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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA 

L-Ewropa u d-dinja qegħdin jaffaċċjaw għadd dejjem jikber ta' diżastri, li jiswew il-ħajja ta' 

għadd kbir ħafna ta' persuni u spejjeż materjali għoljin ħafna. Il-frekwenza u l-intensità ta' 

diżastri relatati mat-temp, b'mod partikolari l-għargħar u n-nirien tal-foresti qegħdin ukoll 

jiżdiedu b'riżultat tat-tibdil fil-klima. Il-Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili 

(EUCPM)1 għandu l-għan li jappoġġa, jikkomplementa u jiffaċilita l-koordinazzjoni tal-

azzjonijiet tal-Istati Membri bl-objettiv li tiżdied il-prevenzjoni, it-tħejjija u r-rispons għad-

diżastri. Il-EUCPM jista' jiġi attivat bħala rispons għal diżastri li jseħħu kemm fl-Unjoni kif 

ukoll barra minnha (dawn tal-aħħar jirrappreżentaw aktar min-nofs tal-attivazzjonijiet tal-

mekkaniżmu). Fir-rispons għal diżastri barra mill-Unjoni, il-EUCPM ħafna drabi huwa attivat 

b'mod parallel mal-assistenza umanitarja tal-UE. 

Il-proposta tal-Kummissjoni2 biex tiġi emendata din id-Deċiżjoni, li bħalissa qiegħda tiġi 

kkunsidrata mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill, għandha l-għan li: 1) issaħħaħ il-

kapaċitajiet tal-UE u tal-Istati Membri biex jirrispondu għad-diżastri billi tinħoloq riżerva 

dedikata tal-assi fil-livell tal-UE (rescEU), li se tkun stazzjonata b'deċiżjoni tal-Kummissjoni, 

kif ukoll billi jkun hemm kontribut aktar effettiv mill-Istati Membri għar-Riżerva Ewropea ta' 

Protezzjoni Ċivili; 2) issaħħaħ l-enfasi fuq l-azzjonijiet ta' prevenzjoni u l-koerenza ma' 

politiki oħra tal-UE; u 3) tippromwovi proċedura amministrattiva simplifikata u effettiva fl-

operazzjonijiet tal-mekkaniżmu. 

F'din l-opinjoni tal-Kumitat DEVE lill-Kumitat ENVI, ir-rapporteur tappoġġa t-tisħiħ tal-

kapaċitajiet tal-UE u tal-Istati Membri biex jirrispondu għad-diżastri, filwaqt li tenfasizza li l-

prinċipju ta' sussidjarjetà jrid jiġi rispettat bis-sħiħ. Għalhekk, ir-rapporteur tixtieq tintroduċi 

għadd ta' bidliet għall-proposta tal-Kummissjoni u għad-Deċiżjoni attwali abbażi, fost oħrajn, 

tas-sejbiet tal-evalwazzjonijiet reċenti3.  

L-objettivi tat-tibdiliet l-aktar importanti huma dawn li ġejjin: 

 tissaħħaħ id-dimensjoni tal-kooperazzjoni internazzjonali tal-EUCPM, inkluż permezz 

tat-twessigħ tal-kapaċitajiet ta' taħriġ u tal-kondiviżjoni tal-għarfien. Din għandha 

barra minn hekk tappoġġa l-impenji internazzjonali għat-tnaqqis tar-riskju ta' diżastri 

(b'mod partikolari l-Qafas ta' Sendai għat-Tnaqqis tar-Riskju ta' Diżastri 2015 – 2030). 

 tiġi enfasizzata l-ħtieġa għal definizzjoni ċara tal-ambitu tal-operazzjonijiet tal-

EUCPM f'emerġenzi kkawżati mill-bniedem jew kumplessi skont il-Kunsens 

Ewropew dwar l-Għajnuna Umanitarja. Jiġi ssottolinjat li dawn l-attivitajiet – u l-

istrumenti ta' finanzjament tagħhom – għandhom jibqgħu totalment differenzjati anke 

meta jsiru sforzi għal sinerġiji u komplementarjetà bejn l-istrumenti. 

                                                 
1 Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 

dwar Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili 
2 Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE dwar 

Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili 2017/0309 (COD) 
3 Evalwazzjoni Interim tal-Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili, 2014-2016 (Rapport Finali), 

Awwissu 2017. 

Rapport tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-Evalwazzjoni Interim tal-Mekkaniżmu 

tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili għall-perjodu 2014-2016, SWD(2017) 287 final} 

Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri, Rapport Speċjali Nru 33/2017, "Il-Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni 

Ċivili: il-koordinazzjoni tar-rispons għal diżastri li seħħew barra mit-territorju tal-UE kienet effettiva f'termini 

ġenerali". 
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 jiġi żgurat li l-kapaċitajiet fil-livell tal-UE (rescEU) ikunu komplementari, u mhux 

sostituti, għall-iżvilupp tal-kapaċitajiet tal-protezzjoni ċivili fil-livell nazzjonali, billi jinżamm 

il-kofinanzjament tal-ispejjeż tat-trasport għall-assi li mhumiex parti mir-Riżerva Ewropea ta' 

Protezzjoni Ċivili. 

EMENDI 

Il-Kumitat għall-Iżvilupp jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-

Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, biex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li 

ġejjin: 

Emenda  1 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 9 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(9) Sabiex tissaħħaħ l-effiċjenza u l-

effettività tat-taħriġ u l-eżerċizzji u tittejjeb 

il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet u s-

servizzi tal-protezzjoni ċivili nazzjonali tal-

Istati Membri, jeħtieġ li jiġi stabbilit 

Netwerk tal-Għarfien tal-Protezzjoni Ċivili 

tal-Unjoni li jkun ibbażat fuq strutturi 

eżistenti. 

(9) Sabiex tissaħħaħ l-effiċjenza u l-

effettività tat-taħriġ u l-eżerċizzji u tittejjeb 

il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet u s-

servizzi tal-protezzjoni ċivili nazzjonali tal-

Istati Membri, jeħtieġ li jiġi stabbilit 

Netwerk tal-Għarfien tal-Protezzjoni Ċivili 

tal-Unjoni li jkun ibbażat fuq strutturi 

eżistenti. Dan in-netwerk jenħtieġ li 

jippromwovi u jsaħħaħ ir-relazzjonijiet 

mal-organizzazzjonijiet internazzjonali u 

mal-pajjiżi terzi biex tissaħħaħ il-

kooperazzjoni għat-tnaqqis tar-riskju ta' 

diżastri, u jingħata kontribut għall-

impenji li saru fil-Qafas ta' Sendai għat-

Tnaqqis tar-Riskju ta' Diżastri 2015 – 

2030. 

 

Emenda  2 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 12 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(12) Sabiex jiġi massimizzat l-użu ta' 

strumenti ta' finanzjament eżistenti u l-

Istati Membri jiġu appoġġati fl-għoti tal-

(12) Sabiex jiġi massimizzat l-użu ta' 

strumenti ta' finanzjament eżistenti u l-

Istati Membri jiġu appoġġati fl-għoti tal-
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assistenza, b'mod partikolari fir-rispons 

għal diżastri barra mill-Unjoni, jeħtieġ li 

tkun prevista deroga għall-Artikolu 129(1) 

tar-Regolament (UE, Euratom) 966/2012 

tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill għal 

meta jingħata finanzjament skont l-

Artikoli 21, 22 u 23 tad-Deċiżjoni 

Nru 1313/2013/UE. 

assistenza, b'mod partikolari fir-rispons 

għal diżastri barra mill-Unjoni, jenħtieġ li 

tkun prevista deroga għall-Artikolu 129(1) 

tar-Regolament (UE, Euratom) 966/2012 

tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill14 għal 

meta jingħata finanzjament skont l-

Artikoli 21, 22 u 23 tad-Deċiżjoni 

Nru 1313/2013/UE. Minkejja din id-

deroga, il-finanzjament għall-attivitajiet 

ta' protezzjoni ċivili u għall-għajnuna 

umanitarja, b'mod partikolari, jenħtieġ li 

jibqa' separat b'mod ċar fi kwalunkwe 

struttura ta' finanzjament futura tal-

Unjoni u jkun konformi bis-sħiħ mal-

objettivi differenti u r-rekwiżiti legali ta' 

dik l-istruttura.  

__________________ __________________ 

14 Regolament (UE, 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 u li jħassar ir-

Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) 

Nru 1605/2002, 

ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1). 

14 Regolament (UE, 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 u li jħassar ir-

Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) 

Nru 1605/2002, 

ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1). 

 

Emenda  3 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 13 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(13) Huwa importanti li jiġi żgurat li l-

Istati Membri jieħdu l-azzjonijiet kollha 

meħtieġa sabiex jipprevjenu b'mod effettiv 

id-diżastri naturali u kkawżati mill-

bniedem u jimmitigaw l-effetti tagħhom. 

Id-dispożizzjonijiet jeħtieġ li jirrinforzaw 

ir-rabtiet bejn l-azzjonijiet ta' prevenzjoni, 

preparazzjoni u rispons taħt il-

Mekkaniżmu tal-Unjoni. Jeħtieġ ukoll li 

tiġi żgurata l-koerenza mal-leġiżlazzjoni l-

oħra rilevanti tal-Unjoni dwar il-

prevenzjoni u l-ġestjoni tar-riskju ta' 

diżastri, inkluż għall-azzjoni ta' 

(13) Huwa importanti li jiġi żgurat li l-

Istati Membri jieħdu l-azzjonijiet kollha 

meħtieġa sabiex jipprevjenu b'mod effettiv 

id-diżastri naturali u dawk ikkawżati mill-

bniedem u jimmitigaw l-effetti tagħhom. 

Id-dispożizzjonijiet jenħtieġ li jirrinforzaw 

ir-rabtiet bejn l-azzjonijiet ta' prevenzjoni, 

preparazzjoni u rispons taħt il-

Mekkaniżmu tal-Unjoni. Jenħtieġ ukoll li 

tiġi żgurata l-koerenza mal-leġiżlazzjoni l-

oħra rilevanti tal-Unjoni dwar il-

prevenzjoni u l-ġestjoni tar-riskju ta' 

diżastri, inkluż għall-azzjoni ta' 
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prevenzjoni transfruntiera u r-rispons għal 

theddid bħal theddid transfruntier serju 

għas-saħħa15. Bl-istess mod, jeħtieġ li tiġi 

żgurata koerenza fl-impenji 
internazzjonali bħall-Qafas ta' Sendai għat-

Tnaqqis tar-Riskju ta' Diżastri 2015-2030, 

il-Ftehim ta' Pariġi u l-Aġenda 2030 għall-

Iżvilupp Sostenibbli.  

prevenzjoni transfruntiera u r-rispons għal 

theddid bħal theddid transfruntier serju 

għas-saħħa15. Barra minn hekk, l-

azzjonijiet kollha jenħtieġ li jkunu 

koerenti mal-impenji internazzjonali bħall-

Qafas ta' Sendai għat-Tnaqqis tar-Riskju ta' 

Diżastri 2015 – 2030, il-Ftehim ta' Pariġi u 

l-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli, 

u jikkontribwixxu b'mod attiv sabiex 

dawn jiġu onorati.  

__________________ __________________ 

15 Id-Deċiżjoni Nru 1082/2013/UE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-

22 ta' Ottubru 2013 dwar theddid 

transkonfinali serju għas-saħħa u li tħassar 

id-Deċiżjoni Nru 2119/98/KE 

(ĠU L 293, 5.11.2013, p. 1). 

15 Id-Deċiżjoni Nru 1082/2013/UE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-

22 ta' Ottubru 2013 dwar theddid 

transkonfinali serju għas-saħħa u li tħassar 

id-Deċiżjoni Nru 2119/98/KE 

(ĠU L 293, 5.11.2013, p. 1). 

 

Emenda  4 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3a (ġdid) 

Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE 

Artikolu 5 – paragrafu 2 

 

Test fis-seħħ Emenda 

 (3a) fl-Artikolu 5, il-paragrafu 2 huwa 

sostitwit b'dan li ġej: 

2. Fuq it-talba ta' Stat Membru, pajjiż 

terz jew in-Nazzjonijiet Uniti jew l-aġenziji 

tagħha, il-Kummissjoni tista' tistazzjona 

tim ta' esperti fuq il-post biex jipprovdi 

konsulenza dwar miżuri ta' prevenzjoni. 

“2. Il-Kummissjoni tista' wkoll, fuq it-

talba ta' Stat Membru, pajjiż terz jew in-

Nazzjonijiet Uniti jew l-aġenziji tagħha, 

jew fuq inizjattiva tagħha, wara li tkun 

fittxet li tiftiehem mal-partijiet interessati 

rilevanti, tistazzjona tim ta' esperti fuq il-

post biex jipprovdi konsulenza dwar miżuri 

ta' prevenzjoni." 

Ġustifikazzjoni 

Din l-emenda għad-Deċiżjoni attwali għandha l-għan li tippermetti rwol aktar attiv tal-

Kummissjoni fl-użu ta' missjonijiet ta' prevenzjoni permezz ta' esperti, inkluż f'pajjiżi terzi, 

peress li dan jista' jżid il-viżibbiltà u l-aċċessibbiltà tagħhom. Dawn il-missjonijiet jistgħu, kif 

ġie enfasizzat fl-evalwazzjoni interim, jikkontribwixxu – flimkien ma' strumenti oħra – biex 

tiżdied il-kooperazzjoni internazzjonali dwar il-protezzjoni ċivili u titjieb il-koerenza mal-

qafas ta' Sendai. 
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Emenda  5 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7 

Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE 

Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt aa (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (aa) tifi tan-nar fil-foresti fuq l-art; 

 

Emenda  6 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7 

Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE 

Artikolu 12 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Abbażi tar-riskji identifikati u billi 

tqis l-approċċ ta' periklu multiplu, il-

Kummissjoni għandha tkun awtorizzata 

tadotta atti delegati f'konformità mal-

Artikolu 30 biex tiddefinixxi t-tipi ta' 

kapaċitajiet ta' reazzjoni meħtieġa 

minbarra dawk identifikati fil-paragrafu 2 

ta' dan l-Artikolu u tirrevedi l-

kompożizzjoni tar-rescEU skont dan. 

Għandha tiġi żgurata l-konsistenza ma' 

politiki oħra tal-Unjoni. 

4. Abbażi tar-riskji identifikati u billi 

tqis l-approċċ ta' periklu multiplu u l-

esperjenza tal-protezzjoni ċivili tal-Istati 

Membri, u wara konsultazzjoni mar-

reġjuni suxxettibbli għall-kriżijiet 

rilevanti, il-Kummissjoni għandha tkun 

awtorizzata tadotta atti delegati 

f'konformità mal-Artikolu 30 biex 

tiddefinixxi t-tipi ta' kapaċitajiet ta' rispons 

meħtieġa minbarra dawk identifikati fil-

paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu u tirrevedi l-

kompożizzjoni tar-rescEU skont dan. 

Għandha tiġi żgurata l-konsistenza ma' 

politiki oħra tal-Unjoni. 

 

Emenda  7 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7 

Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE 

Artikolu 12 – paragrafu 7 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

7. Il-kapaċitajiet tar-rescEU 7. Il-kapaċitajiet tar-rescEU 
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għandhom ikunu disponibbli għal 

operazzjonijiet ta' reazzjoni taħt il-

Mekkaniżmu tal-Unjoni wara talba għall-

assistenza permezz tal-ERCC. Id-deċiżjoni 

dwar l-istazzjonar tagħhom għandha 

tittieħed mill-Kummissjoni, li għandha 

żżomm il-kmand u l-kontroll tal-

kapaċitajiet tar-rescEU. 

għandhom ikunu disponibbli għal 

operazzjonijiet ta' reazzjoni taħt il-

Mekkaniżmu tal-Unjoni wara talba għall-

assistenza permezz tal-ERCC. Id-deċiżjoni 

dwar l-istazzjonar tagħhom għandha 

tittieħed mill-Kummissjoni, li għandha 

żżomm l-awtorità ta' stazzjonament tal-

kapaċitajiet tar-rescEU. 

 

Emenda  8 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9a (ġdid) 

Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE 

Artikolu 13 – paragrafu 3 

 

Test fis-seħħ Emenda 

 (9a) fl-Artikolu 13, il-paragrafu 3 huwa 

sostitwit b'dan li ġej: 

3. Fuq it-talba ta' Stat Membru, pajjiż 

terz jew in-Nazzjonijiet Uniti jew l-aġenziji 

tagħha, il-Kummissjoni tista' tistazzjona 

tim ta' esperti fil-post biex jipprovdi 

konsulenza dwar miżuri ta' tħejjija. 

“3. Il-Kummissjoni tista' wkoll, fuq it-

talba ta' Stat Membru, pajjiż terz jew in-

Nazzjonijiet Uniti jew l-aġenziji tagħha, 

jew fuq inizjattiva tagħha, wara li tkun 

fittxet li tiftiehem mal-partijiet interessati 

rilevanti, tistazzjona tim ta' esperti fil-post 

biex jipprovdi konsulenza dwar miżuri ta' 

tħejjija." 

Ġustifikazzjoni 

Din l-emenda għad-Deċiżjoni attwali għandha l-għan li tippermetti rwol aktar attiv tal-

Kummissjoni fl-użu ta' missjonijiet ta' tħejjija permezz ta' esperti, inkluż f'pajjiżi terzi, peress 

li dan jista' jżid il-viżibbiltà u l-aċċessibbiltà tagħhom. Dawn il-missjonijiet jistgħu, kif ġie 

enfasizzat fl-evalwazzjoni interim, jikkontribwixxu – flimkien ma' strumenti oħra – biex tiżdied 

il-kooperazzjoni internazzjonali dwar il-protezzjoni ċivili u titjieb il-koerenza mal-qafas ta' 

Sendai. 

 

Emenda  9 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9b (ġdid) 

Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE 

Artikolu 13 – paragrafu 3a (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (9b) fl-Artikolu 13, jiddaħħal il-

paragrafu li ġej: 

 "3a. Il-Kummissjoni għandha testendi 

l-kapaċitajiet ta' taħriġ, u żżid il-

kondiviżjoni ta' għarfien u esperjenza, 

bejn in-Netwerk tal-Unjoni ta' Għarfien 

dwar il-Protezzjoni Ċivili u l-

organizzazzjonijiet internazzjoni u l-pajjiżi 

terzi, biex tikkontribwixxi sabiex jiġu 

onorati l-impenji internazzjonali fir-

rigward tat-tnaqqis tar-riskju ta' diżastri, 

b'mod partikolari fi ħdan il-Qafas ta' 

Sendai." 

Ġustifikazzjoni 

Dan il-paragrafu addizzjonali għandu l-għan li jippromwovi l-kondiviżjoni ta' għarfien u 

esperjenzi, inkluż il-potenzjal għat-twessigħ tal-kapaċitajiet ta' taħriġ għall-pajjiżi terzi (kif 

imsemmi fl-evalwazzjoni interim), biex jittejbu l-operazzjonijiet ta' rispons futuri u titjieb il-

koerenza mal-qafas ta' Sendai. 

 

Emenda  10 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11a (ġdid) 

Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE 

Artikolu 16 – paragrafu 2 

 

Test fis-seħħ Emenda 

 (11a) fl-Artikolu 16, il-paragrafu 2 huwa 

sostitwit dan li ġej: 

2. L-interventi skont dan l-Artikolu 

jistgħu jitmexxew jew bħala intervent 

awtonomu ta' assistenza jew inkella bħala 

kontribut għal intervent immexxi minn 

organizzazzjoni internazzjonali. Il-

koordinazzjoni mill-Unjoni għandha tkun 

integrata b'mod sħiħ mal-koordinazzjoni 

globali pprovduta mill-Uffiċċju għall-

Koordinazzjoni tal-Affarijiet Umanitarji 

tan-Nazzjonijiet Uniti (OCHA), u għandha 

tirrispetta r-rwol ta' tmexxija ta' din tal-

“2. L-interventi skont dan l-Artikolu 

jistgħu jitmexxew jew bħala intervent 

awtonomu ta' assistenza jew inkella bħala 

kontribut għal intervent immexxi minn 

organizzazzjoni internazzjonali. Il-

koordinazzjoni mill-Unjoni għandha tkun 

integrata b'mod sħiħ mal-koordinazzjoni 

globali pprovduta mill-Uffiċċju għall-

Koordinazzjoni tal-Affarijiet Umanitarji 

tan-Nazzjonijiet Uniti (OCHA), u għandha 

tirrispetta r-rwol ta' tmexxija ta' din tal-
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aħħar. aħħar. F'każ ta' diżastri kkawżati mill-

bniedem jew emerġenzi kumplessi, il-

Kummissjoni għandha tiddefinixxi b'mod 

ċar, b'konsultazzjoni ma' atturi 

umanitarji, l-ambitu tal-intervent u r-

relazzjoni tiegħu mal-partijiet involuti fir-

rispons umanitarju usa', filwaqt li tiżgura 

konsistenza mal-Kunsens Ewropew dwar 

l-Għajnuna Umanitarja u tirrispetta l-

prinċipji umanitarji." 

Ġustifikazzjoni 

L-evalwazzjoni interim tal-mekkaniżmu tal-protezzjoni ċivili sabet li, f'xenarju li qiegħed 

jinbidel tal-operazzjonijiet ta' rispons, id-definizzjoni mċajpra tal-interventi tal-protezzjoni 

ċivili f'operazzjonijiet ta' rispons umanitarju ħalliet impatt fuq il-kapaċità tal-mekkaniżmu li 

jilħaq l-objettivi tiegħu. Din l-emenda għad-Deċiżjoni attwali għandha l-għan li tgħin biex 

jiġi ċċarat l-ambitu tal-interventi tal-protezzjoni ċivili f'diżastri kkawżati mill-bniedem u 

f'emerġenzi kumplessi, fejn l-operazzjonijiet ta' għajnuna umanitarja huma wkoll attivi. 

 

Emenda  11 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 15 – punt b 

Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE 

Artikolu 23 – paragrafu 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. Għall-assi li mhumiex impenjati 

fir-Riżerva Ewropea ta' Protezzjoni Ċivili, 

l-ammont ta' appoġġ finanzjarju tal-

Unjoni għar-riżorsi tat-trasport ma 

għandux ikun iktar minn 55 % tal-ispejjeż 

kollha eliġibbli. Sabiex ikunu eliġibbli li 

jirċievu tali finanzjament, l-Istati Membri 

għandhom joħolqu reġistru tal-assi kollha 

tal-protezzjoni ċivili li huma għandhom 

disponibbli biex jirrispondu għad-diżastri, 

lil hinn minn dawk impenjati fir-riżerva 

Ewropea. 
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Emenda  12 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 16 

Deċiżjoni Nru 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 jitfittxu sinerġiji u 

komplementarjetà 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-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. 

Ġustifikazzjoni 

Fid-dawl tal-proposta tal-Kummissjoni għall-Artikolu 26(1), li tippermetti l-finanzjament 

minn sorsi differenti għall-azzjonijiet ta' protezzjoni ċivili, l-emenda proposta għandha l-għan 

li tiżgura differenzjazzjoni ċara bejn l-operazzjonijiet ta' protezzjoni umanitarji u ċivili u l-

finanzjament tagħhom. 
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