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Emenda 23
Petros Kokkalis

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva
Kunsiderazzjoni 6a (ġdida)

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda

- wara li kkunsidraw ir-riżoluzzjoni 
tat-28 ta' Novembru 2019 dwar l-
emerġenza klimatika u ambjentali,

Or. en

Emenda 24
Petros Kokkalis

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva
Kunsiderazzjoni 6b (ġdida)

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda

- wara li kkunsidraw il-Qafas ta' 
Sendai għat-Tnaqqis tar-Riskju ta' 
Diżastri 2015-2030,

Or. en

Emenda 25
Nicolae Ştefănuță

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-proposta tal-Kummissjoni għal 
Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill, li temenda d-Deċiżjoni 
Nru 1313/2013/UE, tfittex li ttejjeb il-
kapaċità kollettiva biex tħejji u tirreaġixxi 
għal diżastri, billi ssaħħaħ il-possibbiltajiet 
offruti mir-Riżerva Ewropea ta' Protezzjoni 
Ċivili. Dan jinvolvi l-istabbiliment ta' 
riżerva ta' kapaċitajiet tal-protezzjoni ċivili 

(2) Il-proposta tal-Kummissjoni għal 
Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill, li temenda d-Deċiżjoni 
Nru 1313/2013/UE, tfittex li ttejjeb il-
kapaċità kollettiva biex tħejji u tirreaġixxi 
għal diżastri, billi ssaħħaħ il-possibbiltajiet 
offruti mir-Riżerva Ewropea ta' Protezzjoni 
Ċivili. Dan jinvolvi l-istabbiliment ta' 
riżerva ta' kapaċitajiet tal-protezzjoni ċivili 
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għall-użu f'operazzjonijiet tal-Unjoni 
("rescEU") u t-tisħiħ tal-miżuri applikabbli 
fil-qasam tal-prevenzjoni.

għall-użu f'operazzjonijiet tal-Unjoni 
("rescEU") u t-tisħiħ tal-miżuri applikabbli 
fl-oqsma tal-prevenzjoni, tat-tħejjija u tar-
reazzjoni f'każ ta' diżastri naturali u 
kkaġunati mill-bniedem u ta' kriżijiet 
umanitarji.

Or. en

Emenda 26
Nuno Melo

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Kull sena, l-Ewropa hija devastata 
minn nirien li jeqirdu eluf ta' ettari ta' 
foresti u ħajjiet. Fl-2017, il-mekkaniżmu 
ġie attivat 18-il darba b'reazzjoni għall-
emerġenzi ta' nirien fil-foresti fl-Ewropa. 
Il-Portugall, l-Italja, il-Montenegro, 
Franza u l-Albanija ngħataw assistenza 
għall-ġlieda kontra n-nirien fil-foresti 
permezz tal-mekkaniżmu. Ġie attivat ukoll 
wara talba mill-Gvern Ċilen. L-Unjoni 
Ewropea kapaċi tgħin liċ-Ċilì jindirizza 
wieħed mill-agħar nirien fil-foresti fl-
istorja tiegħu permezz ta' appoġġ mill-
Portugall, Spanja u Franza, flimkien ma' 
tim tal-protezzjoni ċivili tal-UE magħmul 
minn disa' esperti. Fl-2019, il-
mekkaniżmu ġie attivat ħames darbiet 
biex jiġu miġġielda n-nirien fil-foresti fl-
Ewropa. Żewġ talbiet waslu mill-Iżvezja u 
waħda mill-Portugall, mill-Greċja u mil-
Latvja. B'kollox, ir-reazzjoni tal-UE 
kienet tinkludi 5 ajruplani, 6 ħelikopters, 
aktar minn 400 ħaddiem tat-tifi tan-nar u 
membri tal-ekwipaġġ u 69 vettura.

Or. pt

Emenda 27
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Nuno Melo

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Jisħaq fuq il-ħtieġa li jiżdiedu l-
isforzi ta' prevenzjoni u tħejjija mill-istati 
parteċipanti, inkluż permezz tal-inċentiv 
biex tittejjeb ir-riċerka dwar il-prevenzjoni 
tad-diżastri u t-tħejjija għalihom u biex 
tittejjeb il-kwalità tal-informazzjoni 
disponibbli dwar id-diżastri u l-
aċċessibbiltà ta' dik l-informazzjoni.

Or. pt

Emenda 28
Petros Kokkalis

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Is-sigurtà tar-riżorsi tal-ilma hija 
essenzjali għar-reżiljenza għat-tibdil fil-
klima. L-Istati Membri jenħtieġ li 
jimmappjaw ir-riżorsi eżistenti tal-ilma 
sabiex jiffaċilitaw l-adattament tagħhom 
għat-tibdil fil-klima u biex iżidu r-
reżiljenza tal-popolazzjoni tagħhom fir-
rigward ta' theddidiet relatati mal-klima 
bħal nixfiet, nirien jew għargħar.

Or. en

Emenda 29
Marco Dreosto

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3a (ġdida)



PE646.937v01-00 6/22 AM\1197520MT.docx

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) L-Unjoni u l-Istati Membri tagħha 
jenħtieġ li jkunu kapaċi jipprovdu 
assistenza kull meta tkun meħtieġa sabiex 
jipproteġu l-ħajjiet umani u r-riżorsi 
naturali f'każ ta' diżastri naturali jew 
antropoġeniċi.

Or. it

Emenda 30
Sara Cerdas

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Approprjazzjonijiet finanzjarji 
adegwati huma meħtieġa sabiex jiġu 
stabbiliti, imħaddma u operati kapaċitajiet 
rescEU.

(4) Approprjazzjonijiet finanzjarji 
adegwati huma meħtieġa sabiex jiġu 
stabbiliti, imħaddma u operati kapaċitajiet 
rescEU. B'referenza għall-Artikolu 349 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea u minħabba l-
limitazzjonijiet territorjali tar-reġjuni 
ultraperiferiċi tal-UE, jenħtieġ li tingħata 
attenzjoni speċjali għall-ammont ta' 
impenji finanzjarji rescEU li jkunu 
allokati għal dawn ir-reġjuni biex 
jgħinuhom jixtru t-tagħmir.

Or. pt

Emenda 31
Nuno Melo

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) L-istabbiliment ta' riżerva 
speċifika ta' kapaċitajiet ta' reazzjoni jġib 
flimkien għadd ta' timijiet, esperti u 
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tagħmir ta' emerġenza li l-Istati Membri 
dejjem iżommu dejjem lesti għal 
missjonijiet ta' protezzjoni ċivili tal-UE. 
Dawn it-timijiet iridu jissodisfaw kriterji 
eżiġenti ta' kwalità u ta' affidabbiltà, li 
jippermettu l-interoperabbiltà. 

Or. pt

Emenda 32
Petros Kokkalis

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) L-Unjoni jenħtieġ li titħalla 
ssaħħaħ il-kapaċità tagħha li 
timmaniġġja t-theddid miż-żieda fil-
frekwenza ta' avvenimenti estremi tat-
temp previsti mill-Aġenzija Ewropea 
għall-Ambjent (EEA) fir-rapport tagħha: 
"The European environment – state and 
outlook 2020" (L-ambjent Ewropew – l-
istat u l-prospetti 2020) (SOER 2020). 
Huwa essenzjali li r-riżorsi finanzjarji 
jintużaw bl-aħjar mod u b'mod 
trasparenti.

Or. en

Emenda 33
Nuno Melo

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Il-pakkett finanzjarju stabbilit fl-
Artikolu 19 tad-Deċiżjoni 
Nru 1313/2013/UE jeħtieġ li jiġi aġġornat 
u sostitwit miċ-ċifri l-ġodda previsti fil-
proposta tal-Kummissjoni għall-qafas 

(6) Biex ikun possibbli li jibqa' jiġi 
ffinanzjat il-Mekkaniżmu tal-Unjoni 
għall-Protezzjoni Ċivili għall-perjodu 
kopert mill-qafas finanzjarju pluriennali 
li jmiss, il-pakkett finanzjarju stabbilit fl-
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finanzjarju pluriennali 2021-202711. Artikolu 19 tad-Deċiżjoni 
Nru 1313/2013/UE għandu jiġi aġġornat u 
sostitwit miċ-ċifri l-ġodda previsti fil-
proposta tal-Kummissjoni għall-qafas 
finanzjarju pluriennali 2021-202711.

_________________ _________________
11 COM(2018) 321 final. 11 COM(2018) 321 final.

Or. pt

Emenda 34
Nikos Androulakis

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Sabiex tiżdied il-flessibbiltà kif 
ukoll biex tinkiseb implimentazzjoni 
ottimali tal-baġit, din id-Deċiżjoni 
jenħtieġ li tipprevedi l-użu ta' ġestjoni 
indiretta bħala metodu ta' eżekuzzjoni tal-
baġit li għandu meta dan ikun iġġustifikat 
min-natura u l-kontenut tal-azzjoni 
kkonċernata.

Or. en

Emenda 35
Nikos Androulakis, Nicolae Ştefănuță

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7b) L-Unjoni jenħtieġ li tkun tista' 
tappoġġa lill-Istati Membri billi 
tikkofinanzja l-iżvilupp tal-kapaċitajiet 
rescEU, inklużi l-kiri, il-leasing jew l-
akkwist tagħhom. Dan iżid sostanzjalment 
l-effikaċja tal-Mekkaniżmu tal-Unjoni 
billi jiżgura d-disponibbiltà tal-
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kapaċitajiet f'każijiet fejn diversament ma 
tkunx garantita reazzjoni effikaċi għad-
diżastri, b'mod partikolari għal diżastri 
b'impatt wiesa' li jaffettwaw għadd 
sinifikanti ta' Stati Membri. L-akkwist 
konġunt tal-kapaċitajiet jenħtieġ li 
jagħmilha possibbli li jinkisbu ekonomiji 
ta' skala u koordinazzjoni aħjar fir-
reazzjoni għad-diżastri. Meta torganizza u 
twettaq proċedura ta' akkwist konġunt 
għall-benefiċċju tal-Istati Membri, il-
Kummissjoni nnifisha ma tiksibx 
proprjetà ġuridika tal-kapaċitajiet li qed 
jiġu akkwistati b'mod konġunt.

Or. en

Emenda 36
Nuno Melo

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Il-Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-
Protezzjoni Ċivili huwa msejjes fuq il-
promozzjoni tas-solidarjetà bejn l-Istati 
Membri. Meta jseħħu diżastri 
imprevedibbli relatati mat-tibdil fil-klima, 
il-mekkaniżmu jipprevedi l-
amministrazzjoni ta' mezzi biex jiġu 
indirizzati l-isfidi u r-rekwiżiti operattivi. 
Ir-riżerva speċifika l-ġdida ta' kapaċitajiet 
ta' reazzjoni għalhekk jeħtieġ li tkun 
deċentralizzata u l-bażijiet operattivi 
tagħha fi Stati Membri differenti, skont il-
ħtiġijiet tagħhom u d-diżastri li l-aktar 
huma esposti għalihom. Fi kliem ieħor, l-
Istati Membri li huma l-aktar affettwati 
mit-tibdil fil-klima u, għalhekk, miż-żieda 
fil-frekwenza u fl-intensità tad-diżastri 
jenħtieġ li jkunu fuq quddiem nett tal-
kunsiderazzjonijiet meta jittieħdu d-
deċiżjonijiet dwar fejn jiġu lokalizzati 
dawn ir-riżervi, biex b'hekk tiġi żgurata 
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reazzjoni aktar effikaċi u aktar rapida.

Or. pt

Emenda 37
Nicolae Ştefănuță

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 10a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) L-Istati Membri jenħtieġ li jsaħħu 
l-ġabra komuni ta' riżorsi, organizzata fil-
qafas tal-Korp Mediku Ewropew, biex 
jiġu ttrattati sitwazzjonijiet b'numru għoli 
ta' persuni li jkunu nħarqu.

Or. en

Emenda 38
Pietro Fiocchi

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1 (ġdid)
Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1) Fl-Artikolu 3(1), jiddaħħal il-punt 
li ġej:
"(da) li jiġu ottimizzati l-attivitajiet 
matul il-fażijiet ta' attenzjoni, preallarm, 
allarm u emerġenza f'konformità mal-
aħjar prattiki ta' ġestjoni tar-riskji;"

Or. en

Emenda 39
Pietro Fiocchi

Proposta għal deċiżjoni
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Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1a (ġdid)
Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 10a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1a) Fl-Artikolu 4, jiddaħħal il-punt li 
ġej:
"10a. "reżiljenza" tfisser il-ġabra ta' 
mezzi, għodod u riżorsi li s-sistemi, il-
komunitajiet u l-individwi jisfruttaw meta 
jirreaġixxu għal katastrofijiet sabiex 
jiggarantixxu tkabbir soċjoekonomiku fil-
futur b'mod li jkun sostenibbli;"

Or. en

Emenda 40
Nicolae Ştefănuță

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1 (ġdid)
Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE
Artikolu 4 – paragrafu 1 – paragrafu 10a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1) Fl-Artikolu 4, jiżdied il-paragrafu li 
ġej:
"10a. "persunal tal-ewwel intervent" 
tfisser il-professjonisti li jkunu l-ewwel li 
jidħlu fiż-żona ta' diżastru sabiex 
jipprovdu servizzi ta' appoġġ immedjat 
matul l-operazzjonijiet ta' reazzjoni u ta' 
rkupru, u tkopri l-persunal responsabbli 
għall-ġestjoni tal-emerġenzi, is-saħħa 
pubblika u s-sikurezza pubblika, il-
ħaddiema tat-tifi tan-nar u l-ħaddiema 
pubbliċi, iżda mhijiex limitata għalihom;

Or. en

Emenda 41
Nicolae Ştefănuță
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Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1a (ġdid)
Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE
Artikolu 9 – paragrafu 10a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1a) Fl-Artikolu 9, jiżdied il-paragrafu 
li ġej:
"10a. L-Istati Membri għandhom jieħdu 
azzjonijiet xierqa sabiex jiżguraw li l-
persunal tal-ewwel intervent ikun 
mgħammar u mħejji sew biex jirreaġixxi 
għal kwalunkwe tip ta' sitwazzjoni ta' 
diżastru kif imsemmi fl-Artikolu 1. Tali 
azzjoni għandha tinkludi l-protezzjoni 
minn theddid bijoloġiku permezz ta' 
tilqimiet."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk il-persunal tal-ewwel intervent ma jkunx protett, jista' jsir vittma tad-diżastri u/jew tal-
attakki u ma jkunx jista' jittratta l-vittmi tiegħu adegwatament.

Emenda 42
Radan Kanev

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1 (ġdid)
Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE
Artikolu 11 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test fis-seħħ Emenda

(-1) fl-Artikolu 11, il-paragrafu 2, is-
subparagrafu 1 huwa sostitwit b'dan li 
ġej:

Abbażi tar-riskji, tal-kapaċitajiet globali u 
tal-lakuni identifikati, il-Kummissjoni 
għandha tiddefinixxi, permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni adottati taħt il-punt (f) 
tal-Artikolu 32(1), it-tipi u l-għadd ta' 
kapaċitajiet ewlenin ta' reazzjoni meħtieġa 
għar-Riżerva Ewropea ta' Protezzjoni 

"Abbażi tar-riskji, tal-kapaċitajiet globali u 
tal-lakuni identifikati, il-Kummissjoni 
għandha tiddefinixxi, permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni adottati taħt il-punt (f) 
tal-Artikolu 32(1), it-tipi u l-għadd ta' 
kapaċitajiet ewlenin ta' reazzjoni meħtieġa 
għar-Riżerva Ewropea ta' Protezzjoni 
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Ċivili ("miri tal-kapaċità"). Ċivili ("miri tal-kapaċità"), filwaqt li 
jitqiesu l-kapaċitajiet eżistenti tal-atturi 
umanitarji b'mod partikolari fl-oqsma ta' 
kompetenza tagħhom, bħas-servizzi tas-
saħħa f'emerġenza."

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/MT/TXT/?qid=1580311666123&uri=CELEX:02013D1313-20190321)

Emenda 43
Nicolae Ştefănuță

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1b (ġdid)
Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE
Artikolu 12 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1b) fl-Artikolu 12, jiddaħħal il-
paragrafu li ġej:
"2a. Il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi Ħażna Strateġika tal-Unjoni 
Ewropea fil-qafas ta' rescEU b'assistenza 
esperta mill-Aġenzija Ewropea għall-
Mediċini."

Or. en

Emenda 44
Nikos Androulakis, Nicolae Ştefănuță

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1c (ġdid)
Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE
Artikolu 12 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test fis-seħħ Emenda

(-1c) fl-Artikolu 12(3), is-
subparagrafu 1 huwa sostitwit b'dan li 
ġej:
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Il-kapaċitajiet tar-rescEU għandhom jiġu 
akkwistati, mikrija jew meħuda b'lease 
mill-Istati Membri. Għal dak il-fini, il-
Kummissjoni tista' tagħti għotjiet diretti 
lill-Istati Membri mingħajr sejħa għal 
proposti. Fejn il-Kummissjoni takkwista 
kapaċitajiet tar-rescEU f'isem l-Istati 
Membri, il-proċedura tal-akkwist konġunt 
għandha tapplika. L-assistenza finanzjarja 
mill-Unjoni għandha tingħata skont ir-
regoli finanzjarji tal-Unjoni.

"Il-kapaċitajiet tar-rescEU għandhom jiġu 
akkwistati, mikrija jew meħuda b'lease 
mill-Istati Membri. Għal dak il-fini, il-
Kummissjoni tista' tagħti għotjiet diretti 
lill-Istati Membri mingħajr sejħa għal 
proposti. L-assistenza finanzjarja mill-
Unjoni għandha tingħata skont ir-regoli 
finanzjarji tal-Unjoni. Fid-dawl tad-dritt 
ta' deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar il-
mobilizzazzjoni u d-demobilizzazzjoni tal-
kapaċitajiet ta' rescEU skont il-
paragrafu 6, id-dispożizzjonijiet dwar il-
proċeduri ta' akkwist konġunt tal-
Artikolu 165 tar-Regolament (UE, 
Euratom) 2018/1046 għandhom japplikaw 
b'analoġija."

Or. en

Emenda 45
Nikos Androulakis, Nicolae Ştefănuță

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1d (ġdid)
Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE
Artikolu 12 – paragrafu 3 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1d) fl-Artikolu 12(3), wara s-
subparagrafu 1a, jiddaħħal subparagrafu 
ġdid:
"Meta tapplika l-proċedura tal-akkwist 
konġunt, il-Kummissjoni nnifisha mhijiex 
obbligata takkwista, tikri jew tieħu b'lease 
l-kapaċitajiet li qed jiġu akkwistati b'mod 
konġunt."

Or. en

Emenda 46
Nikos Androulakis, Nicolae Ştefănuță

Proposta għal deċiżjoni
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Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1e (ġdid)
Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE
Artikolu 12 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test fis-seħħ Emenda

(-1e) fl-Artikolu 12(3), is-
subparagrafu 2 huwa sostitwit b'dan li 
ġej:

Il-kapaċitajiet tar-rescEU għandhom jiġu 
ospitati mill-Istati Membri li jakkwistaw, 
jikru jew jieħdu b'lease dawk il-
kapaċitajiet. Fil-każ ta' akkwist konġunt, il-
kapaċitajiet tar-rescEU għandhom jiġu 
ospitati mill-Istati Membri li f'isimhom 
huma jiġu akkwistati.

"Il-kapaċitajiet tar-rescEU għandhom jiġu 
ospitati mill-Istati Membri li jakkwistaw, 
jikru jew jieħdu b'lease dawk il-
kapaċitajiet.  Meta tiġi applikata l-
proċedura ta' akkwist konġunt, il-
kapaċitajiet tar-rescEU għandhom jiġu 
ospitati mill-Istati Membri li għall-
benefiċċju ta' liema jkunu ġew 
akkwistati."

Or. en

Emenda 47
Nicolae Ştefănuță

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1f (ġdid)
Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1f) Fl-Artikolu 13(1), jiżdied il-
punt (fa):
"(fa) joħloq kapaċitajiet ta' għarfien 
espert speċifiku ta' reazzjoni li jistgħu 
jintużaw fil-każ ta' diżastri li jaffettwaw il-
wirt kulturali."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Enfasi akbar fuq il-protezzjoni tal-wirt kulturali matul id-diżastri. Is-siti u l-monumenti ta' 
wirt kulturali jirrikjedu trattament speċjalizzat; inkella, ikun hemm ir-riskju li ssir aktar ħsara 
milli ġid waqt intervent ta' emerġenza. In-netwerk għandu jiżgura li l-ispeċjalisti tal-wirt jiġu 
inklużi fit-taħriġ u fl-azzjonijiet ta' tħejjija.
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Emenda 48
Nicolae Ştefănuță

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1g (ġdid)
Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE
Artikolu 13a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1g) Jiddaħħal l-Artikolu 13a:
"Artikolu 13a
Ħażna Strateġika tal-Unjoni Ewropea
1. Il-Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-
Protezzjoni Ċivili għandu jistabbilixxi 
inventarji ta' ħażniet ta' kontromiżuri 
mediċi essenzjali, tagħmir tal-laboratorju 
u kapaċitajiet oħra, u jimmappja 
regolarment id-disponibbiltà ta' dawk il-
ħażniet madwar l-Unjoni biex iżid l-aċċess 
u l-użu rapidu f'każ ta' attakki kimiċi, 
bijoloġiċi, radjoloġiċi jew nukleari jew ta' 
emerġenzi mediċi.
(2) Il-ħażniet għandhom jitqiegħdu 
b'mod strateġiku f'postijiet sigrieti 
madwar it-territorju tal-Unjoni.
(3) Il-kapaċità tal-istituti nazzjonali 
għar-riċerka medika li jinsabu fl-Unjoni 
Ewropea li jipproduċi tilqimiet, laboratorji 
mobbli u provvisti mediċi oħra għandha 
tissaħħaħ u tiġi ttrattata bħala parti mill-
baġit tat-tħejjija.
(4) Il-tilqimiet, il-laboratorji mobbli u 
provvisti mediċi oħra meqjusa neċessarji 
għall-Ħażna Strateġika tal-Unjoni 
Ewropea għandhom jiġu akkwistati b'mod 
konġunt mill-Istati Membri fir-rigward 
tal-linji gwida xjentifiċi stabbiliti mill-
Aġenzija Ewropea għall-Mediċini.
(5) L-industrija medika Ewropea 
għandha tingħata inċentivi biex 
tipproduċi provvisti mediċi għall-Ħażna 
Strateġika tal-Unjoni Ewropea li 
jissodisfaw il-linji gwida xjentifiċi 
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stabbiliti mill-Aġenzija Ewropea għall-
Mediċini.
(6) L-istituti nazzjonali għar-riċerka 
medika għandhom jitqiesu bħala kapaċità 
tar-rescEU."

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iżvilupp tal-bijoloġija sintetika żied b'mod sinifikanti r-riskju li l-bijoterroristi jużaw aġenti 
ta' theddid bħall-ġidri u aġenti ta' theddid oħra. Huwa essenzjali li l-Istati Membri tal-UE 
jivvalutaw din it-theddida ġdida u jiżguraw li jkun hemm ħażniet adegwati ta' tilqimiet 
awtorizzati disponibbli għaċ-ċittadini tal-UE, inkluż il-persunal tal-ewwel intervent u 
persunal mediku ewlieni, manifatturati skont rekwiżiti regolatorji moderni u standards ta' 
kwalità.

Emenda 49
Nicolae Ştefănuță

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1h (ġdid)
Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE
Artikolu 18 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1h) fl-Artikolu 18, jiżdied il-paragrafu 
li ġej:
"2a. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li jkun hemm kapaċitajiet għat-
trasport ta' persuni midruba minn Stat 
Membru għal ieħor fil-każ li ma jkunx 
jista' jingħata trattament fil-viċinanza ta' 
diżastru."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hekk kif wera d-diżastru tan-nightclub COLECTIV fir-Rumanija, il-proporzjonijiet ta' 
diżastru jistgħu jkunu ferm ikbar mill-kapaċitajiet ta' Stat Membru li joffri trattament adegwat 
liċ-ċittadini midruba serjament, bħal dawk li jkunu nħarqu. Għalhekk, irridu niżguraw li s-
sikurezza taċ-ċittadini Ewropej tiġi l-ewwel.
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Emenda 50
Marco Dreosto

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt aa (ġdid)
Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE
Artikolu 19 – paragrafu 3

Test fis-seħħ Emenda

(aa) il-paragrafu 3 huwa emendat kif 
ġej:

3. L-allokazzjoni finanzjarja 
msemmija fil-paragrafu 1 jista' jkopri 
wkoll spejjeż marbuta mal-attivitajiet ta' 
tħejjija, monitoraġġ, kontroll, verifika u 
evalwazzjoni, li huma meħtieġa għall-
ġestjoni tal-Mekkaniżmu tal-Unjoni u 
għall-ksib tal-objettivi tiegħu.

"3. L-allokazzjoni finanzjarja 
msemmija fil-paragrafu 1 tista' tkopri 
wkoll spejjeż marbuta mal-attivitajiet ta' 
tħejjija, monitoraġġ, kontroll, verifika u 
evalwazzjoni, li huma meħtieġa għall-
ġestjoni tal-Mekkaniżmu tal-Unjoni u 
għall-ksib tal-objettivi tiegħu. Jekk tali 
riżorsi jkunu taħt ġestjoni indiretta, fejn 
dan ikun permess mil-liġijiet tal-Istati 
Membri, il-ġestjoni tagħhom ikollha tkun 
soġġetta għal valutazzjoni tal-impatt."
Tali nefqa tista', b'mod partikolari, tkopri 
studji, laqgħat ta' esperti, azzjonijiet ta' 
informazzjoni u komunikazzjoni, inkluża 
komunikazzjoni korporattiva tal-
prijoritajiet politiċi tal-Unjoni, sa fejn 
huma relatati mal-objettivi ġenerali tal-
Mekkaniżmu tal-Unjoni, spejjeż marbuta 
man-netwerks tal-IT li jiffokaw fuq l-
ipproċessar u l-iskambju, inkluża l-
interkonnessjoni tagħhom ma' sistemi 
eżistenti jew tal-futur imfassla biex 
jippromwovu skambju ta' data 
transsettorjali u tagħmir relatat, flimkien 
mal-ispejjeż kollha oħrajn tekniċi u 
amministrattivi għall-għajnuna mġarrba 
mill-Kummissjoni għall-ġestjoni tal-
programm.

Or. it

Emenda 51
Sara Cerdas
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Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt a
Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE
Artikolu 20a – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandha tiġi żviluppata strateġija ta' 
komunikazzjoni mill-Kummissjoni sabiex 
trendi viżibbli għaċ-ċittadini r-riżultati 
tanġibbli tal-azzjonijiet meħuda taħt il-
Mekkaniżmu tal-Unjoni.

Għandha tiġi żviluppata strateġija ta' 
komunikazzjoni mill-Kummissjoni sabiex 
trendi viżibbli għaċ-ċittadini r-riżultati 
tanġibbli tal-azzjonijiet meħuda taħt il-
Mekkaniżmu tal-Unjoni. Il-Kummissjoni 
għandha tiżviluppa wkoll miżuri flimkien 
mal-awtoritajiet lokali, filwaqt li tqis il-
kontributi miġbura biex jittejbu l-
attivitajiet tal-Mekkaniżmu tal-Unjoni.

Or. pt

Emenda 52
Sara Cerdas

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt a
Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE
Artikolu 20a – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Il-Kummissjoni, fi sħubija mal-
Istati Membri u f'koordinazzjoni mal-
awtoritajiet lokali, għandha tieħu miżuri 
ta' sensibilizzazzjoni u prevenzjoni għall-
benefiċċju tal-popolazzjonijiet lokali. 
Dawn l-attivitajiet għandhom jitwettqu 
fuq bażi regolari bil-għan li l-
popolazzjonijiet ikunu jistgħu jirreaġixxu 
minnufih f'każ ta' diżastru.

Or. pt

Emenda 53
Esther de Lange

Proposta għal deċiżjoni
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Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2a (ġdid)
Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE
Artikolu 23 – paragrafu 2

Test fis-seħħ Emenda

(2a) fl-Artikolu 23, il-paragrafu 2 huwa 
sostitwit b'dan li ġej:

2. L-ammont ta' assistenza finanzjarja 
tal-Unjoni għal kapaċitajiet impenjati minn 
qabel fir-Riżerva Ewropea ta' Protezzjoni 
Ċivili ma għandux jaqbeż 75 % tal-ispejjeż 
tal-operat tal-kapaċitajiet, inkluż it-trasport, 
f'każ ta' diżastru jew ta' diżastru imminenti 
fl-Unjoni jew fi Stat parteċipanti.

"2. L-ammont ta' assistenza finanzjarja 
tal-Unjoni għal kapaċitajiet impenjati minn 
qabel fir-Riżerva Ewropea ta' Protezzjoni 
Ċivili ma għandux jaqbeż 75 % tal-ispejjeż 
tal-operat tal-kapaċitajiet, inkluż it-trasport, 
f'każ ta' diżastru jew ta' diżastru imminenti 
fl-Unjoni jew fi Stat parteċipanti, inklużi l-
Pajjiżi u Territorji Extra-Ewropej 
(PTEE)."

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/MT/TXT/?qid=1580311666123&uri=CELEX:02013D1313-20190321)

Emenda 54
Nikos Androulakis

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2a (ġdid)
Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE
Artikolu 25 – paragrafu 1

Test fis-seħħ Emenda

(2a) fl-Artikolu 25, il-paragrafu 1 huwa 
sostitwit b'dan li ġej:

1. Il-Kummissjoni għandha 
timplimenta l-assistenza finanzjarja tal-
Unjoni skont ir-Regolament (UE, Euratom) 
Nru 966/2012.

"1. Il-Kummissjoni għandha 
timplimenta l-appoġġ finanzjarju tal-
Unjoni fil-ġestjoni diretta skont ir-
Regolament Finanzjarju (UE, 
Euratom) 2018/1046 jew fil-ġestjoni 
indiretta mal-korpi msemmija fl-
Artikolu 62(1)(c) tar-Regolament 
Finanzjarju (UE, Euratom) 2018/1046. 
Meta jintgħażel il-mod ta' 
implimentazzjoni tal-appoġġ finanzjarju, 
għandha tingħata prijorità lill-ġestjoni 
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diretta. Meta jkun iġġustifikat min-natura 
u l-kontenut tal-azzjoni kkonċernata, il-
Kummissjoni tista' tuża ġestjoni indiretta. 
Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa biex tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 30 sabiex tistabbilixxi azzjonijiet 
imwettqa taħt il-Mekkaniżmu tal-Unjoni li 
jistgħu jiġu implimentati b'ġestjoni 
indiretta."

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/MT/TXT/?qid=1580311666123&uri=CELEX:02013D1313-20190321)

Emenda 55
Nikos Androulakis

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt b
Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE
Artikolu 30 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 19(5) u (6) u fl-Artikolu 21(3) 
tista' tiġi revokata fi kwalunkwe mument 
mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. 
Deċiżjoni li tirrevoka għandha ttemm id-
delega ta' setgħa speċifikata f'dik id-
deċiżjoni. Din għandha ssir effettiva fil-
jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni 
f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea 
jew f'data aktar tard speċifikata fih. 
M'għandhiex taffettwa l-validità ta' 
kwalunkwe att delegat li jkun diġà fis-seħħ.

4. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 19(5) u (6), fl-Artikolu 21(3) u fl-
Artikolu 25(1) tista' tiġi revokata fi 
kwalunkwe mument mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li 
tirrevoka għandha ttemm id-delega ta' 
setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Din 
għandha ssir effettiva fil-jum wara l-
pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data 
aktar tard speċifikata fih. M'għandhiex 
taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att 
delegat li jkun diġà fis-seħħ.

Or. en

Emenda 56
Nikos Androulakis

Proposta għal deċiżjoni
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Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt c
Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE
Artikolu 30 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Att delegat adottat f'konformità mal-
Artikolu 19(5) u (6) u l-Artikolu 21(3) 
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tiġix 
espressa oġġezzjoni mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien 
perijodu ta' xahrejn min-notifika ta' dak l-
att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perijodu, 
il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-
tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li 
mhumiex sejrin joġġezzjonaw. Dak il-
perijodu għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq 
inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-
Kunsill.

Att delegat adottat f'konformità mal-
Artikolu 19(5) u (6), l-Artikolu 21(3) u l-
Artikolu 25(1) għandu jidħol fis-seħħ biss 
jekk ma tiġix espressa oġġezzjoni mill-
Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi 
żmien perijodu ta' xahrejn min-notifika ta' 
dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-
perijodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li 
mhumiex sejrin joġġezzjonaw. Dak il-
perijodu għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq 
inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-
Kunsill.

Or. en


