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Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, apparti fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex jiġi approvat it-test konġunt

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni.)

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa 
qawwija korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi 
li turi partijiet tat-test leġiżlattiv li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni 
bl-iskop li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f'verżjoni lingwistika minnhom). Il-korrezzjonijiet proposti huma 
suġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi Strument għas-Sikurezza 
Nukleari u l-Assistenza fis-Sigurtà
(9037/2006 – C6-0153/2006 – 2006/0802(CNS))

(Proċedura ta' konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra t-test tal-Kunsill (9037/2006),

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2004)06301)1,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 203 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea ta’ l-
Enerġija Atomika, skond liema trattat il-Kunsill ikkonsulta l-Parlament (C6-0153/2006),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-
opinjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, il-Kumitat għall-Baġits, u l-Kumitat 
għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-ikel (A6-0000/2006),

1. Japprova t-test tal-Kunsill kif emendat;

2. Jistieden lill-Kummissjoni biex tbiddel il-proposta tagħha kif meħtieġ, skond l-Artikolu 
119, it-tieni paragrafu, tat-Trattat Euratom;

3. Jistieden lill-Kunsill sabiex jinforma lill-Parlament jekk għandux il-ħsieb li jitbiegħed mit-
test approvat mill-Parlament;

4. Jitlob lill-Kunsill biex jerġa' jikkonsulta lill-Parlament jekk għandu l-ħsieb li jemenda 
b’mod sostanzjali t-test imressaq għall-konsultazzjoni;

5. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tiegħu lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni.

Test propost mill-Kummissjoni Emendi tal-Parlament

Emenda 1
Premessa 9

(9)  Hu mifhum li, meta tingħata assistenza 
lill-installazzjoni nukleari konċernata, issir 
bil-mira li  jista’ jinkiseb l-impatt massimu 

(9)  Hu mifhum li, meta tingħata assistenza 
lill-installazzjoni nukleari konċernata, issir 
bil-mira li  jista’ jinkiseb l-impatt massimu 

  
1 Għadhom ma ġewx ippubblikati fil-ĠU.
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mill-assistenza, mingħajr, madankollu, ma 
tiddevja mill-prinċipju li r-responsabbiltà
għas-sikurezza ta’ l-installazzjoni għandha 
tkun f’idejn l-operatur u l-Istat li jkollu 
ġurisdizzjoni fuq l-installazzjoni.

mill-assistenza, mingħajr, madankollu, ma 
tiddevja mill-prinċipju li r-responsabilità
għas-sikurezza ta’ l-installazzjoni għandha 
tkun f’idejn l-operatur u l-Istat li jkollu 
ġurisdizzjoni fuq l-installazzjoni. Il-
prijorità għandha tingħata lill-
installazzjonijiet nukleari u attivitajiet li 
x’aktarx jistgħu jkollhom effetti 
sinifikattivi fuq l-Istati Membri.

Ġustifikazzjoni

L-emenda m’għandha bżonn l-ebda spjegazzjoni

Emenda 2
Premessa 13 a (ġdida)

(13a)  Ammont ta’ referenza finanzjarja, 
fi ħdan it-tifsir ta’ punt 38 tal-Ftehima 
Interistituzzjonali dwar id-dixxiplina 
baġitarja u l-immaniġġjar finanzjarju 
xieraq adottata fis-17 ta’ Ġunju 2006 
mill-Parlament Ewropew, mill-Kunsill u 
mill-Kummissjoni, għandu jkun inkluż 
f’dan ir-Regolament f’relazzjoni mad-
dewmien kollu ta’ l-istrument, mingħajr 
ma jaffettwa l-poteri taż-żewġ awtoritajiet 
baġitarji kif inhuma definiti fit-Trattat. 

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju  li fit-test jiżdied ir-riferiment għall-ftehima l-ġdida interistituzzjonali. 

Emenda 3
Artikolu 2, paragrafu 1, punt a), inċiż 2

programmi ta’ assistenza fil-post u esterni, Programmi ta’ assistenza fil-post u esterni 
sabiex jitjiebu s-sikurezza ta’ l-
operazzjoni u l-manutenzjoni ta’ 
installazzjonijiet nukleari eżistenti, 

Ġustifikazzjoni

M’għandhiex tingħata assistenza  finanzjarja għall-installazzjonijiet għall-ippjanar u l-
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kostruzzjoni. 

Emenda 4
Artikolu 2, paragrafu 1, punt a), inċiż 3

- titjib ta’ l-aspetti ta’ sikurezza tad-disinn, 
l-operazzjoni u l-manteniment  ta’ impjanti 
nukleari eżistenti  jew installazzjonijiet 
nukleari eżistenti oħrajn sabiex jintlaħqu 
livelli ta’ sikurezza għolja,

- titjib ta’ l-aspetti ta’ sikurezza tad-disinn, 
l-operazzjoni u l-manutenzjoni ta’ impjanti 
nukleari eżistenti li qed jiffunzjonaw,

Ġustifikazzjoni

M’għandhiex tingħata assistenza  finanzjarja għall-installazzjonijiet għall-ippjanar u l-
kostruzzjoni. 

Emenda 5
Artikolu 8, paragrafu 1, inċiż 6

- programmi għat-tħaffif tad-dejn; - programm għat-tħaffif tad-dejn, f’każijiet 
eċċezzjonali skond il-programm għat-
tħaffif tad-dejn miftiehem 
internazzjonalment;   

Ġustifikazzjoni

It-tħaffif tad-dejn għandu jkun strettament eċċezjonali.

Emenda 6
Artikolu 8, paragrafu 2 a (ġdid)

2a. Il-finanzjament tal-Komunità fil-
prinċipju m’għandux jintuża biex jtħallsu 
t-taxxi, id-dazji tad-dwana jew ħlasijiet 
fiskali oħra f’pajjiżi benefiċjarji.    

Ġustifikazzjoni

L-iffinanzjar tal-miżati għall-benefiċċju ta’ l-awtoritajiet amministrattivi tal-pajjiżi 
benefiċjarji għall-assistenza għandu jiġi eskluż u mħolli biss f’każijiet strettament 
eċċezzjonali. 
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Emenda 7
Artikolu 20 a (ġdid)

Artikolu 20a
L-ammont finanzjarju ta' referenza

L-ammont finanzjarju ta’ referenza għall-
implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament 
għall-perjodu 2007-2013 għandu jkun 
EUR 464 miljun.
Approprjazzjonijiet annwali għandhom 
jiġu awtorizzati miż-żewġ awtoritajiet 
baġitarji fil-limiti tal-prospettivi 
finanzjarji.

Ġustifikazzjoni
Fit-test huwa neċessarju jinkiteb ir-riferiment għall-approprjazzjoni totali baġitarja fil-ftehima 
l-ġdida interistituzzjonali.
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NOTA SPJEGATTIVA

Il-proposta tal-Kummissjoni dwar Programm ta' Qafas Finanzjarju ġdid għas-snin 2007-2013 
kienet tinkludi regolament ġdid sabiex jinħoloq strument għall-Istabilità. Kellha l-għan li 
tkopri kull assistenza u koperazzjoni fil-qasam tas-sikurezza nukleari bejn il-Komunità u l-
pajjiżi terzi. 

Il-bażi legali tar-Regolament għall-istrument ta’ Stabilità kienet oriġinarjament l-Artikolu 308 
tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea (TEC). Madanakollu l-Artikoli 179 u 181a tat-
Trattat kienu kkunsidrati bħala bażi legali aktar xierqa. Madanakollu, dawn l-artikoli ma 
kinux kompatibbli ma’ l-Artikolu 203 tat-Trattat Euratom li kien bżonjuż għall-bażi legali tal-
koperazzjoni dwar is-sikurezza nukleari. 

Għal din ir-raġuni, il-proposta dwar l-istrument ta’ Stabilità ġiet miżjuda mar-regolament 
kumplimentari li jistabbilixxi Strument għall-Koperazzjoni dwar is-Sikurezza Nukleari.  Il-
bażi legali tagħha hija biss l-Artikolu 203 tat-Trattat Euratom. 

Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-miżuri adottati huma konsistenti mal-qafas politiku 
strateġiku ġenerali tal-Komunità għall-pajjiżi msieħba, u b’mod partikulari ma’ l-objettivi ta’ 
l-iżvilupp u l-politiki tiegħu ta’ koperazzjoni ekonomika u programmi adottati skond l-
Artikoli 179 u 181a tat-TEC.

Ir-Regolament għall-Koperazzjoni dwar is-Sikurezza Nukleari huwa kumplimentari għal 
kwalunkwe assistenza pprovduta mill-Unjoni Ewropea skond l-istrument ta’ Għajnuna 
Umanitarja, l-istrument ta’ Qabel is-Sħubija, l-Istrument Ewropew ta’ Viċinanza u Sħubija, l-
istrument tal-Koperazzjoni ta’ l-iżvilupp u tal-Koperazzjoni Ekonomika, u l-Istrument għall-
Istabilità.

L-assistenza tal-Komunità teħtieġ li tiġi implimentata fuq il-bażi ta’ karti ta’ strateġija u 
programmi indikattivi plurijennali.

Ir-Regolament jieħu post ir-Regolament tal-Kunsill eżistenti li jikkonċerna l-provvedimenti 
ta’ l-assistenza lill-Istati msieħba fl-Ewropa tal-Lvant u l-Asja Ċentrali u d-deċiżjonijiet tal-
Kunsill dwar il-finanzjament għaċ-Chernobyl Shelter Fund. Ikompli l-programmi l-antiki u 
mhux qiegħed jimmira għall-bidliet sostanzjali fil-prattiki stabbiliti tal-koperazzjoni għas-
sikurezza nukleari. 

Mill-bidu tagħha fl-1991, xi € 1200 miljun mill-fondi globali Tacis ġew indirizzati lejn il-
proġetti għas-sikurezza nukleari flimkien mal-Programm għas-Sikurezza Nukleari, li jinkludi 
l-parti l-kbira ta’ l-€ 470 miljun f’assistenza għal Chernobyl u proġetti relatati. Barra minn 
hekk Tacis ikkontribwixxa xi € 250 miljun liċ-Ċentri tax-Xjenza u t-Teknoloġija fir-Russja u 
l-Ukrajna, billi jippermettu lill-xjenzati u lill-inġiniera preċedenti ta’ l-industriji ta’ l-armi 
għall-qerda tal-massa li jindirizzaw il-kapaċitajiet tagħhom f’attivitajiet paċifiċi.

L-UE assistiet lill-imsieħba skond il-΄benchmarks` globali ta’ l-Aġenzija Internazzjonali ta’ l-
Enerġija Atomika.  L-aġenzija hija parteċipant ewlieni fil-qasam tas-sikurezza nukleari 
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internazzjonali u tħares mistoqsijiet speċjalment bis-Serje ta’ Standards ta’ Sikurezza tagħha, 
u l-evalwazzjoni tagħha tar-reatturi Sovjetiċi ta’ l-ewwel ġenerazzjoni, li rriżultat fil-
pubblikazzjoni ta’ żewġ kotba dwar is-sikurezza. Ir-riżultati ta’ dawn il-kotba saru l-bażi 
għall-iżvilupp u l-implimentazzjoni tat-titjib tas-sikurezza nukleari pprovduti mill-Programm 
Tacis dwar is-Sikurezza Nukleari. L-adozzjoni tal-Konvenzjoni dwar is-Sikurezza Nukleari fi 
Vjenna fl-1994 tirrappreżenta avveniment kbir fiż-żamma ta’ livell għoli ta’ sikurezza globali, 
l-istess bħalma tirrapreżenta l-Konvenzjoni Konġunta ta’ l-IAEA dwar is-Sikurezza ta’ l-
Immaniġġjar ta' Fjuwil Użat u l-Immaniġġjar ta’ Skart Radjuattiv.

It-titjib fis-sikurezza nukleari huwa diffiċli biex jitkejjel, u l-UE għad trid issolvi ħafna 
kwistjonijiet ta’ sikurezza li huma possibbli f’pajjiżi terzi. Fil-pajjiżi CIS, ġew indirizzati d-
difetti l-kbar u d-dgħufijiet operattivi kif ukoll stat ta’ preparazzjoni ta’ emerġenza identifikati 
fil-kotba ta’ l-IAEA dwar Kwistjonijiet ta’ Sikurezza;  ġew stabbiliti awtoritajiet kbar 
indipendenti ta’ sikurezza u kultura dejjem tikber ta' sikurezza qiegħda tidher ċara fl-operaturi 
u r-regolaturi.  

It-test ta’ Premessa (5) tar-Regolament ta’ l-Istrument għall-koperazzjoni dwar is-Sikurezza 
Nukleari mfassal mill-Kummissjoni jgħid: "Hemm bżonn partikolari għall-Komunità biex 
tkompli l-isforzi tagħha b’appoġġ għall-promozzjoni tas-sikurezza nukleari u l-applikazzjoni 
ta’ salvagwardji effettivi ta’ materjali nukleari f’pajjiżi terzi, billi tagħmel użu mill-esperjenza 
ta’ konsultazzjoni reċiproka bejn il-Kummissjoni u l-kuntratturi tagħha u tibni fuq l-
esperjenza diġà miksuba taħt il-programmi Tacis u Phare, anke permezz tal-ħidma tal-gruppi 
esperti rilevanti, b’mod partikulari fil-qasam tar-responsabilità nukleari ċivili, l-attivitajiet ta’ 
salvagwardji tagħha stess fi ħdan l-Unjoni Ewropea."

Ir-Rapporteur jappoġġja l-idea li jitkomplew il-programmi antiki ta’ l-UE fil-programm ta’ 
qafas strumentali ġdid fl-ispirtu tar-Riżoluzzjoni tal-Kunsill tat-18.6.1992 dwar il-problemi
teknoloġiċi tas-sikurezza nukleari. Hija meħtieġa koperazzjoni aktar mill-qrib ma’ l-IAEA. 

L-emenda l-aktar importanti mir-rapporteur hija proposta għall-Artikolu 2. Assistenza 
finanzjarja għandha tingħata sabiex titjieb is-sikurezza nukleari fl-installazzjonijiet nukleari 
eżistenti biss u m’għandhiex tingħata lill-installazzjonijiet il-ġodda skond l-ippjanar u l-
kostruzzjoni.

Il-Kummissjoni għandha żżid il-proposta legali tagħha b’Dikjarazzjoni Finanzjarja dwar l-
infiq tal-fondi ta’ l-UE fil-koperazzjoni dwar is-sikurezza nukleari.
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