwar l-Unjoni u 

teħtieġ rieda politika qawwija u azzjoni 

kkoordinata bbażata fuq il-metodi u r-

riżultati tal-programmi Daphne. It-teħid 

ta’ azzjoni kontra l-vjolenza fuq in-nisa 

jikkontribwixxi għall-għoti ta' poter lin-

nisa u għall-promozzjoni tal-ugwaljanza 

bejn in-nisa u l-irġiel. Minħabba li l-

programmi Daphne kellhom suċċess 

ġenwin mit-tnedija tagħhom fl-1997, 

kemm f’termini tal-popolarità tagħhom 

mal-partijiet interessati (benefiċjarji, 

awtoritajiet pubbliċi u akkademiċi, 

organizzazzjonijiet mhux governattivi 

(NGOs)) kif ukoll f’termini tal-effikaċja 

tal-proġetti ffinanzjati mill-programmi, 

huwa meħtieġ li l-Programm jidentifika 

b’mod ċar proġetti relatati mal-objettivi 

tal-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-

vjolenza fuq it-tfal, iż-żgħażagħ, in-nisa u 

gruppi oħra fir-riskju bħala “Daphne”' 

sabiex il-profil tal-programmi Daphne 

jinżamm għoli kemm jista’ jkun. 

 

Emenda 11 
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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 u vjolenza, 

li jippreżentaw periklu għas-saħħa fiżika 

jew mentali tagħhom. L-Unjoni u l-Istati 

Membri għandhom jieħdu 

inkunsiderazzjoni d-drittijiet u d-dmirijiet 

tal-ġenituri, il-gwardjani, u individwi 

oħra li huma responsabbli legalment 

għat-tfal.  

 

Emenda 12 

Proposta għal regolament 

Premessa 8a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (8a) Ħafna organizzazzjonijiet mhux 

governattivi (NGOs) attivi f’livelli 

differenti jistgħu jagħtu kontribuzzjoni 

importanti fil-livell Ewropew permezz ta’ 

netwerks rappreżentattivi Ewropej ta’ 

detenturi tad-drittijiet li jassistu fl-iżvilupp 

ta’ orjentazzjonijiet politiċi relatati mal-

objettivi ġenerali tal-Programm. 

Ġustifikazzjoni 

Il-programm il-ġdid għandu jirrikonoxxi r-rwol tal-NGOs fit-tfassil tal-politika kif ukoll fil-

programm Progress u l-Programm DAPHNE. 
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Emenda 13 

Proposta għal regolament 

Premessa 8b (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (8b) Ir-rekwiżit li jiġi promoss livell għoli 

ta’ impjieg, li jiġi ggarantit il-ħarsien 

soċjali u li tiġi miġġielda l-esklużjoni 

soċjali huwa promoss bl-Artikolu 9 tat-

TFUE. Azzjonijiet taħt il-Programm 

għandhom jippromwovu sinerġiji bejn il-

ġlieda kontra l-faqar, l-esklużjoni soċjali 

u d-diskriminazzjoni u l-promozzjoni tal-

ugwaljanza bejn is-sessi u l-ugwaljanza 

għal kulħadd. 

Ġustifikazzjoni 

Il-koordinazzjoni bejn il-politiki għall-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi u l-ġlieda 

kontra d-diskriminazzjoni u l-politiki għall-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali u l-ġlieda 

kontra l-faqar kienet waħda mill-valuri miżjuda tal-programm PROGRESS attwali. Dan il-

valur miżjud għandu jinżamm ukoll fil-perjodu ta’ programmazzjoni li jmiss, anki jekk il-

politiki tal-inklużjoni soċjali u tal-ugwaljanza jkunu ffinanzjati permezz ta’ programmi 

differenti. 

 

Emenda 14 

Proposta għal regolament 

Premessa 10 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(10) Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni 

dwar “l-Ewropa 2020”7 tistabbilixxi 

strateġija għal tkabbir intelliġenti, 

sostenibbli u inklussiv. 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. 

(10) Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni 

dwar “l-Ewropa 2020”7 tistabbilixxi 

strateġija għal tkabbir intelliġenti, 

sostenibbli u inklussiv. L-appoġġ u l-

promozzjoni tad-drittijiet tal-individwi fi 

ħdan l-Unjoni, il-promozzjoni tal-

ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel, 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. 
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Ġustifikazzjoni 

L-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel hija kruċjali għas-suċċess tal-Istrateġija Ewropa 2020. 

Hemm dispożizzjonijiet speċifiċi li ġejjin mill-Konvenzjoni tan-NU fl-Istrateġija Ewropa 

2020. 

 

Emenda 15 

Proposta għal regolament 

Premessa 12a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (12a) L-ilħuq tal-prijorità ewlenija tal-

ugwaljanza bejn is-sessi u l-ġlieda kontra 

l-vjolenza fuq in-nisa fil-forom kollha 

tagħha teħtieġ livell suffiċjenti u 

prevedibbli ta’ finanzjament. Għalhekk il-

pass lejn is-simplifikazzjoni u ġestjoni 

aktar effiċjenti tal-finanzjament għandu 

jiżgura li l-finanzjament tal-Unjoni jkun 

irriservat b’mod permanenti għall-

promozzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi u 

l-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa fil-

forom kollha tagħha, li l-livell ta’ 

finanzjament irriservat għal dik il-

prijorità ma jitnaqqasx għal livell taħt dak 

irriservat għal Daphne III, u li jkun 

hemm firxa ġeografika bilanċjata fost l-

organizzazzjonijiet li jirċievu l-

finanzjament. 

 

Emenda 16 

Proposta għal regolament 

Premessa 13a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (13a) Il-finanzjament għal programmi u 

attivitajiet li jippromwovu d-drittijiet tan-

nisa u l-ugwaljanza bejn is-sessi huwa 

importanti biex jiżgura li l-baġit tal-UE 

jirrifletti l-impenn tat-TFUE lejn l-

ugwaljanza bejn is-sessi. Għalhekk il-

Kummissjoni għandha tagħżel programmi 
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u attivitajiet għall-finanzjament billi 

tivvaluta l-proposti kontra kriterji definiti 

minn qabel li jagħtu kont partikolari lill-

valur miżjud Ewropew f’termini tal-

ugwaljanza bejn is-sessi u l-ġlieda kontra 

l-vjolenza fuq in-nisa fil-forom kollha 

tagħha. 

 

Emenda 17 

Proposta għal regolament 

Premessa 14a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (14a) Il-ġbir regolari ta’ data komparabbli 

dwar it-tipi differenti ta’ vjolenza fuq it-

tfal, iż-żgħażagħ, in-nisa u gruppi oħra 

f'riskju fi ħdan l-Unjoni huwa essenzjali 

sabiex tkun tista' ssir valutazzjoni tal-

gravità reali tal-atti ta’ vjolenza u l-

applikazzjoni ta’ soluzzjonijiet xierqa. 

 

Emenda 18 

Proposta għal regolament 

Premessa 15a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (15a) Skont l-Artikoli 8, 9 u 10 tat-TFUE, 

l-Unjoni għandha tippromwovi l-

ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fil-

politiki kollha tagħha u tiġġieled kontra l-

esklużjoni soċjali u d-diskriminazzjoni 

bbażata fuq l-oriġini razzjali jew etnika, 

ir-reliġjon jew it-twemmin, l-età jew l-

orjentazzjoni sesswali. 

 

Emenda 19 

Proposta għal regolament 

Premessa 15b (ġdida) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (15b) L-ibbaġitjar skont is-sessi huwa l-

applikazzjoni tal-integrazzjoni tal-ġeneru 

fil-proċessi tal-baġit. Dan ifisser 

valutazzjoni tal-baġits bbażata fuq is-sessi, 

bl-inkorporazzjoni ta’ perspettiva tas-sessi 

fil-livelli kollha tal-proċess tal-baġit u r-

ristrutturar tad-dħul u l-infiq sabiex tiġi 

promossa l-ugwaljanza bejn is-sessi. 

 

Emenda 20 

Proposta għal regolament 

Premessa 18b (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (18b) Sabiex jiġi żgurat is-suċċess, 

għandu jiżdied il-finanzjament allokat 

għal proġetti li jiddefendu d-drittijiet tan-

nisa u jippromwovu l-ugwaljanza bejn l-

irġiel u n-nisa, inklużi l-azzjonijiet għall-

ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa. Il-

finanzjament għandhu jitqassam b’mod 

ugwali fuq bażi annwali sabiex tkun tista’ 

tiġi żgurata l-kontinwità tal-objettivi u tal-

azzjonijiet segwiti. 

 

Emenda 21 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Programm għandu jiffinanzja azzjonijiet 

b’valur miżjud Ewropew. F’dak ir-rigward, 

il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-

azzjonijiet magħżula għall-finanzjament 

jimmiraw biex jipproduċu riżultati b’valur 

miżjud Ewropew u għandha tara li l-valur 

miżjud Ewropew ikun inkiseb tabilħaqq 

permezz tar-riżultati finali tal-azzjonijiet 

Il-Programm għandu jiffinanzja azzjonijiet 

b’valur miżjud Ewropew skont il-prinċipji 

tal-ibbaġitjar skont is-sessi. F’dak ir-

rigward, il-Kummissjoni għandha tiżgura li 

l-azzjonijiet magħżula għall-finanzjament 

jimmiraw biex jipproduċu riżultati b’valur 

miżjud Ewropew u għandha tara li l-valur 

miżjud Ewropew ikun inkiseb tabilħaqq 

permezz tar-riżultati finali tal-azzjonijiet 
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iffinanzjati mill-Programm. iffinanzjati mill-Programm. Il-valur 

miżjud Ewropew għandu jkun ivvalutat 

abbażi tal-potenzjal tal-azzjonijiet li 

jikkontribwixxu għall-ilħuq tal-

prijoritajiet l-aktar importanti tal-

ugwaljanza bejn is-sessi u l-ġlieda kontra 

l-vjolenza fuq in-nisa. 

 

Emenda 22 

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, il-

prinċipju tal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-

irġiel, l-ugwaljanza u n-

nondiskriminizzajoni, kif stabbilit fit-

TFUE, il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali 

tal-Unjoni Ewropea u l-konvenzjonijiet 

internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem li 

l-Unjoni aderiet magħhom, ikunu 

promossi, protetti u implimentati b’mod 

effikaċi. 

 

Emenda 23 

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 u l-

orjentazzjoni sesswali u d-drittijiet ta’ 

persuni b’diżabbiltà u tal-anzjani; 
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See Amendments 10 and 11 establishing specific objectives with regard to equality between 

women and men and preventing and combating violence against children, teenagers, women 

and other groups at risk. 

Emenda 24 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

  (ba) li jippromwovi l-ugwaljanza bejn in-

nisa u l-irġiel u jiġi żgurat li l-ugwaljanza 

tal-ġeneru jittieħed inkusiderazzjoni fid-

definizzjoni u fl-implimentazzjoni tal-

politiki u l-attivitajiet kollha tal-Unjoni; 

 

Emenda 25 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt bb (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (bb) f’każ li l-prinċipji tan-

nondiskrimanzzjoni ma jkunux ġew 

rispettati, il-proċeduri ġudizzjarji 

għandhom jiġu ffaċilitati permezz ta’ 

proċeduri sempliċi u rapidi; 

 

Emenda  26 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt bc (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (bc) li jipprevjeni u jiġġieled il-forom 

kollha ta' vjolenza fuq it-tfal, iż-żgħażagħ, 

in-nisa u gruppi oħra fir-riskju, bħall-

anzjani, il-vjolenza bbażata fuq il-ġeneru 

u l-vjolenza f'relazzjonijiet intimi, u joffri 

għajnuna u protezzjoni lill-vittmi ta’ din 

it-tip ta’ vjolenza li jindika azzjonijiet 

meħuda relatati mal-objettivi speċifiċi 

msemmija f’dan il-punt bħala ‘Daphne’; 
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Emenda  27 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt bd (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (bd) il-protezzjoni u l-promozzjoni tad-

dinjità ugwali; 

 

Emenda  28 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt be (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (be) il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-

vjolenza u l-mibegħda bbażati b’mod 

partikolari fuq is-sess, ir-razza jew l-

oriġini etnika, fuq ir-reliġjon jew 

twemmin personali, fuq id-diżabilità, fuq 

l-età, fuq l-identità tas-sess, u l-

promozzjoni tat-tolleranza u r-rispett tad-

dinjità tal-persuna;  

 

Emenda  29 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt bf (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (bf) il-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn 

in-nisa u l-irġiel fis-suq tax-xogħol u l-

ġlieda kontra d-diskriminazzjoni f’dan ir-

rigward; 

 

Emenda  30 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt d 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) li jtejjeb ir-rispett tad-drittijiet tat-tfal; (d) Jitħeġġeġ ir-rispett tad-drittijiet tat-tfal, 

billi tiġi meqjusa in-natura 

partikolarment vulnerabbli tat-tfajliet 

żgħar; 

 

Emenda  31 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (2a) L-indikaturi u d-dejta kwantitattivi li 

jippermettu l-evalwazzjoni ta’ kemm 

ikunu intlaħqu l-għanijiet imfassla min 

dan ir-regolament, huma maqsuma skont 

is-sess 

 

Emenda  32 

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 tal-għarfien pubbliku u l-

għarfien tal-liġi u l-politiki tal-Unjoni, 

speċjalment f’perspettiva ta’ tisħiħ u ta’ 

awtonomizzazzjoni taċ-ċittadini, irġiel u 

nisa, fl-għarfien u l-allokazzjoni tad-

drittijiet tagħhom, b’mod partikolari fl-

oqsma li jirrigwardaw l-ugwaljanza bejn 

l-irġiel u n-nisa u n-nondiskriminazzjoni. 
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Emenda 33 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ba) l-għajnuna u l-appoġġ għall-

organizzazzjonijiet mhux governattivi 

(NGOs) u l-organizzazzjonijiet l-oħra li 

jaħdmu fil-qasam tal-prevenzjoni u l-

ġlieda kontra l-vjolenza; 

Emenda  34 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt bb (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (bb) l-assistenza u l-appoġġ għal 

assoċjazzjonijiet u organizzazzjonijiet 

mhux governattivi li jaħdmu b’mod 

partikolari fil-qasam tal-prevenzjoni, tal-

identifikazzjoni, tal-protezzjoni u tal-

assistenza għall-vittmi tat-traffikar tal-

bnedmin; 

 

Emenda  35 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt bc (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (bc) l-appoġġ ta’ assoċjazzjonijiet u 

netwerks ta’ assoċjazzjonijiet, anke 

transnazzjonali, li jaħdmu fil-qasam tal-

kooperazzjoni; il-promozzjoni tal-

iskambju tal-informazzjoni, ta’ prattiki 

tajba u ta’ mudelli ta’ intervent fil-qasam 

tal-assistenza psikoloġika u legali u/jew 

tal-appoġġ ekonomiku u soċjali; u l-

appoġġ tal-integrazzjoni soċjali mill-ġdid 

tal-vittmi tal-vjolenza;   
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Emenda  36 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt bd (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (bd) l-appoġġ tal-assoċjazzjonijiet u l-

organizzazzjonijiet mhux governattivi fl-

iskambju tal-informazzjoni, ta’ prattiki 

tajba u ta’ mudelli ta’ intervent fil-qasam 

tar-riabilitazzjoni u l-integrazzjoni soċjali 

mill-ġdid tal-persuni vjolenti, b’sinerġija 

mal-programm "Ġustizzja"; 

 

Emenda  37 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt be (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (be) l-appoġġ tal-assoċjazzjonijiet li joffru 

assistenza għan-nisa vittmi ta’ 

diskriminazzjoni fil-qasam tax-xogħol u 

dak soċjali; 

Emenda  38 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) Attivitajiet analitiċi: bħall-ġbir ta’ dejta 

u statistika; l-iżvilupp ta’ metodoloġiji 

komuni u, fejn xieraq, indikaturi jew punti 

ta’ riferiment; studji, riċerki, analiżi u 

stħarriġ; evalwazzjonijiet u valutazzjonijiet 

tal-impatt; elaborazzjoni u pubblikazzjoni 

ta’ gwidi, rapporti u materjal edukattiv; 

monitoraġġ u valutazzjoni tat-

traspożizzjoni u l-applikazzjoni tal-

leġiżlazzjoni tal-Unjoni u l-

implimentazzjoni ta’ politiki tal-Unjoni; 

workshops, seminars, laqgħat ta’ esperti, 

konferenzi; 

(a) Attivitajiet analitiċi, bħall-ġbir regolari 

ta’ dejta u statistika paragunabbli u 

diżaggregati, inkluż relatati mat-tipi 

differenti u firxa wiesgħa ta’ abbuż, minn 

attakki fiżiċi għal abbuż emozzjonali fuq 

it-tfal, iż-żgħażagħ, in-nisa u gruppi oħra 

f'riskju; l-iżvilupp ta’ metodoloġiji komuni 

u, fejn xieraq, indikaturi jew punti ta’ 

riferiment, waqt li jkun aċċertat li din id-

dejta u informazzjoni tkun mqassma skont 

is-sess; studji, riċerki, analiżi u stħarriġ; 

evalwazzjonijiet u valutazzjonijiet tal-

impatt; elaborazzjoni u pubblikazzjoni ta’ 
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gwidi, rapporti u materjal edukattiv; 

monitoraġġ u valutazzjoni tat-

traspożizzjoni u l-applikazzjoni tal-

leġiżlazzjoni tal-Unjoni u l-

implimentazzjoni ta’ politiki tal-Unjoni; 

workshops, seminars, laqgħat ta’ esperti, 

konferenzi bl-inklużjoni ta’ approċċ 

globali u trasversali tas-sessi; 

 

 

 

Emenda  39 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt b  

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) Attivitajiet ta’ taħriġ, bħal skambji tal-

persunal, workshops, seminars, 

avvenimenti ta’ taħriġ tat-trejners, żvilupp 

ta’ moduli ta’ taħriġ onlajn/oħrajn; 

(b) Attivitajiet ta’ taħriġ, bħal skambji tal-

persunal, workshops, seminars, 

avvenimenti ta’ taħriġ tat-trejners, żvilupp 

ta’ moduli ta’ taħriġ onlajn/oħrajn, li huma 

mfassla f’kooperazzjoni mill-qrib mal-

organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u l-

esperti, jinkludu dimensjoni globali u 

trażversali tal-ġeneru; meta jkun xieraq, 

dawn l-attivitajiet għandhom jinkludu 

perspettiva tal-ġeneru u kontra d-

diskriminazzjoni, li tiġġieled u 

tirrikonoxxi l-vjolenza bbażata fuq il-

ġeneru u tippromwovi l-ugwaljanza bejn 

l-irġiel u n-nisa; 

Emenda  40 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ba) kampanji maħsuba għall-ġlieda 

kontra l-istereotipi tas-sess u l-fatt li l-

immaġni femminili fil-midja qed issir 

komodità; 
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Emenda 41 

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: 

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; żvilupp, 

operat u manutenzjoni ta' sistemi u għodod 

li jużaw teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-

komunikazzjoni;  

(c) attivitajiet ta’ tagħlim reċiproku, 

kooperazzjoni, tqajjim ta’ għarfien u tixrid: 

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’ sensibilizzazzjoni u 

informazzjoni, kampanji u avvenimenti tal-

midja li jimmiraw lejn sezzjonijiet speċifiċi 

tal-pubbliku, inkluż il-kampanji fil-qasam 

tal-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-

vjolenza, 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; żvilupp, 

operat u manutenzjoni ta' sistemi u għodod 

li jużaw teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-

komunikazzjoni; Dawn l-attivitajiet 

għandhom jippruvaw jinkludu approċċ 

trasversali u globali tas-sessi li jkun 

iffukat fuq il-promozzjoni tal-ugwaljanza 

bejn l-irġiel u n-nisa, in-

nondiskriminazzjoni u l-

awtonomizzazzjoni tan-nisa; 

Emenda  42 

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 

(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 permezz ta’ għotjiet 
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organizzazzjonijiet speċjalizzati, 

awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali 

fil-livell Ewropew; finanzjament ta’ 

netwerks ta’ esperti; finanzjament ta’ 

osservatorji fil-livell Ewropew. 

għall-azzjoni u għotjiet operattivi għall-

NGOs jew organizzazzjonijiet oħra li 

jsegwu l-objettivi tal-Programm, b'mod 

partikolari dawk li jiġġieldu l-vjolenza fuq 

it-tfal u n-nisa; netwerking fost korpi u 

organizzazzjonijiet speċjalizzati, 

awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali 

fil-livell Ewropew; finanzjament ta’ 

netwerks ta’ esperti; l-istabbiliment u l-

implimentazzjoni ta’ programmi ta’ 

għajnuna lill-vittmi u lill-gruppi fir-riskju 

fil-qasam tal-prevenzjoni u l-ġlieda kontra 

l-vjolenza; finanzjament ta’ osservatorji 

fil-livell Ewropew. 

 

Emenda  43 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt da (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (da) Azzjonijiet imfassla speċifikament 

biex jippromwovu l-prinċipji tal-

ugwaljanza bejn is-sessi u n-

nondiskriminazzjoni, u miżuri effikaċi 

biex jiġġieldu kontra l-vjolenza fuq in-

nisa fil-forom kollha tagħha. 

 

Emenda  44 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (1a) Sabiex tiġi żgurata l-kontinwità tal-

objettivi u l-azzjonijiet segwiti matul il-

Programm, il-livelli annwali ta’ 

finanzjament għal kull qasam ma 

għandhomx ivarjaw sostanzjalment, 

sakemm ma jkunx hemm raġunijiet 

oġġettivi, li għandhom jiġu ddokumentati 

u kkomunikati debitament bil-quddiem 

sew. 
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Emenda  45 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (2a) Għandu jiġi żgurat livell 

paragunabbli jew ogħla ta’ għajnuna 

finanzjarja għal kull objettiv tar-

Regolament preżenti, filwaqt li jiġi 

kkunsidrat il-livell ta’ finanzjament 

previst fil-qafas tal-programmi msemmija 

fl-Artikolu 13 għall-perjodu 2007 sa 2013. 

Permezz tal-allokazzjoni tal-fondi lil dawn 

l-oqsma fil-programmi ta’ ħidma annwali, 

il-Kummissjoni għandha tikkunsidra l-

prijoritajiet tal-Unjoni kif ukoll il-ħtieġa li 

jinżammu livelli ta’ finanzjament 

suffiċjenti u ġusti għall-oqsma kollha 

msemmija fl-Artikolu 4(1). 

 

Emenda  46 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Sabiex timplimenta l-Programm, il-

Kummissjoni għandha tadotta programmi 

ta' ħidma annwali fis-sura ta' atti ta' 

implimentazzjoni. Dawn l-atti 

implimentattivi għandhom jiġu adottati 

skont il-proċedura konsultattiva msemmija 

fl-Artikolu 9(2). 

2. Sabiex timplimenta l-Programm, il-

Kummissjoni għandha tadotta programmi 

ta’ ħidma annwali relatati mal-objettivi 

speċifiċi msemmija fl-Artikolu 4(1)u l-

azzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 5 fis-

sura ta' atti ta' implimentazzjoni. Dawn l-

atti implimentattivi għandhom jiġu adottati 

skont il-proċedura konsultattiva msemmija 

fl-Artikolu 9(2). 

Ġustifikazzjoni 

The proposed regulation does not include information on how the funding will be allocated to 

the different priorities and actions across the year and it does not provide guarantees that the 

levels of funding for the specific objectives of the programme will be predictable each year. 

Promoting equality of all, implementing the principle of non-discrimination, promoting 
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equality between women and men and combating violence against women, children and other 

vulnerable persons require sustainable and predictable funding every year. In addition, 

European Networks working on those topics require sustainable and predictable funding to 

be able to continue their work with their members in an effective manner. The legal text of the 

Programme must provide some indication that funding for activities in these fields will be 

available every year. 

 

Emenda  47 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 3a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (3a) Għandu jkun żgurat qsim suffiċjenti 

u xieraq tal-għajnuna finanzjarja għal 

kull objettiv tar-Regolament preżenti, 

filwaqt li jiġi kkunsidrat il-livell ta’ 

finanzjament previst fil-qafas tal-

programmi għall-perjodu 2007-2013 

imsemmija fl-Artikolu 13. Meta tiġi deċiża 

l-allokazzjoni tal-fondi lil dawn l-oqsma 

fil-programmi ta’ ħidma annwali, il-

Kummissjoni għandha tikkunsidra l-

ħtieġa li jiżdied il-finanzjament għall-

objettivi speċifiċi msemmija fl-Artikolu 

4(1). 

Emenda 48 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-Kummissjoni għandha timmonitorja l-

Programm b’mod regolari sabiex issegwi l-

implimentazzjoni ta’ azzjonijiet imwettqa 

taħtu fl-oqsma tal-azzjonijiet imsemmija fl-

Artikolu 5(1) u l-ilħuq tal-objettivi 

speċifiċi msemmija fl-Artikolu 4. Il-

monitoraġġ għandu jipprovdi wkoll mezz 

ta’ evalwazzjoni tal-mod li bih il-

kwistjonijiet tal-ugwaljanza bejn is-sessi u 

tal-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni ġew 

indirizzati fl-azzjonijiet tal-programm. 

Fejn ikun rilevanti, l-indikaturi għandhom 

1. Il-Kummissjoni għandha timmonitorja l-

Programm b’mod regolari sabiex issegwi l-

implimentazzjoni ta’ azzjonijiet imwettqa 

taħtu fl-oqsma tal-azzjonijiet imsemmija fl-

Artikolu 5(1) u l-ilħuq tal-objettivi 

speċifiċi msemmija fl-Artikolu 4. Il-

monitoraġġ għandu jipprovdi wkoll mezz 

ta’ evalwazzjoni tal-mod li bih il-

kwistjonijiet tal-ugwaljanza bejn is-sessi, 

il-ġlieda u l-protezzjoni kontra l-vjolenza 

u kontra d-diskriminazzjoni ġew indirizzati 

fl-azzjonijiet tal-programm. L-indikaturi 
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ikunu disaggregati skont is-sess, l-età u d-

diżabbiltà.  

għandhom ikunu disaggregati skont is-sess, 

l-età u d-diżabbiltà.  

 

 

Emenda  49 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Ir-rapport ta’ evalwazzjoni interim 

għandu jirrapporta dwar l-ilħuq tal-

għanijiet tal-Programm, l-effiċjenza tal-użu 

tar-riżorsi u l-valur miżjud Ewropew tal-

Programm bl-għan li jiġi stabbilit jekk il-

finanzjament f’oqsma koperti mill-

Programm għandhomx jiġu mġedda, 

modifikati jew sospiżi wara l-2020. Huwa 

għandu jindirizza wkoll l-ambitu għal 

kwalunkwe simplifikazzjoni tal-Programm, 

il-koerenza interna u esterna tiegħu, kif 

ukoll ir-rilevanza kontinwa tal-objettivi u l-

azzjonijiet kollha tiegħu. Dan għandu jieħu 

in kunsiderazzjoni r-riżultati ta’ 

evalwazzjonijiet ex-post tal-programmi 

msemmija fl-Artikolu 13. 

3. Ir-rapport ta’ evalwazzjoni interim 

għandu jirrapporta dwar l-ilħuq tal-

għanijiet tal-Programm, l-effiċjenza tal-użu 

tar-riżorsi u l-valur miżjud Ewropew tal-

Programm bl-għan li jiġi stabbilit jekk il-

finanzjament f’oqsma koperti mill-

Programm għandhomx jiġu mġedda, 

modifikati jew sospiżi wara l-2020. Huwa 

għandu jindirizza wkoll l-ambitu għal 

kwalunkwe simplifikazzjoni tal-Programm, 

il-koerenza interna u esterna tiegħu, kif 

ukoll ir-rilevanza kontinwa tal-objettivi u l-

azzjonijiet kollha tiegħu. Dan għandu jieħu 

in kunsiderazzjoni r-riżultati ta’ 

evalwazzjonijiet ex-post tal-programmi 

msemmija fl-Artikolu 13. Fl-evalwazzjoni 

interim tagħha, il-Kummissjoni għandha, 

b’mod partikolari, tirrapporta dwar l-

għotjiet għall-ispejjeż operattivi meta 

tiffinanzja atturi ewlenin, netwerks 

ewlenin fil-livell Ewropew, netwerks ta’ 

esperti jew osservatorji fil-livell Ewropew. 

 

Emenda  50 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 4a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (4a) Il-valutazzjoni tal-ilħuq tal-objettivi 

ġenerali u speċifiċi msemmija fl-Artikolu 

3 u l-Artikolu 4(1) għandha tkun ibbażata 

fuq indikaturi tal-prestazzjoni miżurabbli 

u diżaggregati skont is-sessi. Il-valur 
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miżjud Ewropew f’termini tal-ilħuq tal-

prijorità ewlenija tal-ugwaljanza bejn is-

sessi u l-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in–

nisa għandu jkun punt ta’ riferiment 

prinċipali. 

 

Emenda  51 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 - paragrafu 4ab (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (4b) Ir-rapport ta’ evalwazzjoni 

intermedjarju u r-rapport ta’ evalwazzjoni 

ex-post għandhom jipprovaw jinkludu 

approċċ trasversali u globali tas-sessi u 

għandhom ikunu bbażati fuq il-

konklużjonijet tal-evalwazzjoni fuq 

indikaturi u dejta marbuta speċifikament 

ma’ wieħed mis-sessi u maqsuma skont is-

sessi 
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19.7.2012 

OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-BAĠITS 

għall-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern 

dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi għall-

perjodu 2014-2020 il-Programm tad-Drittijiet u ċ-Ċittadinanza 

(COM(2011)0758 – C7-0438/2011 – 2011/0344(COD)) 

Rapporteur għal opinjoni: Barbara Matera 

 

 

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA 

Il-Kummissjoni ressqet proposta dwar il-Programm tad-Drittijiet u ċ-Ċittadinanza għall-

perjodu 2014 sa 2020 bħala parti mill-qafas finanzjarju multinannwali (MFF) li jmiss. L-

objettiv ġenerali tal-programm hu 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. 

 

Bl-għan ta’ simplifikazzjoni u razzjonalizzazzjoni, il-Programm tad-Drittijiet u ċ-Ċittadinanza 

hu s-suċċessur ta' tliet programmi attwali: Drittijiet Fundamentali u Ċittadinanza, Daphne III, 

u s-sezzjonijiet “Antidiskriminazzjoni u Diversità” u “Ugwaljanza bejn is-Sessi” tal-

Programm għall-Impjiegi u s-Solidarjetà Soċjali (PROGRESS). Wara valutazzjoni tal-impatt, 

il-Kummissjoni kkonkludiet li l-għaqda ta’ dawn il-programmi twassal għal approċċ ta’ 

finanzjament imtejjeb fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem, in-nondiskriminazzjoni, il-

protezzjoni tad-data u ċ-ċittadinanza. 

 

Il-Programm tad-Drittijiet u ċ-Ċittadinanza jiffoka fuq ħames għanijiet speċifiċi:  

 li jikkontribwixxi għat-titjib tal-eżerċizzju tad-drittijiet li jirriżultaw miċ-ċittadinanza tal-

Unjoni; 

 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; 

 (ċ) li jikkontribwixxi fl-iżgurar ta’ livell għoli ta’ protezzjoni ta’ dejta personali. 

 li jtejjeb ir-rispett tad-drittijiet tat-tfal; 



 

RR\1010576MT.doc 97/131 PE491.176v02-00 

 MT 

 li jagħti s-setgħa lill-konsumaturi u lin-negozji li jinnegozjaw u jixtru b’fiduċja fi ħdan is-

suq intern, billi jinforza d-drittijiet derivati mil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar il-

konsumatur u billi jappoġġja l-libertà li wieħed imexxi negozju fis-suq intern, permezz 

tat-transazzjonijiet transkonfinali. 

 

Ir-Rapporteur għal opinjoni tinsab imħassba dwar il-fatt li, meta mqabbel mal-perjodu ta' 

finanzjament attwali, kwistjonijiet bħall-protezzjoni tat-tfal, taż-żgħażagħ u tan-nisa minn kull 

forma ta' vjolenza, il-ġlieda kontra t-traffikar tal-persuni u l-esplojtazzjoni sesswali, u 

kwistjonijiet tal-ġeneru u l-integrazzjoni tal-ġeneru, mhumiex indirizzati b’mod espliċitu fil-

proposta għall-perjodu l-ġdid, u għalhekk jista’ jkun il-każ li ma jingħatawx biżżejjed 

attenzjoni u finanzjament. 

 

Il-proposta tal-Kummissjoni tiddikjara li l-indikaturi ewlenin għall-kejl tal-ilħuq ta’ dawn l-

għanijiet, għandhom ikunu, fost affarijiet oħra, il-perċezzjoni Ewropea tar-rispett, l-eżerċizzju 

u l-implimentazzjoni ta’ dawn id-drittijiet u l-għadd ta’ ilmenti. Ir-Rapporteur għal opinjoni 

tfakkar li l-perċezzjoni u l-għadd ta’ ilmenti mhumiex indikaturi ideali biex jitkejjel il-

progress. Jista’ jkun li jkunu influwenzat minn bosta fatturi differenti, li l-biċċa l-kbira 

minnhom huma barra l-ambitu tal-Programm tad-Drittijiet u ċ-Ċittadinanza. Barra minn hekk, 

is-sempliċi fatt li l-ilmenti qed jonqsu ma jistax ikun prova tal-kisbiet tal-programm. 

L-approprjazzjonijiet finanzjarji għall-implimentazzjoni tal-Programm għall-perjodu mill-

1 ta' Jannar 2014 sal-31 ta’ Diċembru 2020 ser jammontaw għal EUR 439 miljun (fil-

prezzijiet attwali). Bit-tnaqqis tal-inflazzjoni u aġġustamenti tal-programm, il-volum ta’ fondu 

dedikati għall-ħolqien taż-żona ta’ ġustizzja fl-Unjoni Ewropea fil-futur hu komparabbli mal-

finanzjament fl-MFF attwali. 

 

Il-Programm tad-Drittijiet u ċ-Ċittadinanza propost mill-Kummissjoni għall-perjodu 2014-

2020 għandu jkun approvat bl-emendi li ġejjin. 

 

EMENDI 

IL-Kumitat għall-Baġits jistieden lill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern, 

bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu: 

Emenda  1 

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva 

Paragrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. Jirrimarka li l-pakkett finanzjarju 

speċifikat fil-proposta leġiżlattiva 

jikkostitwixxi biss indikazzjoni għall-

awtorità leġiżlattiva u li ma jistax jiġi 
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stabbilit sakemm jintlaħaq qbil dwar il-

proposta għal regolament li jistabbilixxi l-

Qafas Finanzjarju Multiannwali għas-

snin 2014-2020; 

 

Emenda  2 

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva 

Paragrafu 1b (ġdid) 

 

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda 

 1b. Ifakkar fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' 

Ġunju 2011 bit-titlu "Ninvestu fil-

ġejjieni: Qafas Finanzjarju Multiannwali 

(MFF) ġdid għal Ewropa kompetittiva, 

sostenibbli u inklużiva1; itenni li jinħtieġu 

biżżejjed riżorsi addizzjonali fl-MFF li 

jmiss sabiex l-Unjoni tkun tista' tilħaq il-

prijoritajiet eżistenti tal-politika tagħha u 

tissodisfa l-kompiti l-ġodda previsti fit-

Trattat ta' Lisbona, kif ukoll sabiex 

tindirizza sitwazzjonijiet mhux mistennija; 

jistieden lill-Kunsill, jekk ma jaqbilx ma' 

dan l-approċċ, jidentifika b’mod ċar liema 

mill-prijoritajiet jew proġetti politiċi 

tiegħu jistgħu jitneħħew kompletament, 

minkejja l-garanzija tal-valur miżjud 

Ewropew tagħhom; jindika li anki b'żieda 

fil-livell tar-riżorsi għall-qafas finanzjarju 

multiannwali li jmiss ta' almenu 5 % meta 

mqabbel mal-livell tal-2013 jista' jingħata 

biss kontribut limitat għall-ksib tal-

objettivi u tal-impenji maqbula tal-Unjoni 

u lill-prinċipju ta' solidarjetà tal-Unjoni; 

 _______________ 

 1 Testi adottati, P7_TA(2011)0266. 

 

Emenda  3 

Proposta għal regolament 
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Kunsiderazzjoni 1b (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Wara li kkunsidraw il-Karta tad-Drittijiet 

Fundamentali tal-Unjoni, 

 

Emenda  4 

Proposta għal regolament 

Premessa 1a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (1a) Fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' 

Ġunju 2011 bit-titlu "Ninvestu fil-

ġejjieni: Qafas Finanzjarju Multiannwali 

(MFF) ġdid għal Ewropa kompetittiva, 

sostenibbli u inklużiva1, il-Parlament 

Ewropew enfasizza li l-promozzjoni taċ-

ċittadinanza tal-Unjoni tħalli impatt dirett 

fuq il-ħajja ta' kuljum tal-Ewropej u li 

tikkontribwixxi għal fehim aħjar tal-

opportunitajiet ipprovduti mill-politiki tal-

Unjoni, kif ukoll id-drittijiet fundamentali 

stabbiliti fil-Karta tad-Drittijiet 

Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u fit-

Trattati; jinsab konvint li jridu jkunu 

garantiti finanzjamenti adegwati fil-

qasam taċ-ċittadinanza. 

 _______________ 

 1 Testi adottati, P7_TA(2011)0266. 

 

Emenda  5 

Proposta għal regolament 

Premessa 9a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (9a) Ir-razzjonalizzazzjoni u s-

semplifikazzjoni tal-istruttura tal-fondi 

ma għandhomx jirriżultaw fi tnaqqis fil-

livell tar-riżorsi finanzjarji disponibbli fil-

programmi 2007-2013 preċedenti. Bil-
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għan li jiġi faċilitat l-aċċess ta' kandidati 

potenzjali, iridu wkoll jiġi semplifikati l-

proċeduri ta' preżentazzjoni tat-talbiet u l-

kundizzjonijiet fil-qasam tal-ġestjoni 

finanzjarja u titneħħa l-burokrazija żejda. 

Is-sejħiet għal proposti u d-dokumenti 

ġustifikattivi tagħhom għandhom ikunu 

disponibbli fil-lingwi uffiċjali kollha tal-

Unjoni. 

Ġustifikazzjoni 

Ara l-emenda 8 tal-Onor. Göncz. 

 

 

Emenda  6 

Proposta għal regolament 

Premessa 11a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (11a) It-titjib tal-implimentazzjoni u l-

kwalità tal-infiq għandhom jikkostitwixxu 

prinċipji gwida biex jinkisbu l-objettivi 

tal-programm, waqt li jiġi żgurat l-aħjar 

użu tar-riżorsi finanzjarji; 

 

 

Emenda  7 

Proposta għal regolament 

Premessa 14a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (14a) Huwa importanti li tiġi żgurata 

ġestjoni finanzjarja soda tal-programm, 

kif ukoll l-implimentazzjoni tiegħu bl-

iktar mod effikaċi u faċli sabiex jintuża, 

filwaqt li jiġu żgurati wkoll iċ-ċertezza 

legali u l-aċċessibbiltà tal-programm 

għall-parteċipanti kollha. 
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Emenda  8 

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 jiżviluppa iktar 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. 

 
 

 

Emenda  9 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Sabiex jinkiseb l-objettiv ġenerali 

imsemmi fl-Artikolu 3, il-Programm 

għandu jkollu l-għanijiet speċifiċi li ġejjin: 

1. Sabiex jinkiseb l-objettiv ġenerali 

imsemmi fl-Artikolu 3, il-Programm 

għandu jkollu l-għanijiet speċifiċi li ġejjin: 

(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; 

(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 l-integrazzjoni tal-

ġeneru, u d-drittijiet ta’ persuni 

b’diżabbiltà u tal-anzjani; 

(c) (ċ) li jikkontribwixxi fl-iżgurar ta’ livell 

għoli ta’ protezzjoni ta’ dejta personali. 

(c) (ċ) li jikkontribwixxi fl-iżgurar ta’ livell 

għoli ta’ protezzjoni ta’ dejta personali. 
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(d) li jtejjeb ir-rispett tad-drittijiet tat-tfal; 
(d) li jtejjeb ir-rispett tad-drittijiet tat-tfal, 

il-protezzjoni tat-tfal, taż-żgħażagħ u tan-

nisa minn kull forma ta' vjolenza, il-

ġlieda kontra t-traffikar tal-persuni u l-

esplojtazzjoni sesswali. 

(e) li jagħti s-setgħa lill-konsumaturi u lin-

negozji li jinnegozjaw u jixtru b’fiduċja fi 

ħdan is-suq intern, billi jinforza d-drittijiet 

derivati mil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar 

il-konsumatur u billi jappoġġja l-libertà li 

wieħed imexxi negozju fis-suq intern, 

permezz tat-transazzjonijiet transkonfinali. 

(e) li jagħti s-setgħa lill-konsumaturi u lin-

negozji li jinnegozjaw u jixtru b’fiduċja fi 

ħdan is-suq intern, billi jinforza d-drittijiet 

derivati mil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar 

il-konsumatur u billi jappoġġja l-libertà li 

wieħed imexxi negozju fis-suq intern, 

permezz tat-transazzjonijiet transkonfinali. 

 

 
 

Emenda  10 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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, pożizzjoni mtejba tal-Istati 

Membri fl-indiċijiet tad-drittijiet tal-

bniedem rikonoxxuti fuq livell 

internazzjonali, u l-għadd ta’ ilmenti li 

rnexxielhom jiġu solvuti. 

 

 

Emenda  11 

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, 

(c) Attivitajiet ta’ tagħlim reċiproku, 

kooperazzjoni, tqajjim ta’ għarfien u tixrid, 

bħal identifikazzjoni, u skambji dwar, 
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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; 

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 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; 

 

Ġustifikazzjoni 

 

Il-komunikazzjoni korporattiva tal-prijoritajiet politiċi tal-UE hi diġà ffinanzjata taħt l-

intestatura 16 tal-baġit tal-UE "Komunikazzjoni". 

 

 

Emenda  12 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 − paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-pakkett finanzjarju għall-

implimentazzjoni tal-Programm għandu 

jkun ta’ EUR 439 miljun. 

1. Fi ħdan it-tifsira tal-punti [17] tal-

Ftehim Interistituzzjonali ta’ .../..... bejn 

il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-

Kummissjoni dwar il-kooperazzjoni fi 

kwistjonijiet baġitarji u dwar il-ġestjoni 

finanzjarja tajba, il-pakkett finanzjarju 

għall-implimentazzjoni tal-Programm 

għall-perjodu li jmur mill-2014 sal-2020, 

li jirrappreżenta r-riferiment ewlieni 

għall-awtorità baġitarja matul il-

proċedura baġitarja annwali, għandu jkun 

ta' EUR 439 miljun. 

Emenda  13 

Proposta għal regolament 
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Artikolu 7 − paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-awtorità baġitarja għandha tawtorizza 

l-approprjazzjonijiet annwali li huma 

disponibbli fil-limiti tal-Qafas Finanzjarju 

Pluriennali stabbilit bir-Regolament tal-

Kunsill (UE, Euratom) Nru XX/XX ta' XX 
li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju 

pluriennali għas-snin 2014-2020. 

3. L-awtorità baġitarja għandha tawtorizza 

l-approprjazzjonijiet annwali li huma 

disponibbli mingħajr ħsara għad-

dispożizzjonijiet tar-Regolament li 

jistabbilixxi l-qafas finanzjarju 

multiannwali għas-snin 2014-2020 u l-

Ftehim Interistituzzjonali ta’ xxx/201z 

bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-

Kummissjoni dwar il-kooperazzjoni fi 

kwistjonijiet baġitarji u l-ġestjoni 

finanzjarja soda. 

 

Emenda  14 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 − paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-Kummissjoni, f’kooperazzjoni mal-

Istati Membri għandha tiżgura l-

konsistenza u l-kumplimentarjetà ġenerali 

u sinerġiji ma’ strumenti oħra tal-Unjoni, 

fost affarijiet oħra, mal-programm 

Ġustizzja, il-programm Ewropa għaċ-

Ċittadini u ma’ programmi fl-oqsma tal-

affarijiet interni; l-impjieg u l-affarijiet 

soċjali; is-saħħa u l-protezzjoni tal-

konsumaturi; l-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-

żgħażagħ u l-isport; is-soċjetà tal-

informazzjoni; it-tkabbir, b’mod partikolari 

l-Istrument għall-Assistenza ta’ Qabel l-

Adeżjoni u mal-fondi li joperaw skont il-

Qafas Strateġiku Komuni (il-fondi tas-

CSF). 

1. Il-Kummissjoni, f’kooperazzjoni mal-

Istati Membri għandha tiżgura l-

konsistenza u l-kumplimentarjetà ġenerali 

u sinerġiji ma’ strumenti oħra tal-Unjoni, 

fost affarijiet oħra, mal-programm 

Ġustizzja, il-programm Ewropa għaċ-

Ċittadini u ma’ programmi fl-oqsma tal-

affarijiet interni; l-impjieg u l-affarijiet 

soċjali; is-saħħa u l-protezzjoni tal-

konsumaturi; l-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-

żgħażagħ u l-isport; is-soċjetà tal-

informazzjoni; it-tkabbir, b’mod partikolari 

l-Istrument għall-Assistenza ta’ Qabel l-

Adeżjoni u mal-fondi li joperaw skont il-

Qafas Strateġiku Komuni (il-fondi tas-

CSF). Il-Kummissjoni għandha tiżgura 

wkoll il-konsistenza globali, il-

komplimentarjetà u s-sinerġiji mal-

aġenziji tal-UE li l-mandati tagħhom 

ikopru l-istess oqsma bħall-programm. 
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Emenda  15 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-programm jista’ jaqsam ir-riżorsi ma’ 

strumenti oħra tal-Unjoni, b’mod 

partikolari l-programm Ġustizzja, sabiex 

jiġu implimentati azzjonijiet li jissodisfaw 

l-għanijiet taż-żewġ programmi. Azzjoni li 

għaliha jkun ingħata finanzjament mill-

Programm tista’ twassal għall-għoti ta’ 

finanzjament mill-Programm Ġustizzja, 

sakemm il-finanzjament ma jkunx ikopri l-

istess oġġetti tal-ispiża. 

2. Il-programm jista’ jaqsam ir-riżorsi ma’ 

strumenti oħra tal-Unjoni, b’mod 

partikolari l-programm Ġustizzja, sabiex 

jiġu implimentati azzjonijiet li jissodisfaw 

l-għanijiet taż-żewġ programmi. Azzjoni li 

għaliha jkun ingħata finanzjament mill-

Programm tista’ twassal għall-għoti ta’ 

finanzjament mill-Programm Ġustizzja, 

sakemm il-finanzjament ma jkunx ikopri l-

istess oġġetti tal-ispiża. L-użu ta’ iktar 

minn sors wieħed għall-akkwist ta' fondi 

għandu jkun evitat billi jiġu indikati 

b'mod ċar is-sorsi ta' finanzjament għal 

kull kategorija ta' nfiq, b'konformità mal-

prinċipju tal-ġestjoni finanzjarja soda. 

 

Ġustifikazzjoni 

Il-kundizzjoni għall-kondiviżjoni tal-fondi bejn il-programmi differenti mhumiex ċari. Il-

problema addizzjonali hija fondi iktar dgħajfa meta jingħataw lil diversi proġetti fuq skala 

żgħira. 
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OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-AFFARIJIET LEGALI 

għall-Kumitat għall-Affarijiet Legali 

dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi għall-

perjodu 2014-2020 il-Programm tad-Drittijiet u ċ-Ċittadinanza 

(COM(2011)0758 – C7-0438/2011 – 2011/0344(COD)) 

Rapporteur għal opinjoni: Klaus-Heiner Lehne 

 

 

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA 

Il-Programm tad-Drittijiet u ċ-Ċittadinanza għall-perjodu 2014-2020 għandu l-għan li jagħmel 

l-għanijiet tal-Programm ta' Stokkolma effettivi billi jippromovi u jipproteġi d-drittijiet taċ-

ċittadini mogħtija lilhom mit-Trattati Ewropej u mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali. 

Ħafna mill-problemi rrappurtati miċ-ċittadini meta dawn jeżerċitaw id-dritt tagħhom għal 

moviment liberu huma kkawżati mill-fatt li huma, jew l-entitajiet pubbliċi li magħhom qed 

jittrattaw, ma jkunux konxji biżżejjed mill-eżistenza jew il-firxa tad-drittijiet tagħhom skont 

it-Trattati. L-objettiv globali ta' dan il-programm hu li jinstab rimedju għal dan. 

Dan il-programm se jkun is-suċċessur tal-programmi attwali dwar id-Drittijiet Fundamentali u 

ċ-Ċittadinanza, Daphne III u (inparti) il-programmi Progress. Dan il-programm omnibus ġdid 

se jiġbor fih l-objettivi tal-programmi attwali sabiex jippermetti aktar flessibilità fid-deċiżjoni 

dwar id-distribuzzjoni tal-fondi bejn proġetti speċifiċi. 

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali jemmen li dan jista' jagħti lill-Unjoni Ewropea l-possibilità 

li tkompli tippromovi l-aċċess għad-drittijiet u jittama li programm uniku ġdid f'dan il-qasam 

joħloq sinerġiji u jkollu impatt akbar. 

Dan il-programm se jkun kumplimentari għall-Programm Ġustizzja 2014-2020, li għalih il-

Kumitat għall-Affarijiet Legali hu koresponsabbli, flimkien mal-Kumitat għall-Libertajiet 

Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. 

Wara li kkunsidra l-bażijiet ġuridiċi utilizzati, il-fondi mill-programm se jikkonċernaw dawn 

l-oqsma:il-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni (Artikolu 19(2) TFUE), id-dritt għall-moviment 

liberu (Artikolu 21(2) TFUE), is-suq intern (Artikolu 114 TFUE), is-saħħa pubblika 

(Artikolu 168 TFUE), il-ħarsien tal-konsumatur (Artikolu 169 TFUE) u l-appoġġ 
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amministrattiv għall-Istati Membri, inkluż l-iskambju ta' informazzjoni u t-taħriġ 

(Artikolu 197 TFUE). 

Il-Kumitat iqis li l-għanijiet ġenerali (Artikolu 3) u dawk speċifiċi (Artikolu 4), kif ukoll l-

oqsma ta' azzjoni (Artikolu 5), stabbiliti fil-proposta b'mod ġenerali huma sodisfaċenti u 

għalhekk jissuġġerixxi appoġġ wiesa' favur dan il-programm. 

Madankollu, il-Kumitat jipproponi xi tibdil żgħir għad-dispożizzjonijiet tal-abbozz ta' 

regolament, l-aktar sabiex jiżgura li d-dettalji tal-programm ikunu suffiċjentement preċiżi. 

Barra minn hekk, il-Kumitat iqis li l-użu ta' atti delegati jkun aktar adatt fl-adozzjoni tal-

programmi ta' ħidma annwali. 

EMENDI 

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali jistieden lill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-

Intern, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu: 

Emenda  1 

Proposta għal regolament 

Premessa 17 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Is-setgħat ta' implimentazzjoni fir-rigward 

tal-adozzjoni tal-programm ta' ħidma 

annwali għandhom jingħataw lill-

Kummissjoni. Dawn is-setgħat għandhom 

jiġu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) 

Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u 

tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011, li 

jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali 

dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati 

Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni 

tas-setgħat ta’ implimentazzjoni. 

Minħabba l-ammonti annwali 

kkonċernati, l-implikazzjonijiet baġitarji 

jistgħu jitqiesu bħala mhux sostanzjali. 

Għaldaqstant, għandha tapplika l-

proċedura konsultattiva. 

Sabiex ikun jista' jiffunzjona dan il-

Programm, il-Kummissjoni għandha 

tingħata s-setgħa li tadotta atti skont l-

Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-

Funzjonament tal-Unjoni Ewropea f'dak 

li jirrigwarda l-adozzjoni ta' programmi 

ta’ ħidma annwali. Huwa ta’ importanza 

partikolari li l-Kummissjoni twettaq 

konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma 

ta' tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-

esperti. Meta tkun qiegħda tipprepara u 

tfassal atti delegati, il-Kummissjoni 

għandha tiżgura trażmissjoni simultanja, 

f'waqtha u xierqa tad-dokumenti rilevanti 

kollha lill-Parlament Ewropew u lill-

Kunsill. 

Ġustifikazzjoni 

Din l-emenda u l-emendi 6-15 għandhom l-għan li jwasslu sabiex il-programmi ta’ ħidma 

annwali jieħdu l-għamla ta' atti delegati. 
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Emenda  2 

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, in-

numru u l-perċentwali ta' ċittadini 

milħuqa minn attivitajiet ta' 

sensibilizzazzjoni finanzjati mill-

Programm, dejta kwalifikattiva miġbura 

f'livell nazzjonali u Ewropew dwar il-livell 

ta' għarfien li ċ-ċittadini għandhom tad-

drittijiet tagħhom skont il-liġi tal-Unjoni, 

u l-perċezzjoni Ewropea tar-rispett, l-

eżerċizzju u l-implimentazzjoni ta’ dawn 

id-drittijiet u l-għadd ta’ ilmenti. 

Ġustifikazzjoni 

Din l-emenda għandha l-għan li tiżgura li l-indikaturi użati biex ikun evalwat dan il-

programm ikunu suffiċjentement preċiżi. 

 

Emenda  3 

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: 

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 

(c) Attivitajiet ta’ tagħlim reċiproku, 

kooperazzjoni, mekkaniżmi ta' 

koordinament għall-kooperazzjoni 

transkonfinali, 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' 

sensibilizzazzjoni u informazzjoni, 

kampanji u avvenimenti tal-medja, inkluża 
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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; 

komunikazzjoni korportattiva tal-

leġiżlazzjoni u l-prijoritajiet leġiżlattivi u 

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, inkluża l-interoperabbiltà 

transkonfinali ta' sistemi u 

applikazzjonijiet eżistenti fl-Istati Membri; 

Ġustifikazzjoni 

Il-Kumitat iqis li dan test tal-abbozz ma jagħtix attenzjoni biżżejjed għall-problemi 

transkonfinali. 

 

Emenda  4 

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 f’livell 

Ewropew li l-attivitajiet tagħhom ikunu 

konnessi 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 u japplikaw 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; titjib fil-koordinament 

tan-netwerks eżistenti; finanzjament ta’ 

netwerks ta’ esperti; finanzjament ta’ 

osservatorji fil-livell Ewropew. 

Ġustifikazzjoni 

Il-Kumitat iqis li l-miżuri skont dan il-programm għandhom jittrattaw ukoll it-titjib fil-

koordinament. 
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Emenda  5 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Korpi u entitatjiet pubbliċi u/jew privati 

legalment stabbiliti, b'mod partikolari 

pajjiżi fejn tapplika l-Politika Ewropea tal-

Viċinat, jistgħu jkunu assoċjati mal-

azzjonijiet tal-Programm, jekk dan iservi l-

iskop ta' dawn l-azzjonijiet. 

2. Korpi u entitatjiet pubbliċi u/jew privati 

legalment stabbiliti, b'mod partikolari 

pajjiżi fejn tapplika l-Politika Ewropea tal-

Viċinat, jistgħu jkunu assoċjati mal-

azzjonijiet tal-Programm, jekk dan iservi l-

iskop ta' dawk l-azzjonijiet u jekk dawk l-

azzjonijiet ikunu kofinanzjati mill-pajjiż 

terz ikkonċernat. 

Ġustifikazzjoni 

Il-Kumitat iqis li l-programmi mwettqa fil-pajjiżi kkonċernati mill-Politika Ewropea tal-

Viċinat għandu jkollhom ir-rekwiżit li jkunu kofinanzjati mill-pajjiż terz inkwistjoni. 

 

Emenda  6 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 - titolu 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Miżuri ta’ implimentazzjoni Programmi ta' Ħidma Annwali 

 

Emenda  7 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-Kummissjoni għandha timplimenta l-

appoġġ finanzjarju tal-Unjoni skont ir-

Regolament (UE, Euratom) Nru XX/XX 

ta’ XX dwar ir-regoli finanzjarji 

applikabbli għall-baġit annwali tal-Unjoni 

Ewropea. 

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-

setgħa li tadotta atti delegati skont l-

Artikolu 9 dwar l-adozzjoni ta' programmi 

ta’ ħidma annwali. 
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Emenda  8 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Sabiex timplimenta l-Programm, il-

Kummissjoni għandha tadotta programmi 

ta' ħidma annwali fis-sura ta' atti ta' 

implimentazzjoni. Dawn l-atti ta’ 

implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 

skont il-proċedura konsultattiva 

msemmija fl-Artikolu 9(2). 

mħassar 

 

Emenda  9 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Il-programmi ta' ħidma annwali 

għandhom jistabbilixxu l-miżuri li huma 

meħtieġa għall-implimentazzjoni 

tagħhom, il-prijoritajiet ta' sejħiet għal 

proposti u l-elementi l-oħra kollha rikjesti 

mir-Regolament (UE, Euratom) Nru 

XX/XX ta' XX dwar ir-regoli finanzjarji 

applikabbli għall-baġit annwali tal-Unjoni 

Ewropea. 

mħassar 

 

Emenda  10 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 - titolu 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Proċedura ta’ kumitat Eżerċizzju tad-delega 
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Emenda  11 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-Kummissjoni għandha tkun 

megħjuna minn kumitat. Dak il-kumitat 

għandu jkun kumitat skont it-tifsira tar-

Regolament (UE) Nru 182/2011. 

1. Is-setgħa li tadotta atti ddelegati hija 

mogħtija lill-Kummissjoni suġġetta għall-

kundizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu. 

 

Emenda  12 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Fejn issir referenza għal dan il-

paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 4 

tar-Regolament (UE) Nru 182/2011. 

2. Is-setgħa li tadotta atti delegati 

msemmija fl-Artikolu 8 għandha tiġi 

kkonferita lill-Kummissjoni minn [id-data 

tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament] 

sal-31 ta' Diċembru 2020. 

 

Emenda  13 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

  2a. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-

Artikolu 8 tista’ tiġi revokata fi 

kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew 

jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka 

għandha ttemm id-delega tas-setgħa 

speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Din 

għandha tidħol fis-seħħ fil-jum ta' wara l-

pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal 

Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data 

aktar tard speċifikata fiha. Din 

m'għandhiex taffettwa l-validità ta' 

kwalunkwe att iddelegat li jkun diġà fis-

seħħ. 
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Emenda  14 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 2b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

  2b. Malli tadotta att iddelegat, il-

Kummissjoni għandha tinnotifika 

simultanjament lill-Parlament Ewropew u 

lill-Kunsill. 

 

Emenda  15 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 2 c (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

  2c. Att delegat adottat skont l-Artikoli 8(5) 

u 32 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma 

jkunx hemm oġġezzjoni mill-Parlament 

Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien 

xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-

Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew 

jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, 

il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu 

infurmaw lill-Kummissjoni li mhux se 

joġġezzjonaw. Dak il-perjodu ta' żmien 

għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq inizjattiva 

tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill. 
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OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-PETIZZJONIJIET 

għall-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern 

dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi għall-

perjodu 2014-2020 il-Programm tad-Drittijiet u ċ-Ċittadinanza 

(COM(2011)0758 – C7-0438/2011 – 2011/0344(COD)) 

Rapporteur għal opinjoni: Adina-Ioana Vălean 

 

 

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.  



 

RR\1010576MT.doc 117/131 PE491.176v02-00 

 MT 

 

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: 

 

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, u partikolarment l-

Artikoli 2, 3 u 9 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, 

 

Emenda  2 

Proposta għal regolament 

Kunsiderazzjoni 1a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

  Wara li kkunsidraw il-Karta tad-Drittijiet 

Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, 

 

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-

(1) L-Unjoni Ewropea hija stabbilita fuq il-

prinċipji tar-rispett għad-dinjità tal-
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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. 

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. 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 

ppubbliċizzati, promossi u rispettati sewwa 

biex ikunu jistgħu jsiru realtà. It-tgawdija 

sħiħa ta’ dawk id-drittijiet għandha tkun 

iggarantita u għandu jitneħħa kwalunkwe 

ostakolu. 

 

Emenda  4 

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. 

 

Emenda  5 

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 

(3) Iċ-ċittadini tal-UE 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-
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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. 

Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 

id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità 

(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 fil-pajjiż fejn 

jirrisjedu, id-dritt tagħhom għall-

protezzjoni konsulari u d-dritt tagħhom li 

jagħmlu petizzjoni lill-Parlament Ewropew 

bi kwalunkwe waħda mil-lingwi tat-

Trattat. Huma għandhom iħossuhom 

komdi jgħixu, jivvjaġġaw, jistudjaw u 

jaħdmu fi Stat Membru ieħor, b’fiduċja li 

d-drittijiet tagħhom ikunu protetti, 

irrispettivament minn fejn fl-Unjoni 

Ewropea jinzertaw. 

Emenda  6 

Proposta għal regolament 

Premessa 3a (ġdida) 

 

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. 

 

Emenda  7 

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 

(4) Iċ-ċittadini tal-UE u n-negozji 

għandhom jibbenefikaw ukoll b’mod sħiħ 

mis-suq intern. Il-konsumaturi għandhom 
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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. 

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. 

 

Emenda  8 

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 

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. 

(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 

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.  

 

Emenda  9 

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-

(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-
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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. 

Unjoni u teħtieġ azzjoni kkoordinata sabiex 

tiġi indirizzata. It-teħid ta’ azzjoni li 

tipprevjeni u tiġġieled kontra l-vjolenza 

fuq in-nisa jikkontribwixxi għall-

promozzjoni tal-ugwaljanza bejn in-nisa u 

l-irġiel. 

 

Emenda  10 

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 u difiżi 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-iżvilupp 

rapidu fit-teknoloġija tal-

kommunikazzjoni moderna, saru iktar 

varjati u iktar diffiċli biex jiġu identifikati. 

Emenda  11 

Proposta għal regolament 

Premessa 8a (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 
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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. 

 

Emenda  12 

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. 

Emenda  13 

Proposta għal regolament 

Premessa 13 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(13) Il-Komunikazzjonijiet tal-

Kummissjoni ‘Ir-Reviżjoni tal-Baġit tal-

UE12 u ‘Baġit għall-Ewropa 2020’ 

jenfasizzaw l-importanza tal-iffukar tal-

finanzjament fuq azzjonijiet b’valur miżjud 

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 

(13) Il-Komunikazzjonijiet tal-

Kummissjoni ‘Ir-Reviżjoni tal-Baġit tal-

UE12 u ‘Baġit għall-Ewropa 2020’ 

jenfasizzaw l-importanza tal-iffukar tal-

finanzjament fuq azzjonijiet b’valur miżjud 

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 
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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. L-

intervent tal-Unjoni jippermetti li dawn l-

azzjonijiet jiġu segwiti b’mod konsistenti 

madwar l-Unjoni 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. 

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. L-intervent tal-Unjoni 

jippermetti li dawn l-azzjonijiet jiġu 

segwiti b’mod konsistenti madwar l-Unjoni 

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. 

 

Emenda  14 

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 rrispettati bis-sħiħ, promossi u 

protetti. 

Emenda  15 

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 u t-tkattir 

tal-għarfien dwar id-drittijiet li jirriżultaw 

miċ-ċittadinanza tal-Unjoni u l-

promozzjoni taċ-ċittadinanza attiva; 

jinkoraġġixxi lin-nies biex jeżerċitawhom 
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aktar ta’ spiss; 

 

Emenda  16 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. li jiffoka fuq komunikazzjoni aħjar u 

ffinanzjata b’mod adegwat kemm fil-livell 

Ewropew, nazzjonali u lokali. 

 

Emenda  17 

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 , in-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 u li jiġġieled kontra t-tipi ta’ 

diskriminazzjoni msemmija hawn fuq; 

 

Emenda  18 

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; 
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Emenda  19 

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; 

 

Emenda  20 

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; 

Emenda  21 

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 jipprovdi l-appoġġ għall-vittmi u l-

gruppi li jinsabu f’riskju 

 

Emenda  22 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 4b (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-
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drittijiet taċ-ċittadini tal-UE. 

 

Emenda  23 

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-

nondiskriminazzjoni, is-solidarjetà u l-

moviment liberu fi ħdan l-UE għaċ-

ċittadini kollha tal-UE. 

Emenda  24 

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’ lmenti u petizzjonijiet rigward 

nuqqasijiet fil-protezzjoni tagħhom. 

 

Emenda  25 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) it-tisħiħ tal-għarfien pubbliku u l-

għarfien tal-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; 
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Emenda  26 

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-UE 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; 

 

Emenda  27 

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; 

 

Emenda  28 

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 

(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 
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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; 

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; 

 

Emenda  29 

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 koperti 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. 

Emenda  30 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. Kull objettiv speċifiku tal-Programm 

għandu jirċievi allokazzjoni annwali ta’ 
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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. 

 

Emenda  31 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 2b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2b. Organizzazzjonijiet mhux governattivi 

li jirċievu finanzjament biex iwettqu 

attivitajiet koperti mill-objettivi tal-

Programm jeħtieġ li jingħataw 

indikazzjoni tal-kontinwità u l-

previdibbiltà tal-allokazzjoni annwali ta’ 

fondi li jkunu se jirċievu minn sena għal 

oħra, għall-proġett speċifiku. 
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