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Emenda 1
Jo Leinen

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Ċitazzjoni 3 a (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet varji 
tal-Parlament Ewropew li jittrattaw is-
soċjetà ċivili fil-leġiżlatura parlamentari 
attwali,

Or. de

Emenda 2
Jo Leinen

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Ċitazzjoni 3 b (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

– wara li kkunsidra s-smigħ li sar mas-
soċjetà ċivili tat-3 ta' Ġunju 2008,

Or. de

Emenda 3
Jo Leinen

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa -A (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

-A. billi Unjoni Ewropea demokratika li 
tkun qrib iċ-ċittadini teħtieġ 
kooperazzjoni mill-viċin tal-istituzzjonijiet 
Ewropej u l-Istati Membri mas-soċjetà 
ċivili fil-livell Ewropew, nazzjonali, 
reġjonali u lokali,
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Or. de

Emenda 4
Jo Leinen

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa C (issir Premessa -A a (ġdida))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

C. billi l-ftuħ għad-djalogu tal-
istituzzjonijiet Ewropej nazzjonali, 
reġjonali u lokali tal-Istati Membri u għall-
kooperazzjoni maċ-ċittadini u mal-
organizzjonijiet tas-soċjetà ċivili huwa 
rekwiżit essenzjali għall-impenn tagħhom 
fil-proċess tat-tfassil tal-liġijiet u l-
governanza tajba f'kull livell,

-Aa.. billi l-ftuħ għad-djalogu tal-
istituzzjonijiet Ewropej nazzjonali, 
reġjonali u lokali u għall-kooperazzjoni 
maċ-ċittadini u mal-organizzjonijiet tas-
soċjetà ċivili huwa rekwiżit essenzjali 
għall-impenn tagħhom fil-leġiżlazzjoni u l-
governanza f'kull livell,

(il-Premessa C ssir Premessa -Aa)

Or. xm

Emenda 5
Jo Leinen

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa E

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

billi ma jeżisti l-ebda kunsens rigward 
x'jikkonċerna d-djalogu ċivili, u dan 
saħansitra bi żball jiġi meqjus l-istess 
bħad-djalogu soċjali,

imħassra

Or. de

Emenda 6
Sirpa Pietikäinen

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

billi ma jeżisti l-ebda kunsens rigward 
x'jikkonċerna d-djalogu ċivili, u dan 
saħansitra bi żball jiġi meqjus l-istess 
bħad-djalogu soċjali,

E. billi t-terminu "soċjetà ċivili" jirreferi 
għal numru kbir ta' organizazzjonijiet 
mhux governattivi u bla profitti, stabbiliti 
miċ-ċittadini fuq inizzjattiva tagħhom 
stess, li għandhom posthom fil-ħajja 
pubblika, li jesprimu l-interessi, l-ideat u 
l-ideoloġiji tal-membri tagħhom u oħrajn, 
ibbażati fuq kunsiderazzjonijiet etiċi, 
kulturali, politiċi, xjentifiċi, reliġjużi jew 
filantropiċi.

Or. en

Emenda 7
Jo Leinen

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 2

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

2. Jenfasizza s-sinifikat u l-importanza tal-
funzjonijiet informattivi tad-djalogu ċivili, 
li għandhom effett fuq il-pubbliku, b'mod 
partikolari fil-promozzjoni u t-trażmissjoni 
tal-miżuri u l-miri tal-Unjoni Ewropea, fil-
ħolqien ta' netwerk ta' kooperazjoni fl-
Ewropa u fit-tisħiħ tal-identità u l-
identifikazzjoni Ewropea fost is-soċjetà 
ċivili;

2. Jenfasizza li s-soċjetà ċivili fl-Ewropa 
għandha rwol importanti fil-proċess ta' 
integrazzjoni Ewropea, peress li tgħaddi l-
opinjonijiet u t-talbiet espressi miċ-
ċittadini Ewropej lill-istituzzjonijiet 
Ewropej; jisħaq fuq l-importanza tal-
għarfien li s-soċjetà ċivili toffri lill-
istituzzjonijiet u jenfasizza s-sinifikat u l-
importanza tal-funzjonijiet informattivi 
tad-djalogu ċivili, li għandhom effett fuq il-
pubbliku, b'mod partikolari fil-promozzjoni 
u t-trażmissjoni tal-miżuri u l-miri tal-
Unjoni Ewropea, fil-ħolqien ta' netwerk ta' 
kooperazjoni fl-Ewropa u fit-tisħiħ tal-
identità u l-identifikazzjoni Ewropea fost 
is-soċjetà ċivili;

Or. de
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Emenda 8
György Schöpflin

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 6

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

6. Jistieden lill-istituzzjonijiet tal-Unjoni 
Ewropea kif ukoll l-awtoritajiet nazzjonali, 
reġjonali u lokali tal-Istati Membri biex, bl-
aħjar mod-possibbli, jagħmlu użu mill-
qafas ġuridiku fis-seħħ u l-aħjar prattiki 
għall-iżvilupp tad-djalogu maċ-ċittadini kif 
ukoll l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili;

6. Jistieden lill-istituzzjonijiet tal-Unjoni 
Ewropea kif ukoll l-awtoritajiet nazzjonali, 
reġjonali u lokali tal-Istati Membri biex, bl-
aħjar mod-possibbli, jagħmlu użu mill-
qafas ġuridiku fis-seħħ u l-aħjar prattiki 
għall-iżvilupp tad-djalogu maċ-ċittadini kif 
ukoll l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili; jikkunsidra, b'mod partikolari, li l-
Uffiċċji tal-Informazzjoni tal-PE f'kull 
Stat Membru għandu jkollhom rwol attiv 
fil-promozzjoni, l-organizzazzjoni u l-
immaniġġjar ta' forums li jsiru mill-inqas 
kull sena bejn il-Parlament u r-
rappreżentanti tas-soċjetà ċivili f'dak l-
Istat Membru, u jenfasizza l-importanza 
tal-parteċipazzjoni regolari tal-Membri 
tiegħu, kemm mill-Istat Membru 
kkonċernat u minn Stati Membri oħra, 
f'dawn il-forums;

Or. en

Emenda 9
György Schöpflin

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 8

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

8. Jistieden lill-istituzzjonijiet tal-Unjoni 
biex jiggarantixxu li ċ-ċittadini kollha 
Ewropej, l-irġiel, in-nisa, l-anzjani u ż-
żgħażagħ, ikunu jistgħu jipparteċipaw 
b'mod attiv fid-djalogu ċivili bl-istess 
drittijiet u mingħajr ma jkunu diskriminati; 
jinnota li l-Unjoni Ewropea f'dan il-kuntest 
għandha tagħti kontribut biex il-prinċipju 

8. Jistieden lill-istituzzjonijiet tal-Unjoni 
biex jiggarantixxu li ċ-ċittadini kollha 
Ewropej, l-irġiel, in-nisa, l-anzjani u ż-
żgħażagħ, fl-ibliet u l-irħula, ikunu jistgħu 
jipparteċipaw b'mod attiv fid-djalogu ċivili 
bl-istess drittijiet u mingħajr ma jkunu 
diskriminati u, b'mod partikolari, li l-
membri ta' minoritajiet lingwistiċi jkunu 
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tal-istess drittijiet bejn in-nisa u l-irġiel jiġi 
attwat, u li, fl-implimentazzjoni tiegħu, 
ikollu effet ta' mudell kemm fi ħdan l-UE 
kif ukoll lilhinn minnha;

jistgħu jużaw il-lingwa materna tagħhom 
f'dawn il-forums; jinnota li l-Unjoni 
Ewropea f'dan il-kuntest għandha tagħti 
kontribut biex il-prinċipju tal-istess 
drittijiet bejn in-nisa u l-irġiel jiġi attwat, u 
li, fl-implimentazzjoni tiegħu, ikollu effett
ta' mudell kemm fi ħdan l-UE kif ukoll 
lilhinn minnha;

Or. en

Emenda 10
Jo Leinen

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 9

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

9. Jitlob li l-istituzzjonijiet tal-Unjoni 
Ewropea jelaboraw prinċipji komuni, 
uniformi u trasparenti u biex jiddeterminaw 
il-mekkaniżmi u l-proċeduri tad-djalogu 
ċivili, b'konformità mal-Prinċipji Ġenerali 
u Standards Minimi għall-Konsultazzjoni 
ta’ partijiet interessati mal-Kummissjoni";

9. Jitlob li l-istituzzjonijiet tal-Unjoni 
Ewropea, fi ftehim interistituzzjonali, 
jadottaw linji gwida obbligatorji għall-
ħatra ta' rappreżentanti tas-soċjetà ċivili, 
metodi għall-organizzazzjoni ta' 
konsultazzjonijiet u l-finanzjament 
tagħhom, b'konformità mal-Prinċipji 
Ġenerali u Standards Minimi għall-
Konsultazzjoni ta’ partijiet interessati mal-
Kummissjoni"1;

Or. de

Emenda 11
György Schöpflin

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 9

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

9. Jitlob li l-istituzzjonijiet tal-Unjoni 9. Jistieden lill-istituzzjonijiet tal-Unjoni 
                                               
1 Komunikazzjoni mill-Kummissjoni – Lejn kultura rinforzata ta’ konsultazzjoni u djalogu – Prinċipji Ġenerali u 
standards minimi għall-konsultazzjoni ta’ partijiet interessati mill-Kummissjoni (COM(2002)0704;
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Ewropea jelaboraw prinċipji komuni, 
uniformi u trasparenti u biex jiddeterminaw 
il-mekkaniżmi u l-proċeduri tad-djalogu 
ċivili, b'konformità mal-Prinċipji Ġenerali 
u Standards Minimi għall-Konsultazzjoni 
ta’ partijiet interessati mal-Kummissjoni";

Ewropea jelaboraw prinċipji komuni, 
uniformi u trasparenti u biex jiddeterminaw 
il-mekkaniżmi u l-proċeduri tad-djalogu 
ċivili, b'konformità mal-Prinċipji Ġenerali 
u Standards Minimi għall-Konsultazzjoni 
ta’ partijiet interessati mal-Kummissjoni"1; 
jinnota li, għal dan l-iskop, l-
istituzzjonijiet kollha tal-UE għandhom 
iżommu reġistri aġġornati tal-
organizazzjonijiet mhux governattivi 
relevanti kemm jekk huma attivi fl-Istati 
Membri u/jew jekk ikunu ffokati fuq 
istituzzjonijiet tal-UE;

Or. en

Emenda 12
Sirpa Pietikäinen

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 9 a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

9a. Jistieden lill-Bureau biex jeżamina 
metodi kif jissaħħaħ il-potenzjal tas-
soċjetà ċivili biex tipparteċipa b'mod aktar 
effettiv, u fuq front aktar wiesa', fil-
preparazzjoni ta' rapporti parlamentari.
Jissuġġerixxi li konsultazzjoni bħal din 
tas-soċjetà ċivili tista' tieħu l-forma ta' 
"allarm bikri": notifika lil dawk 
interessati mir-rapport futur fl-istadju 
meta rapport jiġi riferut lil kumitat.
Jinnota li dan jipprovdi opportunità għall-
parteċipanti fis-soċjetà ċivili biex jagħtu l-
opinjonijiet tagħhom dwar il-kwistjoni 
attwali bil-miktub kmieni biżżejjed biex 
ikunu jistgħu jiġu kkunsidrati fl-abbozz 
finali.  Jinnota li ta' spiss parteċipanti 
iżgħar fis-soċjetà ċivili jkollhom riżorsi 
limitati biex iżommu ruħhom informati 

                                                                                                                                                  
1 Komunikazzjoni tal-Kummissjoni: Komunikazzjoni mill-Kummissjoni – Lejn kultura rinforzata ta’ 
konsultazzjoni u djalogu – Prinċipji Ġenerali u standards minimi għall-konsultazzjoni ta’ partijiet interessati 
mill-Kummissjoni (COM(2002)0704;
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dwar l-attivitajiet tal-Parlament li huma 
rilevanti għalihom, u jeħtieġ rwol aktar
proattiv tal-Parlament biex ikun hemm 
parteċipazzjoni aktar wiesgħa tas-soċjetà 
ċivili.

Or. en

Emenda 13
Jo Leinen

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 10

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

10. Jitlob lill-istituzzjonijiet tal-Unjoni 
Ewropea biex jiżviluppaw id-djalogu ċivili 
fl-oqsma politiċi kollha tal-UE u f'dan 
jikkunsidraw il-prinċipju tat-trasparenza kif 
ukoll jiżguraw li jinżamm bilanċ bejn is-
settur pubbliku u s-settur privat;

10. Jitlob lill-istituzzjonijiet tal-Unjoni 
Ewropea biex jagħmlu d-djalogu ċivili 
kompitu orizzontali għad-Direttorati-
Ġenerali kollha tal-Kummissjoni, għall-
gruppi ta' ħidma kollha tal-Kunsill fil-
Kunsill tal-Ministri u għall-Kumitati 
kollha fil-Parlament Ewropew, u f'dan 
jikkunsidraw il-prinċipju tat-trasparenza kif 
ukoll jiżguraw li jinżamm bilanċ bejn is-
settur pubbliku u s-settur privat;

Or. de

Emenda 14
Jo Leinen

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 11

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

11. Jitlob lill-istituzzjonijiet tal-Unjoni 
Ewropea biex jikkooperaw aktar mill-qrib 
fl-iżvilupp tad-djalogu ċivili u biex 
jippromwovu l-pożizzjoni Ewropea fost iċ-
ċittadini tal-UE sabiex jiggarantixxu 
komunikazzjoni, koordinazzjoni aħjar, kif 
ukoll fluss ta' komunikazzjoni aħjar għal 

imħassar
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dawk li huma miżuri dwar il-
konsultazzjoni mas-soċjetà;

Or. de

Emenda 15
György Schöpflin

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 11

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

11. Jitlob lill-istituzzjonijiet tal-Unjoni 
Ewropea biex jikkooperaw aktar mill-qrib 
fl-iżvilupp tad-djalogu ċivili u biex 
jippromwovu l-pożizzjoni Ewropea fost iċ-
ċittadini tal-UE sabiex jiggarantixxu 
komunikazzjoni, koordinazzjoni aħjar, kif 
ukoll fluss ta' komunikazzjoni aħjar għal 
dawk li huma miżuri dwar il-
konsultazzjoni mas-soċjetà;

11. Jitlob lill-istituzzjonijiet tal-Unjoni 
Ewropea biex jikkooperaw aktar mill-qrib 
fl-iżvilupp tad-djalogu ċivili u biex 
jippromwovu l-pożizzjoni Ewropea fost iċ-
ċittadini tal-UE sabiex jiggarantixxu 
komunikazzjoni, koordinazzjoni aħjar, kif 
ukoll fluss ta' komunikazzjoni aħjar għal 
dawk li huma miżuri dwar il-
konsultazzjoni mas-soċjetà; jinnota li, 
f'dan il-kuntest, huma mixtieqa ħafna 
laqgħat regolari bejn is-soċjetà ċivili u l-
Kummissarji f'forums fl-Istati Membri 
bħala mod biex jonqos id-distakk li jidher 
li jeżisti bejn l-UE u ċ-ċittadini tal-
Ewropa;

Or. en

Emenda 16
Jo Leinen

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15. Jinnota b'mod partikolari l-
importanza ta' stħarriġ professjonali tal-
opinjoni pubblika Ewropea biex jiġu 
identifikati u biex jinftiehmu aħjar il-
ħtiġijiet u l-aspettattivi taċ-ċittadini tal-

imħassar
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UE fir-rigward tal-funzjonament tal-
Unjoni;

Or. de

Emenda 17
György Schöpflin

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15. Jinnota b'mod partikolari l-importanza 
ta' stħarriġ professjonali tal-opinjoni 
pubblika Ewropea biex jiġu identifikati u 
biex jinftiehmu aħjar il-ħtiġijiet u l-
aspettattivi taċ-ċittadini tal-UE fir-rigward 
tal-funzjonament tal-Unjoni;

15. Jinnota b'mod partikolari l-importanza 
ta' stħarriġ professjonali tal-opinjoni 
pubblika Ewropea biex jiġu identifikati u 
biex jinftiehmu aħjar il-ħtiġijiet u l-
aspettattivi taċ-ċittadini tal-UE fir-rigward 
tal-funzjonament tal-Unjoni; iħeġġeġ 
kemm l-istituzzjonijiet tal-UE u s-soċjetà 
ċivili fl-Istati Membri biex iżommu 
f'moħħhom dawn l-aspettattivi fil-ħidma 
u d-dibattiti bejniethom;

Or. en

Emenda 18
György Schöpflin

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 16

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

16. Jitlob lill-awtoritajiet nazzjonali, 
reġjonali u lokali tal-Istati Membri biex 
jippromwovu d-djalogu ċivili, b'mod 
partikolari f'dawk il-pajjiżi u r-reġjuni, kif 
ukoll fl-oqsma fejn għadu ma ġiex 
żviluppat jew implimentat b'mod 
suffiċjenti;

16. Jitlob lill-awtoritajiet nazzjonali, 
reġjonali u lokali tal-Istati Membri biex 
jippromwovu d-djalogu ċivili, b'mod 
partikolari f'dawk il-pajjiżi u r-reġjuni, kif 
ukoll fl-oqsma fejn għadu ma ġiex 
żviluppat jew implimentat b'mod 
suffiċjenti; iħeġġeġ ukoll dawn l-
istituzzjonijiet biex jippromwovu b'mod 
attiv l-iżvilupp tal-ħidma reġjonali tas-
soċjetà ċivili fl-Istati Membri, u permezz 



PE415.024v01-00 12/13 AM\749790MT.doc

MT

ta' inizzjattivi transkonfinali;  il-ħolqien 
ta' gruppi ta' Stati Membri (clusters) 
għandu jiġi esplorat ukoll bħala mezz ta' 
promozzjoni tal-iskambju ta' ideat u 
esperjenzi fi ħdan l-UE;

Or. en

Emenda 19
Sirpa Pietikäinen

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 19

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

19. Jinnota li mezzi finanzjarji 
korrispondenti huma meħtieġa għad-
djalogu maċ-ċittadini fil-livell Ewropew, 
nazzjonali, reġjonali u lokali, u jitlob lill-
partijiet interessati u lil dawk responsabbli 
biex jiggarantixxu appoġġ finanzjarju 
xieraq;

19. Jinnota li mezzi finanzjarji 
korrispondenti huma meħtieġa għad-
djalogu maċ-ċittadini fil-livell Ewropew, 
nazzjonali, reġjonali u lokali; 
jinkoraġġixxi bil-qawwa l-istituzzjonijiet, 
għalhekk, biex jeżaminaw il-possibilità li 
jiġi stabbilit "Fond tas-Soċjetà Ċivili" 
biex jiġu żgurati l-mezzi ekonomiċi ta' 
parteċipazzjoni sħiħa u wiesgħa tas-
soċjetà ċivili; 

Or. en

Emenda 20
Íñigo Méndez de Vigo

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 19 a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

19a. Jenfasizza li apparti d-djalogu mas-
soċjetà ċivili, huwa neċessarju djalogu 
miftuħ, trasparenti u regolari tal-Unjoni 
mal-Knejjes u l-komunitajiet reliġjużi, kif 
huwa previst mit-Trattat ta' Liżbona;

Or. en
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Emenda 21
Jo Leinen

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 19 a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

19a. Jirrakkomanda lill-istituzzjonijiet 
Ewropej li flimkien jagħmlu disponibbli 
informazzjoni dwar ir-rappreżentattività u 
l-oqsma ta' attività tal-organizzazzjonijiet 
tas-soċjetà ċivili fl-Ewropa, pereżempju, 
f'database pubblika u faċli li tintuża;

Or. de

Emenda 22
Jo Leinen

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 19 b (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

19b. Jistieden lill-Kummissjoni tagħmel 
proposta ġdida għall-għaqdiet Ewropej 
sabiex l-organizzazzjonijiet Ewropej tas-
soċjetà ċivili jkunu jistgħu jirreferu għal 
bażi legali komuni;

Or. de
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