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MT Magħquda fid-diversità MT

25.3.2019 A8-0111/171

Emenda 171
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
f'isem il-Grupp EFDD

Rapport A8-0111/2019
Milan Zver
"Erasmus": il-programm tal-Unjoni għall-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Fil-Komunikazzjoni tagħha dwar it-
Tisħiħ tal-Identità Ewropea permezz tal-
Edukazzjoni u l-Kultura tal-
14 ta' Novembru 2017, il-Kummissjoni 
ressqet il-viżjoni tagħha sabiex taħdem lejn 
Żona Ewropea tal-Edukazzjoni sal-2025, li 
fiha t-tagħlim ma jkunx imfixkel mill-
fruntieri; Unjoni, li fiha jkun sar standard li 
wieħed iqatta' żmien fi Stat Membru ieħor 
biex jistudja u jitgħallem fi kwalunkwe 
mod jew ambjent, u fejn, tkun saret in-
norma li wieħed jitkellem żewġ lingwi 
oħra minbarra l-lingwa materna tiegħu; 
Unjoni li fiha l-persuni ikollhom sens 
qawwi tal-identità tagħhom bħala Ewropej, 
tal-wirt kulturali tal-Ewropa u tad-diversità 
tagħha. F'dan il-kuntest, il-Kummissjoni 
enfasizzat il-ħtieġa li tingħata spinta lill-
programm Erasmus+ ippruvat u ttestjat fil-
kategoriji kollha ta' studenti li diġà jkopri u 
li jintlaħqu studenti li ġejjin minn kuntesti 
żvantaġġati.

(2) Fil-Komunikazzjoni tagħha dwar it-
Tisħiħ tal-Identità Ewropea permezz tal-
Edukazzjoni u l-Kultura tal-
14 ta' Novembru 2017, il-Kummissjoni 
ressqet il-viżjoni tagħha sabiex taħdem lejn 
Żona Ewropea tal-Edukazzjoni sal-2025, li 
fiha t-tagħlim ma jkunx imfixkel mill-
fruntieri; Unjoni, li fiha jkun sar standard li 
wieħed iqatta' żmien fi Stat Membru ieħor 
biex jistudja u jitgħallem fi kwalunkwe 
mod jew ambjent, u fejn, tkun saret in-
norma li wieħed jitkellem żewġ lingwi 
oħra minbarra l-lingwa materna tiegħu; 
Unjoni li fiha l-persuni jkollhom sens 
qawwi tal-identità tagħhom bħala Ewropej, 
tal-wirt kulturali tal-Ewropa u tad-diversità 
tagħha. F'dan il-kuntest, il-Kummissjoni 
enfasizzat il-ħtieġa li tingħata spinta lill-
programm Erasmus+ ippruvat u ttestjat fil-
kategoriji kollha ta' studenti li diġà jkopri u 
b'mod partikolari li jilħaq aktar persuni 
b'inqas opportunitajiet.
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MT Magħquda fid-diversità MT

25.3.2019 A8-0111/172

Emenda 172
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
f'isem il-Grupp EFDD

Rapport A8-0111/2019
Milan Zver
"Erasmus": il-programm tal-Unjoni għall-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet 
Soċjali, ipproklamat u ffirmat solennement 
fis-17 ta' Novembru 2017 mill-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni, 
jistabbilixxi, bħala l-ewwel prinċipju 
ewlieni tiegħu, li kulħadd għandu d-dritt 
għal edukazzjoni, taħriġ u tagħlim tul il-
ħajja ta' kwalità u inklużivi sabiex 
jinżammu u jinkisbu ħiliet li 
jippermettulhom jipparteċipaw bis-sħiħ fis-
soċjetà u jġestixxu b'suċċess it-
tranżizzjonijiet fis-suq tax-xogħol.

(4) Il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet 
Soċjali, ipproklamat u ffirmat solennement 
fis-17 ta' Novembru 2017 mill-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni, 
jistabbilixxi, bħala l-ewwel prinċipju 
ewlieni tiegħu, li kulħadd għandu d-dritt 
għal edukazzjoni, taħriġ u tagħlim tul il-
ħajja ta' kwalità u inklużivi sabiex 
jinżammu u jinkisbu ħiliet u kompetenzi li 
jippermettulhom jipparteċipaw bis-sħiħ fis-
soċjetà u jiġġestixxu b'suċċess it-
tranżizzjonijiet fis-suq tax-xogħol.

Or. en
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25.3.2019 A8-0111/173

Emenda 173
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
f'isem il-Grupp EFDD

Rapport A8-0111/2019
Milan Zver
"Erasmus": il-programm tal-Unjoni għall-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Fis-16 ta' Settembru 2016 fi 
Bratislava, il-mexxejja ta' sebgħa u għoxrin 
Stat Membru enfasizzaw id-
determinazzjoni tagħhom li jipprovdu 
opportunitajiet aħjar għaż-żgħażagħ. Fid-
Dikjarazzjoni ta' Ruma li ġiet iffirmata fil-
25 ta' Marzu 2017, il-mexxejja ta' sebgħa u 
għoxrin Stat Membru u tal-Kunsill 
Ewropew, il-Parlament Ewropew u l-
Kummissjoni Ewropea wegħdu li jaħdmu 
għal Unjoni fejn iż-żgħażagħ jirċievu l-
aħjar edukazzjoni u taħriġ u jistgħu 
jistudjaw u jsibu impjieg madwar l-Unjoni; 
Unjoni li tippreserva l-wirt kulturali tagħna 
u li tippromwovi d-diversità kulturali.

(5) Fis-16 ta' Settembru 2016 fi 
Bratislava, il-mexxejja ta' sebgħa u għoxrin 
Stat Membru enfasizzaw id-
determinazzjoni tagħhom li jipprovdu 
opportunitajiet aħjar għaż-żgħażagħ. Fid-
Dikjarazzjoni ta' Ruma li ġiet iffirmata fil-
25 ta' Marzu 2017, il-mexxejja ta' sebgħa u 
għoxrin Stat Membru u tal-Kunsill 
Ewropew, il-Parlament Ewropew u l-
Kummissjoni Ewropea wiegħdu li jaħdmu 
għal Unjoni fejn iż-żgħażagħ jirċievu l-
aħjar edukazzjoni u taħriġ u jkunu jistgħu 
jistudjaw u jsibu impjieg stabbli u deċenti 
madwar l-Unjoni; Unjoni li tippreserva l-
wirt kulturali tagħna u li tippromwovi d-
diversità kulturali.

Or. en



AM\1180889MT.docx PE637.664v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

25.3.2019 A8-0111/174

Emenda 174
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
f'isem il-Grupp EFDD

Rapport A8-0111/2019
Milan Zver
"Erasmus": il-programm tal-Unjoni għall-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Il-Programm jenħtieġ li 
jimmobilizza l-potenzjal tal-parteċipanti 
preċedenti ta' Erasmus+ u jappoġġa l-
attivitajiet b'mod partikolari n-networks 
tal-Alumni, l-ambaxxaturi u l-Europeers, 
billi jħeġġiġhom jaġixxu ta' multiplikaturi 
tal-Programm.

(29) Il-Programm jenħtieġ li 
jimmobilizza l-potenzjal tal-parteċipanti 
preċedenti ta' Erasmus+ u jappoġġa l-
attivitajiet b'mod partikolari tan-netwerks 
tal-Alumni, l-ambaxxaturi u l-Europeers, 
billi jħeġġiġhom jaġixxu ta' multiplikaturi 
tal-Programm b'mod partikolari fil-livell 
lokali.

Or. en
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25.3.2019 A8-0111/175

Emenda 175
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
f'isem il-Grupp EFDD

Rapport A8-0111/2019
Milan Zver
"Erasmus": il-programm tal-Unjoni għall-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Proposta għal regolament
Premessa 49

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(49) Sabiex jiġu simplifikati r-rekwiżiti 
għall-benefiċjarji, jenħtieġ li jintużaw 
kemm jista' jkun għotjiet simplifikati fil-
forma ta' somom f'daqqa, spejjeż ta' unità u 
finanzjament b'rata fissa. L-għotjiet 
simplifikati biex jappoġġaw l-azzjonijiet ta' 
mobbiltà tal-Programm, kif definit mill-
Kummissjoni, jenħtieġ li iqisu l-ispejjeż 
tal-għajxien u tas-sussistenza tal-pajjiż 
ospitanti. Il-Kummissjoni u l-aġenziji 
nazzjonali tal-pajjiżi mittenti jenħtieġ li 
jkollhom il-possibbiltà li jaġġustaw dawn l-
għotjiet simplifikati fuq il-bażi ta' kriterji 
oġġettivi, b'mod partikolari sabiex jiżguraw 
aċċess għal persuni b'inqas opportunitajiet. 
B'konformità mad-dritt nazzjonali, l-Istati 
Membri jenħtieġ li jitħeġġu wkoll jeżentaw 
dawk l-għotjiet minn kwalunkwe taxxa u 
imposta soċjali. L-istess eżenzjoni jenħtieġ 
li tapplika għal entitajiet pubbliċi jew 
privati li jagħtu appoġġ finanzjarju bħal 
dan lill-individwi konċernati.

(49) Sabiex jiġu simplifikati r-rekwiżiti 
għall-benefiċjarji, jenħtieġ li jintużaw 
kemm jista' jkun għotjiet simplifikati fil-
forma ta' somom f'daqqa, spejjeż ta' unità u 
finanzjament b'rata fissa. L-għotjiet 
simplifikati biex jappoġġaw l-azzjonijiet ta' 
mobbiltà tal-Programm, kif definit mill-
Kummissjoni, jenħtieġ li jqisu l-ispejjeż 
tal-għajxien u tas-sussistenza tal-pajjiż 
ospitanti. Il-Kummissjoni u l-aġenziji 
nazzjonali tal-pajjiżi mittenti jenħtieġ li 
jkollhom il-possibbiltà li jaġġustaw dawn l-
għotjiet simplifikati fuq il-bażi ta' kriterji 
oġġettivi, b'mod partikolari sabiex jiżguraw 
aċċess għal persuni b'inqas opportunitajiet. 
Fid-dawl ta' dan, l-għotjiet jenħtieġ li 
jkopru mill-inqas 70 % tal-ispejjeż 
eliġibbli mġarrba mill-persuni b'inqas 
opportunitajiet bħala riżultat tal-
parteċipazzjoni fil-Programm. 
B'konformità mad-dritt nazzjonali, l-Istati 
Membri jenħtieġ li jitħeġġu wkoll jeżentaw 
dawk l-għotjiet minn kwalunkwe taxxa u 
imposta soċjali. L-istess eżenzjoni jenħtieġ 
li tapplika għal entitajiet pubbliċi jew 
privati li jagħtu appoġġ finanzjarju bħal 
dan lill-individwi kkonċernati.

Or. en
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MT Magħquda fid-diversità MT

25.3.2019 A8-0111/176

Emenda 176
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
f'isem il-Grupp EFDD

Rapport A8-0111/2019
Milan Zver
"Erasmus": il-programm tal-Unjoni għall-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) sħubiji għall-kooperazzjoni u 
skambji ta' prassi, inkluż sħubiji fuq skala 
żgħira għat-trawwim ta' aċċess iktar 
mifrux u iktar inklużiv għall-Programm;

(a) sħubiji għall-kooperazzjoni, 
tagħlim bejn il-pari u skambji ta' prattiki, 
inkluż sħubiji fuq skala żgħira għat-
trawwim ta' aċċess usa' u iktar inklużiv 
għall-Programm;

Or. en
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MT Magħquda fid-diversità MT

25.3.2019 A8-0111/177

Emenda 177
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
f'isem il-Grupp EFDD

Rapport A8-0111/2019
Milan Zver
"Erasmus": il-programm tal-Unjoni għall-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. L-għotjiet għandhom ikopru mill-
inqas 70 % tal-ispejjeż eliġibbli mġarrba 
mill-persuni b'inqas opportunitajiet 
b'riżultat tal-parteċipazzjoni fil-
Programm.

Or. en


