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Emenda   1 

Notis Marias 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 1 

 
Abbozz ta' opinjoni Emenda 

1. Jinnota li ċ-Ċentru Ewropew għall-

Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard ("iċ-

Ċentru") huwa kważi esklużivament 

iffinanzjat mill-baġit tal-Unjoni; jinnota 

wkoll li l-Istati Membri tal-EFTA 

kkontribwew 2,97 % mill-baġit taċ-Ċentru 

għall-2015; jirrikonoxxi li, fl-2015, iċ-

Ċentru kellu eżitu ta' EUR 5 079 604 fuq 

baġit totali ta' EUR 58 451 950 li rċieva 

mill-Kummissjoni; 

1. Jinnota li ċ-Ċentru Ewropew għall-

Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard ("iċ-

Ċentru"), li l-objettiv tiegħu hu li jsaħħaħ 

id-difiża tal-UE kontra mard infettiv, 
huwa kważi esklużivament iffinanzjat mill-

baġit tal-Unjoni jinnota wkoll li l-Istati 

Membri tal-EFTA kkontribwew 2,97 % 

mill-baġit taċ-Ċentru għall-2015; 

jirrikonoxxi li, fl-2015, iċ-Ċentru kellu 

eżitu ta' EUR 5 079 604 fuq baġit totali ta' 

EUR 58 451 950 li rċieva mill-

Kummissjoni; 

Or. el 

 

Emenda   2 

Eleftherios Synadinos 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 3 

 
Abbozz ta' opinjoni Emenda 

3. Jisħaq li l-epidemija tal-Ebola 

serviet ta' prova li ttestjat l-arranġamenti 

ta' tħejjija u l-qafas legali tal-Unjoni, u li l-

Kumitat għas-Sigurtà tas-Saħħa ltaqa' 

b'mod regolari biex jiddiskuti dwar miżuri 

xierqa abbażi ta' valutazzjonijiet tar-riskju 

rapidi u gwida miċ-Ċentru; 

3. Jisħaq li l-epidemija tal-Ebola 

serviet ta' prova li ttestjat l-

implimentazzjoni tal-arranġamenti ta' 

tħejjija u l-qafas legali tal-Unjoni, u li l-

Kumitat għas-Sigurtà tas-Saħħa ltaqa' 

b'mod regolari biex jiddiskuti dwar miżuri 

xierqa abbażi ta' valutazzjonijiet tar-riskju 

rapidi u gwida miċ-Ċentru; 

Or. el 

 

Emenda   3 

Notis Marias 

 

Abbozz ta' opinjoni 
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Paragrafu 3 

 
Abbozz ta' opinjoni Emenda 

3. Jisħaq li l-epidemija tal-Ebola 

serviet ta' prova li ttestjat l-arranġamenti ta' 

tħejjija u l-qafas legali tal-Unjoni, u li l-

Kumitat għas-Sigurtà tas-Saħħa ltaqa' 

b'mod regolari biex jiddiskuti dwar miżuri 

xierqa abbażi ta' valutazzjonijiet tar-riskju 

rapidi u gwida miċ-Ċentru; 

3. Jinnota li l-epidemija tal-Ebola 

serviet ta' prova li ttestjat l-arranġamenti ta' 

tħejjija u l-qafas legali tal-Unjoni, u li l-

Kumitat għas-Sigurtà tas-Saħħa ltaqa' 

b'mod regolari biex jiddiskuti dwar miżuri 

xierqa abbażi ta' valutazzjonijiet tar-riskju 

rapidi u gwida miċ-Ċentru; 

Or. el 

 

Emenda   4 

Notis Marias 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 5 

 
Abbozz ta' opinjoni Emenda 

5. Jirrikonoxxi li kien hemm 

monitoraġġ kostanti tas-Sistema ta' 

Twissija Bikrija u ta' Reazzjoni, li ġiet 

stabbilita skont id-Deċiżjoni 

Nru 1082/2013/UE biex tinnotifika t-

twissijiet u tirrapporta dwar il-miżuri li 

jittieħdu fil-ġlieda kontra t-theddidiet 

transkonfinali serji għas-saħħa; fl-2015, 

kien hemm 88 notifika, li rriżultaw 

f'280 messaġġi u skambju ta' 

informazzjoni, u ġew indirizzati 

37 avvenimenti differenti, pereżempju l-

epidemija tal-Ebola, l-influss tar-rifuġjati, 

il-virus korona tas-sindrome respiratorja 

tal-Lvant Nofsani (MERS-CoV), il-

poljomelite, in-nuqqas ta' kontromiżuri 

mediċi, il-virus Zika u l-isplużjoni ta' 

fabbrika ta' sustanzi kimiċi fiċ-Ċina; jisħaq 

li dawn l-avvenimenti kollha ngħataw 

segwitu f'kooperazzjoni mill-qrib maċ-

Ċentru u l-Istati Membri; 

5. Jinnota li kien hemm monitoraġġ 

kostanti tas-Sistema ta' Twissija Bikrija u 

ta' Reazzjoni, li ġiet stabbilita skont id-

Deċiżjoni Nru 1082/2013/UE biex 

tinnotifika t-twissijiet u tirrapporta dwar il-

miżuri li jittieħdu fil-ġlieda kontra t-

theddidiet transkonfinali serji għas-saħħa; 

fl-2015, kien hemm 88 notifika, li rriżultaw 

f'280 messaġġi u skambju ta' 

informazzjoni, u ġew indirizzati 

37 avvenimenti differenti, pereżempju l-

epidemija tal-Ebola, l-influss tar-rifuġjati, 

il-virus korona tas-sindrome respiratorja 

tal-Lvant Nofsani (MERS-CoV), il-

poljomelite, in-nuqqas ta' kontromiżuri 

mediċi, il-virus Zika u l-isplużjoni ta' 

fabbrika ta' sustanzi kimiċi fiċ-Ċina; jisħaq 

li dawn l-avvenimenti kollha ngħataw 

segwitu f'kooperazzjoni mill-qrib maċ-

Ċentru u l-Istati Membri; 

Or. el 

 

Emenda   5 
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Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 5a (ġdid) 

 
Abbozz ta' opinjoni Emenda 

 5a. Jinnota li, fir-rigward tal-

proċeduri ta' akkwist tiegħu, iċ-Ċentru 

ffoka speċifikament l-attenzjoni fuq l-

iżgurar tal-konsistenza fid-dokumenti ta' 

sejħa għal offerti kollha; jenfasizza li l-

Kumitat dwar l-Akkwist, il-Kuntratti u l-

Għotjiet rivedut taċ-Ċentru qed jipprovdi 

mekkaniżmu ta' kontroll tal-kwalità 

addizzjonali; jappella liċ-Ċentru biex 

b'mod partikolari jwettaq verifiki bir-

reqqa tal-kunflitti ta' interess fir-rigward 

tas-sejħiet għal offerti, l-akkwist, ir-

reklutaġġ u l-kuntratti sabiex isaħħaħ it-

trasparenza; 

Or. it 

 

Emenda   6 

Michèle Rivasi 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 5a (ġdid) 

 
Abbozz ta' opinjoni Emenda 

 5a. Ifakkar li ċ-Ċentru jista' jgħaddi 

għotjiet lil istituzzjonijiet u individwi u 

jistieden liċ-Ċentru jippromwovi riċerka 

indipendenti dwar dawk il-vaċċini li s-

sikurezza tagħhom kienet ikkontestata 

f'diversi Stati Membri; jirrimarka li t-

trasparenza tad-data klinika, il-

farmakoviġilanza u s-sorveljanza tal-

effetti sekondarji li jirriżultaw mill-vaċċini 

jenħtieġ ukoll li jkunu msaħħa 

f'kooperazzjoni bejn l-Aġenzija Ewropea 

għall-Mediċini u ċ-Ċentru; 

Or. en 
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Emenda   7 

Jasenko Selimovic 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 5a (ġdid) 

 
Abbozz ta' opinjoni Emenda 

 5a. Jirrakkomanda li ċ-Ċentru jressaq 

dokument ta' strateġija konġunta, filwaqt 

li jserraħ fuq l-esperjenza ta' aġenziji 

oħra tal-Unjoni, li għandu jinkludi 

indikaturi ta' sorveljanza dwar l-iżvilupp 

tal-persunal u l-politika ta' 

esternalizzazzjoni; 

Or. en 

 

Emenda   8 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 5b (ġdid) 

 
Abbozz ta' opinjoni Emenda 

 5b. Jitlob liċ-Ċentru japplika 

strettament il-miżuri li għandhom 

x'jaqsmu mad-diskrezzjoni u l-esklużjoni 

fl-akkwist pubbliku, bit-twettiq ta' verifiki 

xierqa tal-preċedenti f'kull każ, u japplika 

l-kriterji ta' esklużjoni biex, f'każ ta' 

kunflitt ta' interess, il-kumpaniji ma jiġux 

ammessi, peress li dan hu essenzjali għall-

protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-

Unjoni; 

Or. it 

 

Emenda   9 

Jasenko Selimovic 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 5b (ġdid) 

 
Abbozz ta' opinjoni Emenda 
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 5b. Jissottolinja li ċ-Ċentru għandu 

jkompli jippromwovi djalogu mal-partijiet 

interessati u maċ-ċittadini u jinkorporah 

bħala parti mill-prijoritajiet u l-attivitajiet 

li jridu jkunu implimentati; 

Or. en 

 

Emenda   10 

Jasenko Selimovic 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 5c (ġdid) 

 
Abbozz ta' opinjoni Emenda 

 5c. Jirrakkomanda liċ-Ċentru 

jiżviluppa indikaturi tal-impatt; jemmen li 

dawn l-indikaturi tal-impatt huma għodda 

neċessarja biex titkejjel l-effettività taċ-

Ċentru;  

Or. en 

 

Emenda   11 

Eleftherios Synadinos 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 6 

 
Abbozz ta' opinjoni Emenda 

6. Ifakkar li, bħala aġenzija tal-

Unjoni, id-denominazzjoni tal-baġit taċ-

Ċentru hija f'euro; madankollu, peress li 

jinsab fl-Iżvezja u għaldaqstant f'pajjiż li 

mhuwiex fiż-żona tal-euro, ħafna mill-

ispejjeż tiegħu jsiru bil-krona Żvediża 

(SEK); barra minn hekk, iċ-Ċentru huwa 

espost għal flutwazzjonijiet fir-rata tal-

kambju peress li, mhux talli l-kontijiet 

bankarji tiegħu huma fi krona Żvediża, 

iżda jwettaq ukoll ċertu tranżazzjonijiet 

f'muniti barranin oħra; 

6. Ifakkar li, bħala aġenzija tal-

Unjoni, id-denominazzjoni tal-baġit taċ-

Ċentru hija f'euro; madankollu, peress li 

jinsab fl-Iżvezja u għaldaqstant f'pajjiż li 

mhuwiex fiż-żona tal-euro, ħafna mill-

ispejjeż tiegħu jsiru bil-krona Żvediża 

(SEK); barra minn hekk, iċ-Ċentru huwa 

espost għal flutwazzjonijiet eċċezzjonali, 

imprevisti u imprevedibbli fir-rata tal-

kambju peress li, mhux talli l-kontijiet 

bankarji tiegħu huma fi krona Żvediża, 

iżda jwettaq ukoll ċertu tranżazzjonijiet 

f'muniti barranin oħra; 

Or. el 
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Emenda   12 

Notis Marias 

 

Abbozz ta' opinjoni 

Paragrafu 8 

 
Abbozz ta' opinjoni Emenda 

8. Jirrakkomanda, abbażi tal-fatti 

disponibbli, li tingħata l-kwittanza lid-

Direttur tal-Ċentru Ewropew għall-

Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard fir-

rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-

Ċentru għas-sena finanzjarja 2015. 

8. Jirrakkomanda, abbażi tal-fatti 

disponibbli, li jipposponi l-kwittanza lid-

Direttur tal-Ċentru Ewropew għall-

Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard fir-

rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-

Ċentru għas-sena finanzjarja 2015. 

Or. el 

 


