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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Kif jidher mir-riżultati ġenerali tal-parteċipazzjoni, l-ewwel fażi tal-Programm Erasmus 
Mundus kienet suċċess kbir. Madankollu, l-istampa hija inqas pożittiva jekk wieħed janalizza 
l-perċentwali tal-parteċipazzjoni tan-nisa.  Fid-dawl ta' dan, l-għan tar-rapporteur kien wieħed 
doppju: li jiġi promoss id-dritt bażiku ta' l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa permezz ta' l-
edukazzjoni sabiex jingħata kontribut biex ikun hemm soċjetajiet aktar ġusti u demokratiċi u 
biex jissaħħu l-mekkaniżmi konkreti li jistgħu jgħinu biex tiżdied l-aċċessibilità tal-programm 
għan-nisa ħalli tiġi evitata ħela ta' talenti bħal din.

Għaldaqstant, l-emendi proposti jirreferu għall-implimentazzjoni tal-'gender mainstreaming' 
meta jkunu definiti l-programmi edukattivi, jirreferu għall-aċċess tan-nisa għall-programm u 
għall-parteċipazzjoni tagħhom fih permezz ta' kriterji u proċeduri ta' għażla li jqisu aspetti ta' 
ġeneru, jirreferu għar-rappreżentazzjoni bbilanċjata tal-ġeneri fil-Kumitat tal-programm, u 
jirreferu għall-ġbir ta' dejta bbażata fuq il-ġeneri fir-rapporti ta' evalwazzjoni tal-programm.

EMENDI

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jistieden lill- Kumitat għall-
Kultura u l-Edukazzjoni, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-
rapport tiegħu:

Test propost mill-Kummissjoni1 Emendi tal-Parlament

Emenda 1
Premessa 7

(7) L-għanijiet ewlenin ta' programm ta' 
kooperazzjoni fl-edukazzjoni ogħla mmirat 
għal pajjiżi terzi huma li tissaħħaħ il-kwalità 
ta’ l-edukazzjoni ogħla Ewropea, il-
promozzjoni ta’ fehim bejn il-popli kif ukoll 
kontribuzzjoni lejn l-iżvilupp sostenibbli ta’ 
pajjiżi terzi fil-qasam ta’ l-edukazzjoni ogħla 
li tevita t-telf ta' l-aħjar imħuħ (brain drain) 
filwaqt li tiffavorixxi gruppi vulnerabbli. L-
aktar mezzi effettivi sabiex jintlaħqu dawn l-
għanijiet fi programm ta’ eċċellenza huma 
programmi ta’ studju integrati ħafna fil-livell 
ta’ post-lawrea, sħubiji kollaborattivi ma' 
pajjiżi terzi, boroż ta’ studju għall-istudenti 

(7) L-għanijiet ewlenin ta' programm ta' 
kooperazzjoni fl-edukazzjoni ogħla mmirat 
għal pajjiżi terzi huma li tissaħħaħ il-kwalità 
ta’ l-edukazzjoni ogħla Ewropea, il-
promozzjoni ta’ fehim bejn il-popli, 
kontribuzzjoni għat-twettiq personali, il-
koeżjoni soċjali, ċittadinanza attiva u 
ugwaljanza bejn il-ġeneri permezz ta' l-
eliminazzjoni ta' sterjotipi soċjali li 
jikkonċernaw il-ġeneri, kif ukoll 
kontribuzzjoni lejn l-iżvilupp sostenibbli ta’ 
pajjiżi terzi fil-qasam ta’ l-edukazzjoni ogħla 
li tevita t-telf ta' l-aħjar imħuħ (brain drain) 
filwaqt li tiffavorixxi gruppi vulnerabbli. L-

                                               
1 Għadu mhux ippubblikat fil-ĠU.
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bl-akbar talent u proġetti sabiex tissaħħaħ l-
attrattività ta’ l-edukazzjoni ogħla Ewropea 
madwar id-dinja.

aktar mezzi effettivi sabiex jintlaħqu dawn l-
għanijiet fi programm ta’ eċċellenza huma 
programmi ta’ studju integrati ħafna fil-livell 
ta’ post-lawrea, sħubiji kollaborattivi ma' 
pajjiżi terzi, boroż ta’ studju għall-istudenti 
bl-akbar talent u proġetti sabiex tissaħħaħ l-
attrattività ta’ l-edukazzjoni ogħla Ewropea 
madwar id-dinja.

Emenda 2
Premessa 8

(8) Teżisti l-ħtieġa li tissaħħaħ il-ġlieda 
kontra l-esklużjoni f'kull forma possibbli, 
inklużi r-razziżmu u l-ksenofobija, u li 
jiżdiedu l-isforzi Komunitarji għall-
promozzjoni ta’ djalogu u fehim bejn kulturi 
mad-dinja kollha, filwaqt li titqies id-
dimensjoni soċjali ta’ l-edukazzjoni ogħla 
kif ukoll l-ideali tad-demokrazija u r-rispett 
għad-drittijiet tal-bniedem, b’mod speċjali 
billi l-mobbiltà tinkoraġġixxi l-iskambju ma’ 
ambjenti kulturali u soċjali ġodda u 
tiffaċilita l-fehim tagħhom, u b’dan tiżgura li 
l-ebda grupp ta’ ċittadini, inklużi dawk ta’ 
pajjiżi terzi, ma jiġi eskluż jew żvantaġġat 
kif imsemmi fl-Artikolu 21(1) tal-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali ta’ l-Unjoni 
Ewropea.

(8) Teżisti l-ħtieġa li tissaħħaħ il-ġlieda 
kontra l-esklużjoni f'kull forma possibbli, 
inklużi r-razziżmu u l-ksenofobija u d-
diskriminazzjoni kontra n-nisa, u li jiżdiedu 
l-isforzi Komunitarji għall-promozzjoni ta’ 
djalogu u fehim bejn kulturi mad-dinja 
kollha, filwaqt li titqies id-dimensjoni soċjali 
ta’ l-edukazzjoni ogħla kif ukoll l-ideali tad-
demokrazija u r-rispett għad-drittijiet tal-
bniedem, inkluża l-ugwaljanza bejn in-nisa 
u l-irġiel, b’mod speċjali billi l-mobbiltà 
tinkoraġġixxi l-iskambju ma’ ambjenti 
kulturali u soċjali ġodda u tiffaċilita l-fehim 
tagħhom, u b’dan tiżgura li l-ebda grupp ta’ 
ċittadini, inklużi dawk ta’ pajjiżi terzi, ma 
jiġi eskluż jew żvantaġġat kif imsemmi fl-
Artikolu 21(1) tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Emenda 3
Premessa 12

(12) Fl-attivitajiet kollha tagħha, il-
Komunità għandha timmira li telimina l-
inugwaljanzi, u tippromwovi l-ugwaljanza, 
bejn l-irġiel u n-nisa, kif stipulat fl-
Artikolu 3(2) tat-Trattat.

(12) Fl-attivitajiet kollha tagħha, il-
Komunità għandha timmira li telimina l-
inugwaljanzi, u tippromwovi l-ugwaljanza, 
bejn l-irġiel u n-nisa, kif stipulat fl-
Artikolu 3(2) tat-Trattat, filwaqt li tagħti 
konsiderazzjoni speċjali lill-integrazzjoni 
ta' perspettiva tal-ġeneru fit-tipi u fil-livelli 
kollha ta' l-edukazzjoni.
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Emenda 4
Artikolu 3, paragrafu 2, punt (b a) (ġdid)

(ba) li jikkontribwixxi għall-promozzjoni ta' 
l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel billi 
jtejjeb l-aċċess tan-nisa għall-programm u 
l-parteċipazzjoni tagħhom fih;

Emenda 5
Artikolu 4, paragrafu 2, punt (c a) (ġdid)

(ca) appoġġ għall-bini tal-kapaċità fir-
rigward tal-'gender mainstreaming' fl-
edukazzjoni ogħla;

Emenda 6
Artikolu 7, paragrafu 2, punt (d)

(d) il-kriterji u l-proċeduri ta' l-għażla, 
inklużi l-kompożizzjoni u r-regoli ta’ 
proċeduri interni tal-bord ta’ l-għażla;

(d) kriterji u l-proċeduri ta' l-għażla li jqisu 
aspetti ta' ġeneru, inklużi l-kompożizzjoni u 
r-regoli ta’ proċeduri interni tal-bord ta’ l-
għażla;

Emenda 7
Artikolu 8, paragrafu 1

1. Il-Kummissjoni għandha tiġi megħjuna 
minn Kumitat.

1. Il-Kummissjoni għandha tiġi megħjuna 
minn Kumitat. Għandu jiġi żgurat li jkun 
hemm rappreżentazzjoni bbilanċjata ta' 
nisa u rġiel fil-Kumitat.

Emenda 8
Artikolu 13, paragrafu 3, punt (a)

(a) rapport ta’ valutazzjoni interim dwar ir-
riżultati miksuba u dwar l-aspetti kwalitattivi 
u kwantitattivi ta’ l-implimentazzjoni tal-
programm sal-31 ta’ Marzu 2012;

(a) rapport ta’ valutazzjoni interim, li 
jinkludi dejta separata skond il-ġeneri,
dwar ir-riżultati miksuba u dwar l-aspetti 
kwalitattivi u kwantitattivi ta’ l-
implimentazzjoni tal-programm sal-31 ta’ 
Marzu 2012;
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Emenda 9
Anness, Azzjoni 1, C. Boroż ta' Studju, paragrafu 1, punt (d a) (ġdid)

da) Il-Komunità se tiżgura li jkun hemm 
kriterji trasparenti għall-għoti ta' boroż ta' 
studju li jqisu, inter alia, kwistjonijiet ta' 
ġeneru u kwistjonijiet ta' ekwità;

Emenda 10
Anness, Proċeduri ta' għażla, punt (a)

a) proposti taħt l-azzjoni 1 se jintgħażlu 
mill-Kummissjoni bl-għajnuna ta’ bord ta’ l-
għażla presedut minn persuna eletta minnu, 
magħmul minn personalitajiet ta’ 
reputazzjoni għolja mid-dinja akkademika li 
jirrappreżentaw id-diversità ta’ l-edukazzjoni 
ogħla fl-Unjoni Ewropea. Il-bord ta’ l-għażla 
għandu jiżgura li l-programmi masters u l-
programmi ta’ dottorat Erasmus Mundus 
jikkorrispondu għall-ogħla kwalità 
akkademika. Il-Kummissjoni għandha 
torganizza evalwazzjoni fuq livell Ewropew 
tal-proposti kollha eliġibbli mill-esperti 
akkademiċi indipendenti qabel ma tibgħat il-
proposti lill-bord ta' l-għażla. Kull 
programm ta' masters u programm ta' 
dottorat Erasmus Mundus se jiġi allokat 
numru speċifiku ta' boroż ta' studju li se 
jitħallsu lill-individwi magħżula mill-korp li 
jmexxi l-programmi ta’ masters u l-
programmi ta’ dottorat. L-għażla ta’ studenti 
tal-masters, kandidati għad-dottorat u 
akkademiċi se ssir mill-istituzzjonijiet li 
jieħdu sehem fil-programmi ta’ masters u 
programmi ta’ dottorat Erasmus Mundus 
wara konsultazzjoni mal-Kummissjoni;

a) proposti taħt l-azzjoni 1 se jintgħażlu 
mill-Kummissjoni bl-għajnuna ta’ bord ta’ l-
għażla presedut minn persuna eletta minnu, 
magħmul minn personalitajiet ta’ 
reputazzjoni għolja mid-dinja akkademika li 
jirrappreżentaw id-diversità ta’ l-edukazzjoni 
ogħla fl-Unjoni Ewropea. Il-bord ta’ l-għażla 
għandu jiżgura li l-programmi masters u l-
programmi ta’ dottorat Erasmus Mundus 
jikkorrispondu għall-ogħla kwalità 
akkademika. Il-Kummissjoni għandha 
torganizza evalwazzjoni fuq livell Ewropew 
tal-proposti kollha eliġibbli mill-esperti 
akkademiċi indipendenti qabel ma tibgħat il-
proposti lill-bord ta' l-għażla. Kull 
programm ta' masters u programm ta' 
dottorat Erasmus Mundus se jiġi allokat 
numru speċifiku ta' boroż ta' studju li se 
jitħallsu lill-individwi magħżula mill-korp li 
jmexxi l-programmi ta’ masters u l-
programmi ta’ dottorat. L-għażla ta’ studenti 
tal-masters, kandidati għad-dottorat u 
akkademiċi se ssir mill-istituzzjonijiet li 
jieħdu sehem fil-programmi ta’ masters u 
programmi ta’ dottorat Erasmus Mundus 
wara konsultazzjoni mal-Kummissjoni. L-
inklużjoni ta' kwistjonijiet ta' ugwaljanza 
bejn il-ġeneri u ta' ekwità fil-kontenut tal-
programm se jkunu meqjusa b'mod 
pożittiv;
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