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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u 
s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jenfasizza r-rwol ġdid mogħti mit-Trattat ta' Lisbona lir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni 
għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà u Viċi President tal-Kummissjoni 
(RGħ/VP) għall-koordinazzjoni tal-operazzjonijiet tal-UE f'pajjiżi terzi sabiex tkun 
iggarantita l-konsistenza bejn ir-rispons tal-UE għall-kriżijiet u l-elementi kollha politiċi u 
ta’ sigurtà involuti; iħeġġeġ li jiġu żviluppati arranġamenti ta' ħidma, fost is-servizzi 
rilevanti kollha li jitrattaw ir-rispons għall-emerġenza u l-ġestjoni ta' kriżijiet fil-
Kummissjoni u fis-SEAE, inklużi d-Delegazzjonijiet tal-UE;

2. Jissottolinja l-ħtieġa li tissaħħaħ il-koerenza fl-użu tal-istrumenti differenti tal-UE, li wħud 
minnhom jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tar-RGħ/VP kif ukoll biex tittejjeb il-
koordinazzjoni ta' missjonijiet ċivili jew militari tal-politika ta' sigurtà u ta' difiża komuni 
(PSDK) li huma diġà fis-seħħ jew li jistgħu jiġu stabbiliti wara diżastru; jinsisti fuq ir-
rabta bejn il-prevenzjoni ta' kriżijiet, ir-rispons għad-diżastri u r-rikostruzzjoni wara d-
diżastri;

3. Jenfasizza li, bħala l-aħħar soluzzjoni u f'konformità mal-Linji Gwida ta' Oslo, l-użu ta' 
mezzi militari taħt kontroll ċivili spiss jikkostitwixxi kontribut importanti għar-rispons 
għad-diżastri, b'mod partikolari għal assi speċjalizzati, trasport strateġiku jew inġinerija 
tqila; jenfasizza li l-koordinazzjoni tal-użu tal-kapaċitajiet disponibbli kollha – ċivili u 
militari – u l-assi ta' ġestjoni ta' kriżijiet tal-Istati Membri għandhom jissaħħu sabiex jiġu 
evitati dupplikazzjonijiet li jiswew ħafna;

4. Jitlob lill-Kummissjoni biex flimkien mal-Istati Membri tidentifika lakuni eżistenti fil-
kapaċità u tfassal perjodu ta' żmien u miri ċari biex l-Istati Membri jkunu jistgħu 
jiżviluppaw b'mod adegwat il-kapaċitajiet tagħhom ta' rispons għad-diżastri sabiex jiġi 
żgurat qsim ġust tal-piż bejn l-Istati Membri, filwaqt li l-ħolqien ta' assi addizzjonali fuq 
livell tal-UE għandu jitqies biss fejn dawn jirriżultaw f'sinerġiji konsiderevoli għall-UE 
kollha;

5. Jinsisti fuq il-ħtieġa li tiġi żviluppata strateġija komprensiva ta' komunikazzjoni sabiex 
tipproġetta xbiha komuni u koerenti tar-rispons għad-diżastri tal-UE li tkun konsistenti 
mal-valuri u mal-politiki tagħha, ħalli tqawwi l-viżibilità tal-UE fil-pajjiżi benifiċjarji kif 
ukoll għarfien aħjar dwar l-azzjoni tal-UE fost iċ-ċittadini Ewropej; jindika l-ħtieġa li tiġi 
stabbilita forza tal-protezzjoni ċivili tal-UE u li tittieħed azzjoni dwar it-talbiet imtennija 
tal-Parlament għall-implimentazzjoni tal-proposti stipulati fir-rapport Barnier tal-2006; 
jenfasizza li permezz tal-għajnuna f'każ ta' diżastru, l-Unjoni Ewropea għandha tafferma 
mill-ġdid l-impenn tal-poplu Ewropew favur il-valur tas-solidarjetà;

6. Jirrimarka li n-natura transkonfinali tad-diżastri tfisser li l-UE għandha tikkoordina r-
riżorsi u l-ħidma tagħha ma' pajjiżi terzi, b'mod partikolari fil-viċinat tagħha fejn ikunu 
kkonċernati pajjiżi tal-Unjoni għall-Mediterran (UgħM);



PE462.846v02-00 4/5 AD\870650MT.doc

MT

7. Ifakkar ir-rwol ċentrali tan-Nazzjonijiet Uniti fil-koordinazzjoni tal-isforzi tar-rispons 
għad-diżastri tal-komunità internazzjonali;
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