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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-Kummissjoni ppreżentat lill-Parlament u lill-Kunsill proposta għal deċiżjoni fuq 
Mekkaniżmu tal-Unjoni tal-Protezzjoni Ċivili li timmira lejn it-tisħiħ tal-kapaċitajiet tal-
Unjoni Ewropea biex tipprevjeni d-diżastri u tirreaġixxi għalihom, kemm fit-territorju tal-UE 
kif ukoll barra minnu.

Il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin isostni fil-wisa' l-approċċ ġenerali tal-proposta li 
jikkonsisti fit-trasformazzjoni tas-sistema ad hoc attwali f'ġestjoni ppjanata minn qabel tad-
diżastri, filwaqt li tirrispetta r-rwol ta' tmexxija u r-responsabilità primarja tal-Istati Membri 
fil-qasam tal-protezzjoni ċivili.

Barra minn hekk, il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin jilqa' b'sodisfazzjon iż-żieda fl-
attenzjoni fuq il-prevenzjoni u t-tħejjija u jenfasizza l-importanza tal-valutazzjoni tar-riskju u 
tal-ippjanar ta' kontinġenza kondiviżi. Jisħaq fuq il-bżonn ta' garanzija ta' koerenza mal-
implimentazzjoni imminenti tal-Klawsola ta' Solidarjetà.

Fl-aħħar, il-Kumitat jiġbed l-attenzjoni għall-bżonn li jintlaħaq bilanċ adegwat bejn l-
eżiġenza ta' reazzjoni rapida minn naħa, u l-koerenza mar-relazzjonijiet esterni tal-UE mill-
oħra.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u 
s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-
rapport tiegħu:

Emenda 1
Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Il-Mekkaniżmu għandu jiżvolġi rwol 
ewlieni fl-implimentazzjoni tal-
Artikolu 222 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea billi 
jqiegħed għad-dispożizzjoni r-riżorsi u l-
kapaċitajiet tiegħu kif ikun neċessarju.

Emenda 2
Proposta għal deċiżjoni
Premessa 9
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Billi tagħti kontribut għal żvilupp 
ulterjuri ta' sistemi ta' individwazzjoni u ta' 
twissija bikrija, l-Unjoni għandha tgħin lill-
Istati Membri jnaqqsu kemm jista' jkun il-
ħin meħtieġ ta' reazzjoni għad-diżastri u 
jwissu liċ-ċittadini tal-UE. Dawn is-sistemi 
għandhom iqisu u jibnu fuq is-sorsi u s-
sistemi eżistenti u futuri tal-informazzjoni.

(9) Billi tagħti kontribut għal żvilupp 
ulterjuri u ta' integrazzjoni aħjar ta' 
sistemi ta' individwazzjoni u ta' twissija 
bikrija, l-Unjoni għandha tgħin lill-Istati 
Membri jnaqqsu kemm jista' jkun il-ħin 
meħtieġ ta' reazzjoni għad-diżastri u jwissu 
liċ-ċittadini tal-UE. Dawn is-sistemi 
għandhom iqisu u jibnu fuq is-sorsi u s-
sistemi eżistenti u futuri tal-informazzjoni.

Emenda 3

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Il-Mekkaniżmu għandu jinkludi qafas 
ġenerali ta' politika mmirat biex 
kontinwament itejjeb il-livell ta' tħejjija 
tas-sistemi ta' protezzjoni ċivili, il-
persunal u ċ-ċittadini fi ħdan l-Unjoni.
Dan jinkludi programmi u netwerk ta' 
taħriġ, fuq livell tal-Unjoni u tal-Istat 
Membru, rigward il-prevenzjoni tad-
diżastri, it-tħejjija, u r-reazzjoni kif mitlub 
fil-Konklużjonijiet tal-Kunsill tal-
14 ta' Novembru 2008 fuq arranġamenti 
Ewropej ta' taħriġ għall-ġestjoni tad-
diżastri.

(10) Il-Mekkaniżmu għandu jinkludi qafas 
ġenerali ta' politika mmirat biex 
kontinwament itejjeb il-livell ta' tħejjija 
tas-sistemi ta' protezzjoni ċivili, taċ-
ċittadini fi ħdan l-Unjoni. Dan jinkludi 
programmi u netwerk ta' taħriġ, kemm fuq 
livell tal-Unjoni kif ukoll tal-Istat Membru, 
rigward il-prevenzjoni tad-diżastri, it-
tħejjija, u r-reazzjoni kif mitlub fil-
Konklużjonijiet tal-Kunsill tal-
14 ta' Novembru 2008 fuq arranġamenti 
Ewropej ta' taħriġ għall-ġestjoni tad-
diżastri.

Emenda 4

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Meta l-użu ta' kapaċitajiet militari 
jitqies xieraq għall-appoġġ ta' 
operazzjonijiet ta' protezzjoni ċivili, il-
kooperazzjoni mal-persunal militari 
għandha ssegwi l-modalitajiet, il-proċeduri 
u l-kriterji stabbiliti mill-Kunsill jew mill-

(19) Meta l-użu ta' kapaċitajiet militari 
jitqies xieraq għall-appoġġ ta' 
operazzjonijiet ta' protezzjoni ċivili, il-
kooperazzjoni mal-persunal militari 
għandha ssegwi l-modalitajiet, il-proċeduri 
u l-kriterji stabbiliti mill-Kunsill jew mill-
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korpi kompetenti tiegħu biex l-assi u l-
kapaċitajiet militari rilevanti għall-
protezzjoni tal-popolazzjonijiet ċivili jkunu 
disponibbli għall-Mekkaniżmu.

korpi kompetenti tiegħu biex l-assi u l-
kapaċitajiet militari rilevanti għall-
protezzjoni tal-popolazzjonijiet ċivili jkunu 
disponibbli għall-Mekkaniżmu, u 
partikolarment tkun konformi mal-Linji 
Gwida dwar l-użu tal-mezzi militari u tal-
protezzjoni ċivili fl-ambitu ta' interventi 
internazzjonali f'każ ta' katastrofi (Linji 
Gwida ta' Oslo) u l-Linji Gwida dwar l-
użu tal-mezzi militari u tal-protezzjoni 
ċivili bħala sostenn tal-attivitajiet 
umanitarji tan-Nazzjonijiet Uniti fl-
emerġenzi kumplessi (Linji Gwida 
MCDA). Il-ktajjen ta' kmand ċivili u 
militari għandhom jinżammu separati.

Emenda 5

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Rigward id-diżastri kkawżati minn 
azzjoni terroristika, jew minn inċidenti 
nukleari jew radjoloġiċi, il-Mekkaniżmu 
għandu jkopri biss l-azzjonijiet ta' tħejjija u 
ta' reazzjoni fi ħdan il-mandat tal-
protezzjoni ċivili.

(26) Rigward id-diżastri kkawżati minn 
azzjoni terroristika, jew minn inċidenti 
nukleari jew radjoloġiċi, il-Mekkaniżmu 
għandu jkopri biss l-azzjonijiet ta' tħejjija u 
ta' reazzjoni fi ħdan il-mandat tal-
protezzjoni ċivili. L-inizjattivi f'dan ir-
rigward huma kkoordinati mal-azzjonijiet, 
kif anki jikkomplementawhom, adottati 
għall-implimentazzjoni tal-konklużjonijiet 
tal-Kunsill dwar it-tisħiħ tas-sigurtà 
kimika, bijoloġika, radjoloġika u nukleari 
fl-Unjoni Eworpea - Pjan ta' Azzjoni 
CBRN tal-UE1. 
________________
1 Konklużjonijiet tal-Kunsill tat-
12 ta' Novembru 2009, 15505/1/09 REV.

Emenda 6

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) L-intervent tal-Unjoni jsaħħaħ il-
kapaċità għall-prevenzjoni, għat-tħejjija u 
għar-reazzjoni tal-Istati Membri biex 
jiffaċċjaw diżastri ewlenin u jnaqqas it-telf 
uman u materjali. L-għan ta' din id-
Deċiżjoni ma jistax jinkiseb b'mod 
suffiċjenti minn Stati Membri li joperaw 
waħedhom u jista' jinkiseb aħjar fuq livell 
tal-Unjoni fid-dawl tal-iskala jew l-effetti 
tal-azzjoni proposta.

(3) L-intervent tal-Unjoni jsaħħaħ il-
kapaċità għall-prevenzjoni, għat-tħejjija u 
għar-reazzjoni tal-Istati Membri biex 
jiffaċċjaw diżastri ewlenin u jnaqqas
speċjalment it-telf uman kif anki dak
materjali. L-għan ta' din id-Deċiżjoni ma 
jistax jinkiseb b'mod suffiċjenti minn Stati 
Membri li joperaw waħedhom u jista' 
jinkiseb aħjar fuq livell tal-Unjoni fid-dawl 
tal-iskala jew l-effetti tal-azzjoni proposta, 
fir-rispett totali tal-prinċipji ta' 
sussidjarjetà u ta' proporzjonalità.

Emenda 7

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Il-Mekkaniżmu jikkontribwixxi għall-
implimentazzjoni ta-Artikolu 222 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea.

Emenda 8

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – test introduttiv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Progress lejn il-ksib tal-għanijiet speċifiċi 
kif imniżżla fil-paragrafu 1 se jkun 
ivvalutat permezz ta' indikaturi li jkopru 
fost oħrajn:

Progress lejn il-ksib tal-għanijiet speċifiċi 
kif imniżżla fil-paragrafu 1 se jkun 
ivvalutat permezz ta' indikaturi, filwaqt li
fejn neċessarju jiġi eżaminat jekk l-
indikaturi humiex adatti sabiex jivvalutaw 
il-progress tal-kisba tal-objettivi rispettivi; 
l-indikaturi jkopru fost oħrajn:

Emenda 9
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Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-progress fl-implimentazzjoni tal-
qafas ta' prevenzjoni tad-diżastri li hu 
mkejjel bin-numru tal-Istati Membri li 
għandhom pjanijiet ta' ġestjoni ta' diżastri
kif imniżżel fl-Artikolu 4;

(a) il-progress fl-implimentazzjoni tal-
qafas ta' prevenzjoni tad-diżastri li hu 
mkejjel bin-numru tal-Istati Membri li 
għandhom pjanijiet ta' ġestjoni ta' riskji kif 
imniżżel fl-Artikolu 4;

Emenda 10

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Sabiex tiġi żgurata kooperazzjoni 
effettiva fi ħdan il-Mekkaniżmu, l-Istati 
Membri se jikkomunikaw lill-Kummissjoni 
l-pjanijiet tagħhom tal-ġesjtoni f'każ ta' 
riskju.

(1) Sabiex tiġi żgurata kooperazzjoni 
effettiva fi ħdan il-Mekkaniżmu, l-Istati 
Membri se jikkomunikaw lill-Kummissjoni 
l-pjanijiet tagħhom tal-ġesjtoni f'każ ta' 
riskju. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
jaċċertaw ruħhom li l-informazzjoni u d-
data klassifikati jkunu protetti kif xieraq.

Emenda 11

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) twaqqaf u timmaniġġa ċ-Ċentru 
Ewropew ta' Rispons għall-Emerġenza
(ERC), li jiżgura kapaċità operattiva 24/7, 
u jservi lill-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għar-raġunijiet tal-Mekkaniżmu;

(a) twaqqaf u timmaniġġa ċ-Ċentru 
Ewropew għal Rispons ta' Emerġenza
(ERC), f'koordinament mal-istrutturi 
nazzjonali u reġjonali eżistenti, li jiżgura 
kapaċità operattiva 24/7, u jservi lill-Istati 
Membri u l-Kummissjoni għar-raġunijiet 
tal-Mekkaniżmu;

Emenda 12
Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) timmaniġġa Sistema Komuni ta' 
Komunikazzjoni u Informazzjoni dwar l-
Emerġenzi (CECIS) biex tippermetti l-
komunikazzjoni u l-qsim tal-informazzjoni 
bejn l-ERC u l-punti ta' kuntatt operattivi 
tal-Istati Membri;

(b) timmaniġġa Sistema Komuni ta' 
Komunikazzjoni u Informazzjoni dwar l-
Emerġenzi (CECIS) biex tippermetti l-
komunikazzjoni u l-qsim tal-informazzjoni 
bejn l-ERC u l-punti ta' kuntatt operattivi 
tal-Istati Membri u tippromwovi l-
konnessjoni tagħha mal-pjattaformi ta' 
koordinament ta' kriżijiet li jeżistu fil-
Kummissjoni u l-Kunsill;

Emenda 13
Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) tikkontribwixxi għall-iżvilupp ta' 
sistemi ta' individwazzjoni, ta' avviż minn 
qabel u ta' allert għad-diżastri sabiex ikun 
hemm reazzjoni rapida, u għall-
promozzjoni tal-interkonnessjoni u l-
konnessjoni tagħhom mal-ERC u mas-
CECIS. Dawk is-sistemi jikkunsidraw u 
jibnu fuq informazzjoni, sorsi ta' 
monitoraġġ u individwazzjoni eżistenti u 
tal-futur;

(c) tikkontribwixxi għall-iżvilupp u għall-
integrazzjoni aħjar ta' sistemi ta' 
individwazzjoni, ta' avviż minn qabel u ta' 
allert għad-diżastri sabiex ikun hemm 
reazzjoni rapida, u għall-promozzjoni tal-
konnessjoni tagħhom mal-ERC u mas-
CECIS. Dawk is-sistemi jikkunsidraw u 
jibnu fuq informazzjoni, sorsi ta' 
monitoraġġ u individwazzjoni eżistenti u 
tal-futur;

Emenda 14

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt d – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– jiffaċilitaw, meta jkun meħtieġ, il-
koordinament tal-operazzjonijiet tal-
għajnuna għall-emerġenzi fuq il-post u 
jikkoordinaw, meta jkun meħtieġ u xieraq,
mal-awtoritajiet kompetenti tal-Istat li qed 
jitlob l-għajnuna,

– jiffaċilitaw, meta jkun meħtieġ, il-
koordinament tal-operazzjonijiet tal-
għajnuna għall-emerġenzi fuq il-post u 
jikkoordinaw mal-awtoritajiet kompetenti 
tal-Istat li qed jitlob l-għajnuna,
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Emenda 15

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 11 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tiddefinixxi ħtiġijiet ta' 
kwalità għall-kapaċitajiet li jkunu se jiġu 
impenjati lill-Kapaċità Ewropea ta' 
Reazzjoni għall-Emerġenzi. L-Istati 
Membri jkunu responsabbli biex jiżguraw 
il-kwalità tagħhom.

3. Il-Kummissjoni, bi qbil mal-Istati 
Membri, tiddefinixxi ħtiġijiet ta' kwalità 
għall-kapaċitajiet li jistgħu jiġu impenjati 
lill-Kapaċità Ewropea ta' Reazzjoni għall-
Emerġenzi. L-Istati Membri jkunu 
responsabbli biex jiżguraw il-kwalità 
tagħhom.

Emenda 16

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 11 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni tistabilixxi u 
timmaniġġa proċess għaċ-ċertifikazzjoni u 
reġistrazzjoni ta' kapaċitajiet li l-Istati 
Membri jagħmlu disponibbli għall-
Kapaċità Ewropea ta' Reazzjoni għall-
Emerġenzi.

4. Il-Kummissjoni tistabilixxi u 
timmaniġġa proċess għaċ-ċertifikazzjoni u 
reġistrazzjoni ta' kapaċitajiet li l-Istati 
Membri jistgħu jagħmlu disponibbli għall-
Kapaċità Ewropea ta' Reazzjoni għall-
Emerġenzi.

Emenda 17

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 11 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-kapaċitajiet reġistrati fil-Kapaċità 
Ewropea ta' Reazzjoni għall-Emerġenzi 
jkunu disponibbli għal operazzjonijiet ta' 
reazzjoni għall-emerġenzi taħt il-
Mekkaniżmu fuq it-talba tal-Kummissjoni 
permezz tal-ERC. L-Istati Membri 
jinfurmaw lill-Kummissjoni kemm jista' 
jkun malajr dwar raġunijiet serji li jistgħu 
jwaqqfuhom milli dawn il-kapaċitajiet 
ikunu disponibbli f'emerġenza speċifika.

6. Il-kapaċitajiet reġistrati fil-Kapaċità 
Ewropea ta' Reazzjoni għall-Emerġenzi 
jkunu, fil-prinċipju, disponibbli għal 
operazzjonijiet ta' reazzjoni għall-
emerġenzi taħt il-Mekkaniżmu fuq it-talba 
tal-Kummissjoni permezz tal-ERC. L-Istati 
Membri jżommu d-deċiżjoni aħħarija 
rigward l-użu tagħhom u jinfurmaw lill-
Kummissjoni kemm jista' jkun malajr dwar
l-emerġenzi nazzjonali jew raġunijiet serji 
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li jistgħu jwaqqfuhom milli dawn il-
kapaċitajiet ikunu disponibbli f'emerġenza 
speċifika.

Emenda 18

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni timmonitorja l-progress 
lejn l-iskopijiet ta' kapaċità u, 
b'kooperazzjoni mal-Istati Membri, 
tidentifika nuqqasijiet fil-Kapaċità 
Ewropea ta' Reazzjoni għall-Emerġenzi.

1. Fir-rispett totali tan-natura volontarja 
tal-Kapaċità Ewropea ta' Reazzjoni għall-
Emerġenzi kif definit fl-Artikolu 11, Il-
Kummissjoni timmonitorja l-progress lejn 
l-iskopijiet ta' kapaċità u, b'kooperazzjoni 
mal-Istati Membri, tidentifika nuqqasijiet 
fil-Kapaċità Ewropea ta' Reazzjoni għall-
Emerġenzi.

Emenda 19

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 12 – paragrafu 2 – test introduttiv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni tappoġġja l-Istati 
Membri fl-indirizzar tan-nuqqasijiet tal-
kapaċità u biex jagħmlu tajjeb għal dawn 
in-nuqqasijiet bl-aktar mod xieraq u 
kosteffettiv, inkluż:

2. Il-Kummissjoni tappoġġja l-Istati 
Membri interessati fl-indirizzar tan-
nuqqasijiet tal-kapaċità u biex jagħmlu 
tajjeb għal dawn in-nuqqasijiet, meta l-
Istati Membri jaċċettaw li dan isir bl-aktar 
mod xieraq u kosteffettiv, inkluż:

Emenda 20

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 12 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
jistabbilixxu flimkien il-kriterji ta' 
valutazzjoni, li skonthom ikun xieraq u 
kosteffiċjenti li tali nuqqasijiet fil-
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kapaċità jiġu rranġati.

Emenda 21

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 12 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Kwalunkwe kapaċitajiet żviluppati 
skont dan l-Artikolu jkunu kkontrollati u 
ġestiti mill-Istati Membri interessati. Il-
Kummissjoni tiżviluppa mudelli għal
ftehimiet bejn il-Kummissjoni u l-Istati 
Membri involuti. L-Istat Membru li jkun 
qed jiġġestixxi l-kapaċitajiet ikun 
responsabbli għar-reġistrazzjoni tagħhom 
skont il-proċeduri nazzjonali.

(3) Kwalunkwe kapaċitajiet żviluppati 
skont dan l-Artikolu jkunu kkontrollati u 
ġestiti mill-Istati Membri interessati abbażi 
ta' ftehimiet bejn il-Kummissjoni u l-Istati 
Membri involuti.  L-Istat Membru li jkun 
qed jiġġestixxi l-kapaċitajiet ikun 
responsabbli għar-reġistrazzjoni tagħhom 
skont il-proċeduri nazzjonali.

Emenda 22

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 12 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Dawn il-kapaċitajiet ikunu parti mill-
Kapaċità Ewropea ta' Reazzjoni għall-
Emerġenzi. Dawn ikunu disponibbli għal 
operazzjonijiet ta' reazzjoni għall-
emerġenzi skont il-Mekkaniżmu u fuq it-
talba tal-Kummissjoni permezz tal-ERC.
Meta ma jintużawx skont il-Mekkaniżmu, 
dawn il-kapaċitajiet ikunu disponibbli 
għar-raġunijiet nazzjonali tal-Istati Membri 
li qed jimmaniġġawhom.

4. Dawn il-kapaċitajiet ikunu parti mill-
konsorzjament volontarju tal-Kapaċità
Ewropea ta' Reazzjoni għall-Emerġenzi.
Dawn ikunu disponibbli għal 
operazzjonijiet ta' reazzjoni għall-
emerġenzi skont il-Mekkaniżmu u fuq it-
talba tal-Kummissjoni permezz tal-ERC.
Meta ma jintużawx skont il-Mekkaniżmu, 
dawn il-kapaċitajiet ikunu disponibbli 
għar-raġunijiet nazzjonali tal-Istati Membri 
li qed jimmaniġġawhom.

Emenda 23

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 12 – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
jiżguraw viżibilità xierqa għall-kapaċitajiet 
żviluppati skont dan l-Artikolu.

(5) L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
jiżguraw viżibilità xierqa għall-kapaċitajiet 
żviluppati skont dan l-Artikolu, kemm fil-
livell tal-UE kif ukoll fil-livell tal-Istati 
Membri.

Emenda 24

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 12 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni tinforma lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill kull sentejn fuq il-
progress li jkun sar rigward il-ksib tal-miri 
tal-kapaċità fil-Kapaċità Ewropea ta' 
Reazzjoni għall-Emerġenzi.

6. Il-Kummissjoni tinforma lill-Parlament
Ewropew u lill-Kunsill kull sentejn fuq il-
progress li jkun sar rigward il-ksib tal-miri 
tal-kapaċità u n-nuqqasijiet li jkun fadal 
fil-konsorzjament volontarju tal-Kapaċità
Ewropea ta' Reazzjoni għall-Emerġenzi.

Emenda 25

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 12 – paragrafu 7 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) modalitajiet biex jappoġġjaw l-Istati 
Membri fl-iżvilupp ta' kapaċitajiet ta' 
reazzjoni li huma jew mhumiex fi 
kwantitajiet suffiċjenti, disponibbli mill-
Kapaċità Ewropea ta' Reazzjoni għall-
Emerġenzi.

(a) modalitajiet biex jappoġġjaw l-Istati 
Membri fl-iżvilupp ta' kapaċitajiet ta' 
reazzjoni li huma jew mhumiex fi 
kwantitajiet suffiċjenti, disponibbli mill-
konsorzjament volontarju tal-Kapaċità
Ewropea ta' Reazzjoni għall-Emerġenzi.

Emenda 26

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 12 – paragrafu 7 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) modalitajiet dwar l-iżvilupp ta' 
kapaċitajiet ta' reazzjoni fuq livell tal-
Unjoni li għandhom iservu bħala lqugħ 
komuni kontra riskji kondiviżi;

imħassar

Emenda 27

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 12 – paragrafu 7 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) modalitajiet fuq il-ġestjoni u l-
manutenzjoni tal-kapaċitajiet imsemmija
taħt il-punti (a) u (b);

(c) modalitajiet fuq il-ġestjoni u l-
manutenzjoni tal-kapaċitajiet irreġistrati 
fil-konsorzjament volontarju tal-Kapaċità 
Ewropea ta' Reazzjoni għall-Emerġenzi u 
msemmija taħt il-punti (a) u (b);

Emenda 28

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-iżvilupp ta' gwida fuq it-taħriġ tal-
protezzjoni ċivili tal-Unjoni u 
internazzjonali, inkluż taħriġ fuq il-
prevenzjoni, it-tħejjija u r-reazzjoni;

(b) l-iżvilupp ta' gwida fuq it-taħriġ tal-
protezzjoni ċivili tal-Unjoni u 
internazzjonali, bl-użu tal-esperjenzi 
preċedenti tal-Istati Membri, inkluż taħriġ 
fuq il-prevenzjoni, it-tħejjija u r-reazzjoni;

Emenda 29

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 16 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-koordinament mal-pajjiż terz milqut 
dwar dettalji tekniċi bħall-ħtiġijiet preċiżi 
għall-għajnuna, l-aċċettazzjoni ta' offerti u 
l-arranġamenti prattiċi biex l-għajnuna 

(c) il-koordinament mal-pajjiż terz milqut
u mal-Istati Membri dwar dettalji tekniċi 
bħall-ħtiġijiet preċiżi għall-għajnuna, l-
aċċettazzjoni ta' offerti u l-arranġamenti 
prattiċi biex l-għajnuna tintlaqa' u 
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tintlaqa' u titqassam lokalment; titqassam lokalment;

Emenda 30

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 16 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Mingħajr preġudizzju għar-rwol tal-
Kummissjoni, kif definit fil-paragrafu 2, u 
b'rispett għall-eżiġenza ta' reazzjoni 
operazzjonali immedjata permezz tal-
Mekkaniżmu, malli ssir l-attivazzjoni l-
Kummissjoni tinforma lis-Servizz 
Ewropew għall-Azzjoni Esterna biex ikun 
hemm konsistenza bejn l-operazzjoni tal-
protezzjoni ċivili u r-relazzjonijiet ġenerali 
tal-Unjoni mal-pajjiż affettwat.

3. Mingħajr preġudizzju għar-rwol tal-
Kummissjoni, kif definit fil-paragrafu 2, u 
b'rispett għall-eżiġenza ta' reazzjoni 
operazzjonali immedjata permezz tal-
Mekkaniżmu, malli ssir l-attivazzjoni l-
Kummissjoni tinforma lis-Servizz 
Ewropew għall-Azzjoni Esterna biex ikun 
hemm konsistenza bejn l-operazzjoni tal-
protezzjoni ċivili u r-relazzjonijiet ġenerali 
tal-Unjoni mal-pajjiż affettwat. Il-
Kummissjoni u s-Servizz Ewropew għall-
Azzjoni Esterna jiskambjaw regolarment 
informazzjoni bil-għan li jiftiehmu 
flimkien l-attivitajiet rispettivi tagħhom 
biex jiggarantixxu l-konsistenza tal-
azzjoni esterna tal-Unjoni, skont l-
Artikolu 21 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea. Huma jirrapportaw lill-
Parlament Ewropew dwar tali kwistjoni 
f'intervalli regolari. 

Emenda 31
Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 16 – paragrafu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11. Jitfittxu sinerġiji ma' strumenti oħrajn 
tal-Unjoni, u b'mod partikolari, ma' 
azzjonijiet iffinanzjati taħt ir-Regolament
(KE) Nru 1257/96.

11. Jitfittxu sinerġiji ma' strumenti oħrajn 
tal-Unjoni, u b'mod partikolari, ma' 
azzjonijiet iffinanzjati taħt ir-Regolament
(KE) Nru 1257/96 u mal-azzjonijiet 
żviluppati fl-ambitu tal-politika ta' sigurtà 
u ta' difiża komuni.
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