
 

AM\1154636MT.docx  PE621.657v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

29.5.2018 A8-0180/66 

Emenda  66 

Elisabetta Gardini 

f'isem il-Grupp PPE 

 

Rapport A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili 

COM(2017)0772/2 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD) 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 14 – punt b – punt i 

Deċiżjoni 1313/2013/UE 

Artikolu 21 – paragrafu 2 – punt c – subparagrafu 2 – punt ii 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(ii) 75 % tal-ispejjeż eliġibbli f'każ ta' 

tiswija. 

(ii) 75 % tal-ispejjeż eliġibbli f'każ ta' 

tiswija, li m'għandhomx jaqbżu 40 % tal-

ispejjeż tal-akkwiżizzjoni. 

Or. en 
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Emenda  67 

Elisabetta Gardini 

f'isem il-Grupp PPE 

 

Rapport A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili 

COM(2017)0772/2 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD) 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 16 

Deċiżjoni 1313/2013/UE 

Artikolu 26 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Għandhom jitfittxu sinerġiji u 

kumplimentarjetà ma' strumenti oħrajn tal-

Unjoni bħal dawk li jappoġġaw politiki ta' 

koeżjoni, tal-iżvilupp rurali, tar-riċerka, 

tas-saħħa, kif ukoll tal-migrazzjoni u tas-

sigurtà. Fil-każ ta' reazzjoni għal kriżijiet 

umanitarji f'pajjiżi terzi, il-Kummissjoni 

għandha tiżgura l-kumplimentarjetà u l-

koerenza ta' azzjonijiet iffinanzjati skont 

din id-Deċiżjoni u azzjonijiet iffinanzjati 

skont ir-Regolament (KE) Nru 1257/96. 

2. Għandhom jiġu żviluppati sinerġiji, 

komplementarjetà u aktar koordinazzjoni 

ma' strumenti oħrajn tal-Unjoni bħal dawk 

li jappoġġaw politiki ta' koeżjoni, inkluż il-

Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea, 

tal-iżvilupp rurali, tar-riċerka, tas-saħħa, 

kif ukoll tal-migrazzjoni u tas-sigurtà, 

mingħajr ma jkollha ssir rilokazzjoni tal-

fondi minn dawk l-oqsma. Fil-każ ta' 

reazzjoni għal kriżijiet umanitarji f'pajjiżi 

terzi, il-Kummissjoni għandha tiżgura l-

komplementarjetà u l-koerenza ta' 

azzjonijiet iffinanzjati skont din id-

Deċiżjoni u azzjonijiet iffinanzjati skont ir-

Regolament (KE) Nru 1257/96, filwaqt li 

tirrispetta n-natura distinta u indipendenti 

tal-azzjonijiet u l-finanzjament tagħhom, 

u billi tiżgura li jkunu konformi mal-

Kunsens Ewropew dwar l-Għajnuna 

Umanitarja. Madankollu, id-dritt għal 

deċiżjoni finali dwar l-użu tal-esperti 

nazzjonali jrid jibqa' tal-Istat Membru 

kkonċernat. 

Or. en 

 

 


