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EMENDI 

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jippreżenta lill-Kumitat għall-

Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, l-emendi li 

ġejjin: 

Emenda  1 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 4a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (4a) billi l-ugwaljanza bejn is-sessi hija 

valur fundamentali tal-UE – kif 

rikonoxxut fit-Trattati u fil-Karta tad-

Drittijiet Fundamentali – li l-UE tat l-

impenn tagħha li tintegrah fl-attivitajiet 

kollha tagħha.  B'mod partikolari, l-

Artikolu 8 tat-Trattat dwar il-

Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 

jistabbilixxi l-prinċipju tal-integrazzjoni 

ta' kwistjonijiet ta' ugwaljanza bejn is-

sessi, u jiddikjara li "fl-attivitajiet kollha 

tagħha, l-Unjoni għandha tfittex li 

telimina l-inugwaljanzi u tinkoraġġixxi 

ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa"; 

 

Emenda  2 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(5) Il-prevenzjoni hija ta’ importanza 

ewlenija għall-protezzjoni kontra d-diżastri 

u teħtieġ azzjoni ulterjuri. Għal dan il-

għan, jeħtieġ li, fuq bażi regolari, l-Istati 

Membri jikkondividu kemm il-

valutazzjonijiet tar-riskju kif ukoll is-

sommarji tal-ippjanar tal-ġesjoni tar-riskju 

ta’ diżastru tagħhom. Dan biex jiżguraw 

approċċ integrat tal-ġestjoni tar-riskju, li 

jorbot flimkien azzjonijiet ta’ prevenzjoni u 

tħejjija tar-riskju, u r-rispons għalih. Barra 

minn hekk, il-Kummissjoni jeħtieġ li tkun 

(5) Il-prevenzjoni hija ta’ importanza 

ewlenija għall-protezzjoni kontra d-diżastri 

u teħtieġ azzjoni ulterjuri. Għal dan il-

għan, jenħtieġ li, fuq bażi regolari, l-Istati 

Membri jikkondividu kemm il-

valutazzjonijiet tar-riskju kif ukoll is-

sommarji tal-ippjanar tal-ġesjoni tar-riskju 

ta’ diżastru tagħhom. Dan biex jiżguraw 

approċċ integrat tal-ġestjoni tar-riskju, li 

jorbot flimkien azzjonijiet ta’ prevenzjoni u 

tħejjija tar-riskju, u r-rispons għalih. L-

Istati Membri jenħtieġ li jiżguraw 
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kapaċi titlob lill-Istati Membri jipprovdu 

pjanijiet ta’ prevenzjoni u tħejjija speċifiċi 

fir-rigward ta’ diżastri speċifiċi, b’mod 

partikolari bil-għan li jimmassimizzaw l-

appoġġ globali tal-Unjoni għall-ġestjoni 

tar-riskju ta’ diżastri. Jeħtieġ li jitnaqqas il-

piż amministrattiv u jissaħħu l-politiki ta’ 

prevenzjoni, inkluż billi jiġu żgurati rabtiet 

neċessarji ma’ politiki u strumenti ewlenin 

oħra tal-Unjoni, b’mod partikolari l-Fondi 

Strutturali u ta' Investiment Ewropej kif 

elenkati fil-premessa 2 tar-Regolament 

(UE) Nru 1303/2013. 

ipprogrammar komprensiv sensittiv għall-

ġeneru minħabba li d-diżastri naturali, id-

diżastri kkważati mill-bniedem u l-politiki 

ambjentali jolqtu lill-irġiel u lin-nisa 

b’mod differenti. Għalhekk, sabiex jiġi 

żviluppat tnaqqis tar-riskju ta' diżastri li 

jkun ekwu u effikaċi u sabiex jiġu 

msaħħa l-mekkaniżmi tal-protezzjoni 

ċivili, il-kwistjonijiet marbuta mal-

ugwaljanza bejn is-sessi jeħtieġ li jiġu 

inkorporati fil-fażijiet kollha - mill-

prevenzjoni sal-proċessi ta' tħejjija u ta' 

rispons, inklużi valutazzjonijiet tar-riskju 

kondiviżi, interventi tal-ġestjoni tal-

kriżijiet f’sitwazzjonijiet kemm ta' kunflitt 

kif ukoll ta' wara kunflitt. Barra minn 

hekk, il-Kummissjoni jeħtieġ li tkun kapaċi 

titlob lill-Istati Membri jipprovdu pjanijiet 

ta’ prevenzjoni u tħejjija speċifiċi fir-

rigward ta’ diżastri speċifiċi, b’mod 

partikolari bil-għan li jimmassimizzaw l-

appoġġ globali tal-Unjoni għall-ġestjoni 

tar-riskju ta’ diżastri. Jeħtieġ li jitnaqqas il-

piż amministrattiv u jissaħħu l-politiki ta’ 

prevenzjoni, inkluż billi jiġu żgurati rabtiet 

neċessarji ma’ politiki u strumenti ewlenin 

oħra tal-Unjoni, b’mod partikolari l-Fondi 

Strutturali u ta' Investiment Ewropej kif 

elenkati fil-premessa 2 tar-Regolament 

(UE) Nru 1303/2013. 

_____________________ _____________________ 

Regolament (UE) Nru 1303/2013 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ 

Diċembru 2013 li jistabbilixxi 

dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond 

Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond 

Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni, il-

Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp 

Rurali u l-Fond Marittimu u tas-Sajd 

Ewropew u li jistabbilixxi d-

dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond 

Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond 

Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni u l-

Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u 

s-Sajd u li jħassar ir-Regolament tal-

Kunsill (KE) Nru 1083/2006 (ĠU L 347, 

20.12.2013, p. 320). 

Regolament (UE) Nru 1303/2013 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ 

Diċembru 2013 li jistabbilixxi 

dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond 

Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond 

Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni, il-

Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp 

Rurali u l-Fond Marittimu u tas-Sajd 

Ewropew u li jistabbilixxi d-

dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond 

Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond 

Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni u l-

Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u 

s-Sajd u li jħassar ir-Regolament tal-

Kunsill (KE) Nru 1083/2006 (ĠU L 347, 

20.12.2013, p. 320). 
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Emenda  3 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 7a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (7a) Fl-azzjonijiet kollha tagħha, l-Unjoni 

jenħtieġ li tqis li minbarra l-effetti 

immedjati ta' diżastru, in-nisa jista’ 

jkollhom ħtiġijiet speċifiċi tal-kura tas-

saħħa. L-Istati Membri u l-Unjoni 

jenħtieġ li, bħala prijorità, jiżguraw li n-

nisa tqal jirċievu l-kura tas-saħħa 

meħtieġa. 

 

Emenda  4 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 7b (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (7b) Jenħtieġ li jiġu pprovduti 

faċilitajiet, servizzi u riżorsi sanitarji u 

iġjeniċi matul l-istadji kollha tal-ġestjoni 

tar-riskju, b’kunsiderazzjoni speċjali u 

kuxjenza dwar il-ħtiġijiet partikolari tan-

nisa u l-bniet. 

 

Emenda  5 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 7c (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (7c) In-nisa u l-bniet huma f’riskju 

akbar li jesperjenzaw vjolenza fiżika u 

sesswali f’sitwazzjonijiet ta’ emerġenza. 

Għalhekk, huwa vitali li l-proġetti ta' 

ġestjoni tad-diżastri jinkludu miżuri biex 

tiġi prevenuta l-vjolenza sessista u għal 

rispons effikaċi għaliha, bħalma huma 

miżuri biex in-nisa jinżammu sikuri wara 

diżastru, filwaqt li jiġu pprovduti servizzi 

ta' appoġġ għall-vittmi ta’ vjolenza 
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sessista fosthom il-kura tas-saħħa, appoġġ 

psikoloġiku u tipi oħra ta’ għajnuna. Il-

kwistjonijiet relatati mal-vjolenza kontra 

n-nisa u l-bniet jenħtieġ li jiġu integrati 

fit-taħriġ u l-manwali eżistenti dwar it-

tnaqqis tar-riskju u r-rispons ta’ 

emerġenza. 

 

Emenda  6 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 9a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (9a) Biex jipprevjenu r-riskji 

partikolari li n-nisa u l-bniet iħabbtu 

wiċċhom magħhom f’sitwazzjonijiet ta’ 

emerġenza u jirrispondu għal dawn ir-

riskji b’mod aktar effikaċi, il-persunal u l-

ħaddiema involuti fl-ippjanar, it-tħejjija 

għall-użu u l-ġestjoni fil-qasam tal-

ġestjoni tar-riskju ta’ diżastri u l-

protezzjoni ċivili jenħtieġ li jirċievu taħriġ 

sensittiv għall-ġeneru. Għal dan l-iskop, 

id-djalogu u l-ħidma li għaddejjin 

bħalissa bejn in-Netwerk Ewropew ta’ 

Għarfien għall-Protezzjoni Ċivili u 

netwerks u organizzazzjonijiet tad-

difensuri tad-drittijiet tan-nisa b’għarfien 

espert fil-qasam tad-diżastri ambjentali 

huma importanti immens sabiex jinkiseb 

approċċ kompletament trasversali għall-

prevenzjoni, it-tħejjija u r-rispons għad-

diżastri fl-Unjoni u fl-Istati Membri. 

 

Emenda  7 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 10 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(10) Sabiex jinkiseb il-funzjonament tal-

kapaċità rescEU, jeħtieġ li jkunu 

disponibbli approprjazzjonijiet finanzjarji 

addizzjonali għall-finanzjament ta’ 

(10) Sabiex jinkiseb il-funzjonament tal-

kapaċità rescEU, jenħtieġ li jkunu 

disponibbli approprjazzjonijiet finanzjarji 

addizzjonali għall-finanzjament ta’ 
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azzjonijiet taħt il-Mekkaniżmu tal-Unjoni. azzjonijiet taħt il-Mekkaniżmu tal-Unjoni, 

iżda mhux akkost tal-pakketti finanzjarji 

allokati għal politiki ewlenin oħra tal-

Unjoni bħal dawk li jippromwovu d-

drittijiet, l-ugwaljanza u ċ-ċittadinanza, il-

ġustizzja jew l-iżvilupp uman fid-dinja 

kollha, inklużi l-fondi kollha allokati għal 

programmi u proġetti tal-ugwaljanza bejn 

is-sessi u tat-tisħiħ tal-pożizzjoni tan-nisa, 

b’mod partikolari, meta jitqies li l-

implimentazzjoni ta’ wħud minn dawn il-

programmi rnexxiet b'mod eċċezzjonali (l-

allokazzjonijiet ta' pagament għall-

Programm tad-Drittijiet, l-Ugwaljanza u 

ċ-Ċittadinanza (REC) laħqu aktar minn 

99 % fit-tliet snin preċedenti). 

Ġustifikazzjoni 

Il-proposti ta' politika ġodda jeħtieġ li jiġu akkumpanjati b'riżorsi ġodda. Ir-rapporteur 

tirrifjuta bil-qawwa l-użu ta' kwalunkwe riallokazzjoni għad-detriment ta' programmi ta' 

suċċess u kronikament sottofinanzjati bħall-programmi relatati mad-drittijiet, l-ugwaljanza u 

ċ-ċittadinanza (REC) u l-Ġustizzja. Ir-rata ta’ assorbiment ta' kważi 100% tal-programm 

REC timplika li l-ebda riżorsa ġdida ma tista' tittieħed minn dan il-programm mingħajr ma 

jintlaqtu ħażin proġetti u organizzazzjonijiet speċifiċi. Il-Kumitat FEMM kontinwament 

jindika l-ħtieġa li jiżdied il-finanzjament tal-REC fil-perspettiva ta' DAPHNE u l-programmi 

għall-ugwaljanza bejn is-sessi. 

 

Emenda  8 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 10a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 10a Jenħtieġ li jiġu ggarantiti 

finanzjament u allokazzjonijiet baġitarji 

separati għall-Mekkaniżmu tal-Unjoni 

għall-Protezzjoni Ċivili rivedut. Meta 

titqies il-ħtieġa li jiġi evitat kwalunkwe 

impatt negattiv fuq il-finanzjament tal-

programmi pluriennali eżistenti, iż-żieda 

fil-finanzjament għar-reviżjoni mmirata 

tal-Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-

Protezzjoni Ċivili fis-snin 2018, 2019 u 

2020 jenħtieġ li tittieħed kollha mill-mezzi 

kollha disponibbli taħt ir-Regolament tal-
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Kunsill (UE, Euratom) Nru 1311/20131a, 

b'rikors partikolari għall-Istrument ta' 

Flessibbiltà. 

 ___________________ 

 1a Ir-Regolament tal-Kunsill (UE, 

Euratom) Nru 1311/2013 tat-

2 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-qafas 

finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-

2020 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 884). 

Ġustifikazzjoni 

Il-proposti ta' politika ġodda jeħtieġ li jiġu akkumpanjati b'riżorsi ġodda. Ir-rapporteur 

tirrifjuta bil-qawwa l-użu ta' kwalunkwe riallokazzjoni għad-detriment ta' programmi ta' 

suċċess u kronikament sottofinanzjati bħall-programmi relatati mad-Drittijiet, l-Ugwaljanza 

u ċ-Ċittadinanza u l-Ġustizzja. 

 

Emenda  9 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 10b (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 10b L-ippjanar u l-allokazzjoni tal-

finanzjament u l-ibbaġitjar għall-

Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni 

Ċivili rivedut jenħtieġ li jinkorporaw l-użu 

tal-perspettiva tal-ibbaġitjar skont il-

ġeneru, li jinvolvi valutazzjoni bbażata 

fuq il-ġeneru biex tiġi inkorporata aħjar 

perspettiva tal-ugwaljanza bejn is-sessi 

biex jiġu indirizzati kriżijiet ta’ emerġenza 

fl-isforzi ta' ġestjoni tar-riskju u l-

prevenzjoni tad-diżastri . 
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Emenda  10 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b 

Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE 

Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) il-progress fl-implimentazzjoni tal-

qafas ta’ prevenzjoni tad-diżastri: li 

jitkejjel bl-għadd ta’ Stati Membri li jkunu 

qiegħdu għad-dispożizzjoni tal-

Kummissjoni il-valutazzjonijiet tar-riskju 

tagħhom, valutazzjoni tal-kapaċità ta’ 

ġestjoni tar-riskju tagħhom u sommarju tal-

ippjanar tal-ġestjoni tad-diżastri kif 

imsemmi fl-Artikolu 6; 

(a) il-progress fl-implimentazzjoni tal-

qafas ta’ prevenzjoni tad-diżastri: li 

jitkejjel bl-għadd ta’ Stati Membri li jkunu 

qiegħdu għad-dispożizzjoni tal-

Kummissjoni il-valutazzjonijiet tar-riskju 

tagħhom, valutazzjoni tal-kapaċità ta’ 

ġestjoni tar-riskju tagħhom u sommarju tal-

ippjanar tal-ġestjoni tad-diżastri kif 

imsemmi fl-Artikolu 6. Il-valutazzjonijiet 

għandhom ikunu sensittivi għall-ġeneru; 

 

Emenda  11 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 8 

Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE 

Artikolu 12a – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-

Parlament Ewropew u lill-Kunsill bl-

operazzjonijiet u l-progress li jkun sar 

skont l-Artikoli 11 u 12 kull sentejn. 

Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-

Parlament Ewropew u lill-Kunsill bl-

operazzjonijiet u l-progress li jkun sar 

skont l-Artikoli 11 u 12 kull sentejn, b'data 

speċifika dwar l-inklużjoni tal-aspetti tal-

ġeneru. 

 

Emenda  12 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9 

Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE 

Artikolu 13 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

In-Netwerk għandu jwettaq il-kompiti li 

ġejjin fil-qasam tat-taħriġ, l-eżerċizzji, il-

In-Netwerk għandu, filwaqt li jimmira 

għal kompożizzjoni bbilanċjata mil-lat tal-
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tagħlimiet meħuda u t-tixrid tal-għarfien 

b’koordinazzjoni mill-qrib maċ-ċentri ta’ 

għarfien rilevanti, fejn xieraq.” ' 

ġeneru, iwettaq il-kompiti li ġejjin fil-

qasam tat-taħriġ, l-eżerċizzji, it-tagħlimiet 

meħuda u t-tixrid tal-għarfien 

b’koordinazzjoni mill-qrib maċ-ċentri ta’ 

għarfien rilevanti, fejn xieraq.” '  

 

Emenda  13 

Proposta għal deċiżjoni 

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

Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE 

Artikolu 13 – paragrafu 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (9a) Fl-Artikolu 13, jiżdied il-paragrafu 

li ġej: 

 2a. Meta jwettqu l-kompiti stipulati fil-

paragrafu 1, il-Kummissjoni u l-Istati 

Membri għandhom jiżguraw li l-proċessi 

ta' taħriġ u kwalifiki, kif ukoll il-manwali 

dwar it-tnaqqis tar-riskju u r-rispons ta’ 

emerġenza jintegraw perspettiva tal-

ugwaljanza bejn is-sessi, b’enfasi speċjali 

fuq il-prevenzjoni tal-vjolenza kontra n-

nisa u l-bniet u r-rispons għaliha; 

Ġustifikazzjoni 

Dan il-paragrafu addizzjonali huwa maħsub biex jintroduċi s-sensittività għall-ġeneru fin-

Netwerk Ewropew ta’ Għarfien għall-Protezzjoni Ċivili permezz ta’ taħriġ u manwali. 

 

Emenda  14 

Proposta għal deċiżjoni 

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

Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE 

Artikolu 13 – paragrafu 3a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (9b) Fl-Artikolu 13, jiżdied il-paragrafu 

li ġej: 

 3a. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li 

d-data dwar diżastri tkun imqiegħda 
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għad-dispożizzjoni, diżaggregata skont is-

sess, kif mitlub mill-Qafas ta' Sendai 

għat-Tnaqqis tar-Riskju ta’ Diżastri, biex 

jiġi indirizzat ir-rwol tan-nisa fl-ippjanar 

għat-tnaqqis tar-riskju u sabiex tiġi 

indirizzata l-perspettiva tal-ġeneru matul 

il-proċess kollu; 

Ġustifikazzjoni 

Dan il-paragrafu addizzjonali huwa maħsub biex jintroduċi s-sensittività għall-ġeneru fil-ġbir 

tad-data dwar diżastri. Għall-promozzjoni u t-tisħiħ tal-kooperazzjoni, id-data u l-istatistika 

huma essenzjali biex nifhmu u eventwalment nirrispondu għar-riskji ta’ diżastri. Il-Qafas ta’ 

Sendai għat-Tnaqqis tar-Riskju ta’ Diżastri jgħid b'mod ċar li d-data rilevanti għandha tkun 

diżaggregata. 

 

Emenda  15 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12 

Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE 

Artikolu 19 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

EUR 480 630 000 fi prezzijiet attwali 

għandhom jittieħdu mill-Intestatura 3 

"Sigurtà u Ċittadinanza" tal-qafas 

finanzjarju pluriennali u 

EUR 150 936 000 fi prezzijiet attwali mill-

Intestatura 4 "Ewropa Globali"." 

L-approprjazzjonijiet neċessarji għall-

Mekkaniżmu tal-Unjoni għandhom jiġu 

awtorizzati b'mod gradwali mill-

Parlament Ewropew u mill-Kunsill fil-

qafas tal-proċedura baġitarja annwali, 

filwaqt li jitqiesu b'mod xieraq il-mezzi 

kollha disponibbli taħt ir-Regolament tal-

Kunsill (UE, Euratom) Nru 1311/2013*, 

b'rikors partikolari għall-Istrument ta' 

Flessibbiltà." 

 ____________________ 

 * Ir-Regolament tal-Kunsill (UE, 

Euratom) Nru 1311/2013 tat-

2 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-qafas 

finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-

2020 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 884). 

Ġustifikazzjoni 

Il-proposti tal-politika ġodda għandhom jiġu akkumpanjati b'riżorsi ġodda. Ir-rapporteur 

tirrifjuta bil-qawwa l-użu ta' kwalunkwe riallokazzjoni għad-detriment ta' programmi ta' 
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suċċess u kronikament sottofinanzjati bħall-programmi relatati mad-drittijiet, l-ugwaljanza u 

ċ-ċittadinanza (REC) u l-Ġustizzja. 
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