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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Din il-proposta għal Direttiva tal-Kunsill, li dwarha l-Parlament jiġi biss ikkonsultat, għandha 
bħala bażi legali t-TRATTAT EURATOM. Il-Kummissjoni tqis li l-Kapitolu 3 u l-Artikolu 
2(b) u l-Artikolu 30 tat-Trattat Euratom: Jipprovdu bażi legali soda. Madankollu, r-rapporteur 
iqis li dan iqajjem kwistjoni dwar l-appilikabilità ta’ ċerti standards relati mas-Saħħa u 
Sikurezza, il-konsultazzjoni tal-ħaddiema u leġiżlazzjonijiet oħra taħt it-Trattati tal-UE – dan 
jispjega l-ewwel emenda tar-rapporteur rigward il-bażi legali. Bidla bħal din idaħħal ukoll lill-
Parlament f’ko-deċiżjoni kompleta Dwar il-kwistjoni importanti.

L-ispjegazzjoni b’appoġġ tal-Kummissjoni tgħid:

Il-prinċipju bażiku tal-ġestjoni tal-iskart radjuattiv huwa l-konteniment u l-iżolament tiegħu 
mill-bnedmin u mill-bijosfera sakemm l-iskart ikun jikkostitwixxi periklu radjoloġiku. Barra 
minn hekk, huwa prinċipju etiku aċċettat li s-soċjetà għandha tevita li timponi piżijiet żejda 
fuq il-ġenerazzjonijiet futuri, u dan ipoġġi r-responsabbiltà fuq il-ġenerazzjoni attwali, li 
bbenefikat mill-elettriku nukleari jew mill-interventi mediċi, biex timmaniġġa l-iskart 
eżistenti kollu b’mod xieraq.

Meta titqies l-importanza tal-“iżolament” ir-rapporteur tipproponi li jitwessa’ l-ambitu tad-
Direttiva sabiex tinkludi ħaddiema li jistgħu jkollhom ir-risponsabbilità li jittrattaw skart 
radjuattiv u fjuwil użat. Wieħed ma jistax jassumi li materjali militari mhux se jiġi ttrattati 
minn persuni ċivili jew fi stallazzjonijiet ċivili. Hija tipproponi wkoll definizzjoni aktar 
inklusiva dwar x’jikkostitwixxi “skart radjuattiv” u “fjuwil użat” (Artikolu 3) sabiex tinkludi 
l-akbar numru possibbli ta’ ħaddiema. Skart storiku jista’ jirrapreżenta wkoll problemi ta’ 
trattament partikolari minħabba d-degradazzjoni tal-kundizzjonijiet tal-ħżin u dan ikun irid 
jiġi kkunsidrat fl-ippjanar tas-sikurezza u jingħata l-prominenza dovuta.

Meta jitqiesu l-effetti diżastrużi potenzjali ta’ żbalji tal-bniedem fit-trattament tal-iskart 
radjuattiv u l-fjuwil użat, huwa essenzjali li jkun hemm standards ta’ taħriġ rigorużi u 
sikurezza u spezzjonijiet fuq il-post tax-xogħol minn forzi indipendenti. Il-ħaddiema 
nfushom, jew ir-rappreżentanti tagħhom, għandhom jiġu kkonsultati u involuti fil-ħolqien u l-
applikazzjoni tal-proċeduri ta’ sikurezza. Għadu jiġi pprovdut taħriġ kontinwu għall-
ħaddiema kollha fis-siti fejn jiġi ttrattat materjal perikoluż jew għal dawk li jkunu involuti fit-
trasport ta’ materjal bħal dan. Dan ma jfissirx biss staff tekniku imma l-ħaddiema kollha, ikun 
kemm ikun twil il-kuntratt tax-xogħol tagħhom jew ikun xi jkun ir-rwol tagħhom fis-sit.
F’kull livell ta’ skart, il-ħaddiema kollha jeħtieġ li jifhmu r-riskji potenzjali.  Billi l-ħaddiema 
involuti mas-sustanzi l-aktar perikolużi huma suġġetti għal ċerti limiti għal dak li hu 
esponiment, huwa kruċjali li jkun hemm biżżejjed staff imħarreġ disponibbli u jeħtieġ li jkun 
hemm ukoll meżż ta' segwitu f'dak li jirrigwarda s-saħħa tal-ħaddiema. Huwa importanti 
wkoll li kwalunkwe kuntrattur sekondarju jsegwi kriterji ta’ sikurezza u taħriġ rigorużi u li 
jkun totalment kompetenti sabiex iwettaq manutenzjoni, kostruzzjoni jew kwalunkwe xogħol 
ieħor meħtieġ. Ir-rapportuer qed tressaq proposti li jirrigwardaw dawn il-kwistjonijiet, inkluża 
l-kwistjoni ta' responsabbiltà għal kwalunkwe kundizzjoni fuq perjodi twil ta’ żmien relatata 
max-xogħol f’termini ta’ riżorsi meħtieġa.
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EMENDI

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-
Riċerka u l-Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-
rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Kunsiderazzjoni 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-
Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika,
b'mod partikolari l-Artikoli 31 u 32 tiegħu,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u, 
b’mod partikolari l-Artikolu 153 tiegħu,

Ġustifikazzjoni

L-iskop tad-Direttiva kif inhi bħalissa huwa li tikkoordina politiki soċjali nazzjonali fil-qasam 
tal-protezzjoni tas-saħħa tal-ħaddiema minn perikli li jiġu minn fjuwil użat u skart radjuattiv, 
u ma jiffissa ebda standards ta' sikurezza kif teżiġi l-bażi legali tal-Euratom. Għalhekk,  il-
bazi legali xierqa hija 153 TFUE (Politika Soċjali).

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Kunsiderazzjoni 1 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, u 
b'mod partikolari l-Artikoli 31 u 35 
tagħha,

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-Artikolu 2(b) tat-Trattat jipprovdi 
għall-istabbiliment ta’ standards ta’ 
sikurezza uniformi biex tiġi mħarsa s-saħħa 

(1) L-Artikolu 2(b) tat-Trattat Euratom 
jipprevedi għall-istabbiliment ta' standards 
uniformi ta' sigurtà għall-ħarsien tas-saħħa 
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tal-ħaddiema u l-pubbliku ġenerali. tal-ħaddiema u l-pubbliku ġenerali.

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-Artikolu 30 tat-Trattat jipprovdi 
għall-istabbiliment ta’ standards bażiċi 
għall-protezzjoni tas-saħħa tal-ħaddiema u 
tal-pubbliku ġenerali kontra l-perikli li 
jinħolqu minn radjazzjoni jonizzanti.

(2) L-Artikolu 30 tat-Trattat Euratom
jipprovdi għall-istabbiliment ta’ standards 
bażiċi għall-protezzjoni tas-saħħa tal-
ħaddiema u tal-pubbliku ġenerali kontra l-
perikli li jinħolqu minn radjazzjoni 
jonizzanti.

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Premessa 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) L-Artikolu 37 tat-Trattat jesiġi li l-Istati 
Membri jipprovdu lill-Kummissjoni b'dejta 
ġenerali dwar kwalunkwe pjan għar-rimi 
tal-iskart radjuattiv.

(3) L-Artikolu 37 tat-Trattat Euratom
jesiġi li l-Istati Membri jipprovdu lill-
Kummissjoni b'dejta ġenerali dwar 
kwalunkwe pjan għar-rimi tal-iskart 
radjuattiv.

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Premessa 3 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Artikolu 153 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(TFUE) jippermetti l-istabbiliment ta' 
standards minimi tas-saħħa u s-sikurezza 
tal-ħaddiema.
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Emenda 7

Proposta għal direttiva
Premessa 3 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3b) Id-Direttiva tal-Kunsill 89/391/KEE, 
tat-12 ta' Ġunju 1989 tipprevedi l-
introduzzjoni ta' miżuri sabiex 
jinkoraġġixxu titjib fis-sigurtà u s-saħħa 
tal-ħaddiema fuq ix-xogħol;

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Premessa 3 c (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3c) L-Artikolu 31 tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali jistipula d-dritt bażiku ta’ 
kull  ħaddiem għal kundizzjonijiet ta’ 
xogħol li jirrispettaw is-saħħa, is-
sikurezza u d-dinjità tiegħu.

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Premessa 3 d (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3d) L-Artikolu 35 tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali jipprevedi li kull persuna 
għandha d-dritt għall aċċess għal kura 
tas-saħħa preventiva..

Emenda 10

Proposta għal direttiva
Premessa 19 a (ġdida) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) L-ILO adottat Konvenzjoni1 u 
Rakkomandazzjoni2 dwar Protezzjoni mir-
Radjazzjoni għall-attivitajiet kollha li 
jinvolvu l-esponiment ta' ħaddiema għal 
radjazzjoni jonizzanti fuq ix-xogħol u 
teżiġi li jittieħdu passi xierqa sabiex 
jiżguraw il-protezzjoni effettiva tal-
ħaddiema fid-dawl tal-għarfien 
disponibbli attwalment.
___________________________
1 C115 Konvenzjoni dwar il-Protezzjoni 
tal-Ħaddiema kontra Radjazzjoni 
Jonizzanti, 22. 6. 1960.
2 C114 Rakkomandazzjoni rigward il-
Protezzjoni tal-Ħaddiema kontra 
Radjazzjoni Jonizzanti, 22. 6. 1960.

Emenda 11

Proposta għal direttiva
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) L-iskart radjuattiv, inkluż il-fjuwil 
użat meqjus bħala skart, jeħtieġ il-
konteniment u l-iżolament min-nies u mill-
ambjent ħaj għal żmien twil. In-natura 
speċifika tiegħu (l-ammont ta’ 
radjunuklidi) tesiġi arranġamenti biex jiġu 
protetti s-saħħa tal-bniedem u l-ambjent 
minn perikli kkawżati mir-radjazzjoni 
jonizzanti, inkluż ir-rimi f'faċilitajiet xierqa 
bħala l-punt tat-tmiem tal-ġestjoni tiegħu. 
Il-ħżin ta’ skart radjuattiv, inkluż il-ħżin 
fuq perjodu ta' żmien twil, huwa soluzzjoni 
temporanja iżda mhuwiex alternattiva 
għar-rimi.

(27) L-iskart radjuattiv, inkluż il-fjuwil 
użat meqjus bħala skart, jeħtieġ il-
kundizzjonar xieraq, il-konteniment u l-
iżolament min-nies u mill-ambjent ħaj għal 
żmien twil. In-natura speċifika tiegħu (l-
ammont ta’ radjunuklidi) tesiġi 
arranġamenti biex jiġu protetti s-saħħa tal-
bniedem u l-ambjent minn perikli kkawżati 
mir-radjazzjoni jonizzanti, inkluż ir-rimi 
f'faċilitajiet xierqa bħala l-punt tat-tmiem 
tal-ġestjoni tiegħu. Il-ħżin ta’ skart 
radjuattiv, inkluż il-ħżin fuq perjodu ta' 
żmien twil, huwa soluzzjoni temporanja 
iżda mhuwiex alternattiva għar-rimi.

Ġustifikazzjoni
Il-kundizzjonar f'forom ta' skart stabbli u ppakkeġġar xieraq huma prirekwiżiti fundamentali 
għall-konteniment u l-iżolament mill-bijosfera.
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Emenda 12

Proposta għal direttiva
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Għalkemm kull Stat Membru hu 
responsabbli għall-politika tiegħu stess 
dwar il-ġestjoni tal-fjuwil użat u tal-iskart 
radjuattiv, il-politika għandha tirrispetta l-
prinċipji ta’ sikurezza rilevanti u 
fundamentali stabbiliti mill-IAEA. Huwa l-
obbligu etiku ta’ kull Stat Membru li jevita 
kwalunkwe piż eċċessiv fuq il-
ġenerazzjonijiet futuri fir-rigward tal-fjuwil 
użat u tal-iskart radjuattiv eżistenti, kif 
ukoll dawk mistennija mid-
dekummissjonar ta’ installazzjonijiet 
nukleari eżistenti.

(30) Għalkemm kull Stat Membru hu 
responsabbli għall-politika tiegħu stess 
dwar il-ġestjoni tal-fjuwil użat u tal-iskart 
radjuattiv, il-politika għandha tirrispetta l-
prinċipji ta’ sikurezza rilevanti u 
fundamentali stabbiliti mill-IAEA. Huwa l-
obbligu etiku ta’ kull Stat Membru li jevita 
kwalunkwe piż eċċessiv fuq il-
ġenerazzjonijiet futuri fir-rigward tal-fjuwil 
użat u tal-iskart radjuattiv eżistenti, kif 
ukoll dawk mistennija mid-
dekummissjonar ta’ installazzjonijiet 
nukleari eżistenti. L-Istati Membri 
għandhom għalhekk jistabbilixxu politika 
għad-dekummissjonar li tiggarantixxi li l-
faċilitajiet jiżżarmaw bl-akbar mod sikur 
u malajr kemm jista’ jkun  wara li 
jingħalqu.

Ġustifikazzjoni
Il-varjazzjoni wiesa' attwali li tvarja minn immedjatament sa dekummissjonar wara 100 sena 
fl-Istati Membri varji mhix aċċettabbli skont l-obbligi etiċi kif definiti fis-sentenza ta' qabel.

Emenda 13

Proposta għal direttiva
Premessa 34 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34a) Tul il-katina kollha tal-ġestjoni tal-
fjuwil użat jew ta’ skart radjuattiv, il-
ħaddiema jeħtieġ li jkunu mħarsa u 
koperti minn leġiżlazzjoni rigward saħħa 
u sikurezza, tkun xi tkun l-attività jew l-
istejtus tagħhom u jeħtieġ li jitqiesu l-
effetti fit-tul fuq is-saħħa u s-sikurezza 
tal-ħaddiema fi kwalunkwe strument ta' 
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ġestjoni għall-fjuwil użat jew skart 
radjuattiv.

Emenda 14

Proposta għal direttiva
Premessa 34 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34b) Meta tiġi implimentata din id-
Direttiva jeħtieġ li tingħata attenzjoni 
speċjali lil ħaddiema li jkunu fir-riskju, u 
li n-nuqqas ta' konformità mal-
leġiżlazzjoni rigward saħħa u sikurezza 
jiġu segwiti b'sanzjonijiet immedjati u 
severi.

Emenda 15

Proposta għal direttiva
Premessa 39 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39a) Il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni rigward 
is-saħħa u s-sikurezza fuq ix-xogħol hija 
applikabbli wkoll għall-ġestjoni ta' fjuwil 
użat u skart radjuattiv.

Emenda 16

Proposta għal direttiva
Premessa 41

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41) Iż-żamma u l-iżvilupp tal-kompetenzi 
u l-ħiliet li qed jiżviluppaw aktar fil-
ġestjoni tal-fjuwil użat u tal-iskart 
radjuattiv bħala element essenzjali li bih 
jiġu żgurati livelli għolja ta’ sikurezza, 
għandhom ikunu bbażati fuq taħlita ta’ 
tagħlim permezz ta’ esperjenza 
operazzjonali, riċerka xjentifika u żvilupp 

(41) Iż-żamma u l-iżvilupp tal-kompetenzi 
u l-ħiliet li qed jiżviluppaw aktar fil-
ġestjoni tal-fjuwil użat u tal-iskart 
radjuattiv bħala element essenzjali li bih 
jiġu żgurati livelli għolja ta’ sikurezza u 
biex jipproteġu l-ħaddiema, għandhom 
ikunu bbażati fuq taħlita ta’ tagħlim 
permezz ta’ taħriġ preventiv, esperjenza 
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teknoloġiku u kooperazzjoni teknika bejn 
dawk kollha involuti.

operazzjonali, riċerka xjentifika u żvilupp 
teknoloġiku u kooperazzjoni teknika bejn 
dawk kollha involuti.

Emenda 17

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Tiżgura li l-Istati Membri jipprovdu 
arranġamenti nazzjonali xierqa għal livell 
għoli ta’ sikurezza fil-ġestjoni tal-fjuwil 
użat u tal-iskart radjuattiv biex il-ħaddiema 
u l-pubbliku ġenerali jiġu protetti minn 
perikli kkawżati mir-radjazzjoni jonizzanti.

2. Hija tiżgura li l-Istati Membri jipprovdu 
arranġamenti nazzjonali xierqa għall-aktar 
livell għoli ta’ sikurezza fil-ġestjoni tal-
fjuwil użat u tal-iskart radjuattiv biex il-
ħaddiema u l-pubbliku ġenerali jiġu protetti 
minn perikli kkawżati mir-radjazzjoni 
jonizzanti.

Ġustifikazzjoni

Trid issir ukoll referenza għal l-ogħla livell ta' sikurezza possibbli.

Emenda 18

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Iżżomm u tippromwovi tagħrif u 
parteċipazzjoni tal-pubbliku fir-rigward tal-
ġestjoni tal-fjuwil użat u tal-iskart 
radjuattiv.

(3) Iżżomm u tippromwovi livell għoli ta’
tagħrif u parteċipazzjoni tal-pubbliku fir-
rigward tal-ġestjoni tal-fjuwil użat u tal-
iskart radjuattiv.

Emenda 19

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 4 a (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Din id-Direttiva tistipula standards 
minimi għall-Istati Membri, iżda l-Istati 
Membri huma liberi li jimponu standards 
aktar għoljin għall-ġestjoni tal-fjuwil użat 
u tal-iskart radjuattiv.

Emenda 20

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 1 – sottopunt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) għall-istadji kollha ta’ ġestjoni tal-iskart 
radjuattiv, mill-ġenerazzjoni sar-rimi, meta 
l-iskart radjuattiv jirriżulta mill-attivitajiet 
ċivili jew inkella huwa ġestit f'attivitajiet 
ċivili;

(b) għall-istadji kollha ta’ ġestjoni tal-iskart 
radjuattiv, mill-ġenerazzjoni sar-rimi, 
b'dan inkluż.

Ġustifikazzjoni
Hemm nieqsa referenza għal liema qafas japplika għal faċilitajiet nukleari. Ta' min jiġi 
nnutat li nies ċivili wkoll jaħdmu għall-militar u jistgħu jżarmaw il-faċilitajiet militari u 
jnaddfu l-iskart. Xi servizzi jingħataw b'kuntratt. Huwa ta' importanza vitali għall-protezzjoni 
taċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea li l-iskart radjuattiv jiġi ġestit bl-ogħla standards ta' 
sikurezza.

Emenda 21

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-iskart mill-industriji ta’ estrazzjoni li 
jista’ jkun radjuattiv u li jaqa’ fl-ambitu 
tad-Direttiva 2006/21/KE ma għandux
jkun soġġett għal din id-Direttiva.

2. L-iskart mill-industriji ta’ estrazzjoni li 
jista’ jkun radjuattiv u li jaqa’ fl-ambitu 
tad-Direttiva 2006/21/KE għandu wkoll
ikun soġġett għal din id-Direttiva.
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Ġustifikazzjoni

Il-materjal radjuattiv naturali kollu li b'xi mod jew ieħor ġie ġestit u li jikkwalifika għall-
klassifikazzjoni bħala skart radjuattiv jeħtieġ li jaqa' taħt din id-Direttiva wkoll. M'hemm 
ebda raġuni li pereżempju jiġi eskluż l-iskart radjuattiv mill-minjieri u l-ipproċessar tal-
uranju

Emenda 22

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Din id-Direttiva ma għandhiex tapplika 
għal rilaxxi awtorizzati.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Hemm għadd ta' siti nukleari fl-Istati Membri, l-aktar il-faċilitajiet ta' riproċessar,  kif ukoll 
forsi faċilitajiet kontaminati minn inċidenti nukleari, fejn "rilaxx awrorizzat" ħoloq 
sitwazzjoni fejn operazzjonijiet ta' tindif jipproduċu skart radjuattiv li mbagħad ikun irid jiġi 
sorveljat u ġestit.

Emenda 23

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 5 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) “ħaddiem espost” tfisser kwalunkwe 
persuna involuta fl-attivitajiet tul il-katina 
tal-ġestjoni tal-fjuwil użat jew il-ġestjoni 
ta’ skart radjuattiv, tkun xi tkun l-attività 
jew l-istejtus tal-persuna;

Emenda24
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Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – punt 2 – sottopunt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-fjuwil użat u l-iskart radjuattiv jiġu 
mmaniġġati b’mod sikur, inkluż fuq 
terminu ta' żmien twil.

(d) il-fjuwil użat u l-iskart radjuattiv jiġu 
mmaniġġati b’mod sikur sakemm ikunu 
ta' periklu għall-persuni u għall-ambjent.

Emenda 25

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – punt 2 – sottopunt d a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) esponiment tal-ħaddiema u tal-
pubbliku għall-fjuwil użat u skart 
radjuattiv jeħtieġ li jiġi evitat;

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 4 ma jinkludix prinċipju ta’ protezzjoni ġenerali għall-ħaddiema u l-pubbliku 
ġenerali.

Emenda 26

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – punt 2 – sottopunt d b (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) jittieħdu miżuri sabiex ikopru riskju 
fil-futur għall-ħaddiema esposti, inklużi 
ħaddiema mhux regulari; 

Emenda 27

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – punt 2 – sottopunt d c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(dc) jittieħdu miżuri biex ikopru l-
ħaddiema kollha fil-proċess relatat mal-
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ġestjoni ta’ fjuwil użat u skart radjuattiv, 
inklużi dawk il-ħaddiema involuti 
indirettament, bħalma huma ħaddiema 
tat-trasport, ħaddiema ta’ sikurezza, 
membri tal-forzi armati u uffiċjali tal-
pulizija;

Emenda 28

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – punt 2 – sottopunt d d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(dd) hemm responsabilità in solidum li
jiġu protetti l-atturi kollha involuti fil-
ġestjoni tal-fjuwil użat u l-iskart 
radjuattiv.

Emenda 29

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – punt 1 – sottopunt b a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) rekwiżiti nazzjonali għas-saħħa u s-
sikurezza, l-edukazzjoni u t-taħriġ tal-
ħaddiema;

Emenda 30

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – punt 1 – sottopunt d 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) sistema ta’ kontroll istituzzjonali 
xieraq, spezzjonijiet regolatorji, 
dokumentazzjoni u rappurtar;

(d) sistema ta’ kontroll istituzzjonali 
xieraq, spezzjonijiet regolatorji, 
dokumentazzjoni u rappurtar, kif ukoll 
taħriġ meħtieġ għall-ħaddiema involuti 
fil-proċess kollu sabiex jiġu żgurati u 
mħarsa s-sikurezza okkupazzjonali u s-
saħħa tagħhom;
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Emenda 31

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – punt 1 – sottopunt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) azzjonijiet ta’ infurzar, inklużi s-
sospensjoni ta’ attivitajiet u l-modifika jew 
ir-revoka ta’ liċenzja;

(e) azzjonijiet ta’ infurzar, inklużi s-
sospensjoni ta’ attivitajiet u l-modifika jew 
ir-revoka ta’ liċenzja, li jkopru, inter alia, 
ksur tal-leġiżlazzjoni rigward saħħa u 
sikurezza għall-ħaddiema konċernati;

Ġustifikazzjoni

Faċilitajiet ta’ gestjoni tal-iskart għandhom ikunu sottoposti għal penalitajiet jekk ma
jikkonformawx ma' standards ta’ saħħa u sikerezza.

Emenda 32

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – punt 1 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li l-awtorità regolatorja tkun suġġetta 
għall-kontroll demokratiku.

Emenda 33

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – punt 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-awtorità regolatorja kompetenti 
jkollha l-poteri u r-riżorsi sabiex twettaq 
regolarment valutazzjonijiet ta’ sikurezza, 
investigazzjonijiet u kontrolli nukleari, u 
fejn ikun meħtieġ, azzjoni ta’ infurzar fil-
faċilitajiet ukoll waqt id-dekummissjonar. 
Is-saħħa u s-sikurezza tal-ħaddiema u ta’ 
kuntratturi sekondarji, kif ukoll il-livelli 
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ta’ staff u t-taħriġ, għandhom jiffurmaw 
parti minn dawk il-valutazzjonijiet. 

Emenda 34

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – punt 3 b (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-valutazzjoni tas-saħħa u s-sikurezza tal-
ħaddiema li jirreferi għaliha l-paragrafu 
3a għandha ssir b’kooperazzjoni mal-
awtoritajiet responsabbli għas-saħħa u s-
sikurezza tal-ħaddiema.

Emenda 35

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – punt 3 c (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3c. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-awtorità regolatorja kompetenti tkun 
awtorizzata li tissospendi l-operat 
f'każijiet fejn is-sikurezza ma tkunx 
garantita.

Emenda 36

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – punt 3 d (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3d. L-awtorità regolatorja kompetenti 
għandha tirrapporta lill-Istati Membri u 
lill-organizzazzjonijiet kompetenti, lid-
detenturi tal-liċenzji, lir-rappreżentanti 
tal-ħaddiema dipendenti fuq id-detentur 
tal-liċenzja, lill-kuntratturi sekondarji u 
lill-pubbliku ġenerali, dwar ir-riżultati tal-
valutazzjonijiet tagħha.
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Emenda 37

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – punt 3 e (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3e. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-awtorità regolatorja kompetenti 
tistabbilixxi jew tispeċifika korp li jkun 
responsabbli sabiex izomm rekords 
rigward ħaddiema involuti fit-trattament 
ta’ fjuwil użat u skart radjuattiv għal 
talanqas 50 sena u sabiex jiġbor rekords 
independentement minn min iħaddem u 
minn kuntratturi sekondarji, bi qbil ma’ 
regoli applikabbli għall-protezzjoni tad-
dejta, u li jkun meħtieġ jagħti 
informazzjoni lill-ħaddiema konċernati u 
lid-dixxendenti tagħhom.

Emenda 38

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
qafas nazzjonali jesiġi li d-detenturi ta’ 
liċenzja, taħt is-superviżjoni tal-awtorità 
regolatorja kompetenti, jivvalutaw u 
jivverifikaw, u jtejbu b’mod kontinwu, 
safejn raġonevolment possibbli, is-
sikurezza tal-attivitajiet u l-faċilitajiet 
tagħhom b’mod sistematiku u verifikabbli.

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
qafas nazzjonali jesiġi li d-detenturi ta’ 
liċenzja, taħt is-superviżjoni tal-awtorità 
regolatorja kompetenti, jivvalutaw u 
jivverifikaw, u jtejbu b’mod kontinwu, 
safejn raġonevolment possibbli, is-
sikurezza tal-attivitajiet tagħhom - inklużi 
s-saħħa u s-sikurezza tal-ħaddiema u tal-
kuntratturi sekondarji u s-sikurezza tal-
faċilitajiet tagħhom, b’mod sistematiku u 
verifikabbli. Id-detentur tal-liċenzja 
għandu jirrapporta lill-awtorità 
regolatorja kompetenti u lill-
organizzazzjonijiet kompetenti oħrajn, lir-
rappreżentanti tal-ħaddiema tad-detentur 
tal-liċenzja, lir-rappreżentanti ta’ min 
iħaddimhom, lill-kuntratturi sekondarji u 
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l-pubbliku ġenerali dwar ir-riżultati tal-
valutazzjonijietijiet tagħhom.

Emenda 39

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-valutazzjonijiet imsemmija fil-
paragrafu 2 għandhom jinkludu l-verifika li 
hemm implimentati miżuri biex 
jipprevjenu inċidenti u jtaffu l-
konsegwenzi tal-inċidenti, inkluża l-
verifika tal-barrieri fiżiċi u l-proċeduri 
amministrattivi tad-detentur ta’ liċenzja fir-
rigward tal-protezzjoni li jridu jfallu qabel 
ma l-ħaddiema u l-pubbliku ġenerali jiġu 
affettwati b’mod sinifikanti mir-radjazzjoni 
jonizzanti.

3. Il-valutazzjonijiet imsemmija fil-
paragrafu 2 għandhom jinkludu l-verifika li 
hemm implimentati miżuri biex 
jipprevjenu inċidenti u attakki fiżiċi u 
jtaffu l-konsegwenzi tal-inċidenti u tal-
attakki fiżiċi, inkluża l-verifika tal-barrieri 
fiżiċi u l-proċeduri amministrattivi tad-
detentur ta’ liċenzja fir-rigward tal-
protezzjoni li jridu jfallu qabel ma l-
ħaddiema u l-pubbliku ġenerali jiġu 
affettwati b’mod sinifikanti mir-radjazzjoni 
jonizzanti. 

Ġustifikazzjoni

Attakki terrostistiċi, speċjalment bl-għajnuna ta’ xiħadd minn ġewwa, jista’ jkollhom 
konsegwenzi estremament serji fuq is-saħħa u s-sikurazza tal-ħaddiema u l-pubbliku ġenerali.

Emenda 40

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
qafas nazzjonali jesiġi li d-detenturi ta’ 
liċenzja jistabbilixxu u jimplimentaw 
sistemi ta’ ġestjoni li jagħtu l-prijorità 
dovuta lis-sikurezza u li jiġu regolarment 
ivverifikati mill-awtorità regolatorja 
kompetenti.

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
qafas nazzjonali jesiġi li d-detenturi ta’ 
liċenzja jistabbilixxu u jimplimentaw 
sistemi ta’ ġestjoni li jagħtu l-prijorità 
dovuta lis-sikurezza u s-sigurtà u li jiġu 
regolarment ivverifikati mill-awtorità 
regolatorja kompetenti u rappreżentanti 
tal-ħaddiema b’responsabbilta speċifika 
għas-sikurezza u s-saħħa tal-ħaddiema.
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Ġustifikazzjoni

Nuqqas ta’ sikurezza jista’ jkollha effetti simili jew agħar minn aċċidenti fuq il-ħaddiema u s-
saħħa pubblika. Huwa fl-interess ta’ dawk li jaħdmu f’dan il-qasam li jkunu involuti fil-
verifika tal-istandards u s-sistemi.

Emenda 41

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – punt 5 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li detenturi tal-liċenzji jkunu kapaċi 
jiggarantixxu u jimplimentaw l-
applikazzjoni ta' standards ta’ sikurezza 
okkupazzjonali u tas-saħħa lill-ħaddiema 
kollha involuti fil-proċess, u għandhom li 
jiżguraw li tul il-proċess kollu jingħataw 
it-taħriġ li jeħtieġu fid-dawl tal-progress 
xjentifiku.

Emenda 42

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – punt 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-każ tas-sikurezza u l-valutazzjoni ta’ 
appoġġ dwar is-sikurezza għandhom 
ikopru l-lokalizzazzjoni, id-disinn, il-bini, 
l-operat u d-dekummissjonar ta’ faċilità 
jew l-għeluq ta’ faċilità tar-rimi; il-każ tas-
sikurezza għandu jispeċifika l-istandards 
applikati għal din il-valutazzjoni. Għandha 
tiġi indirizzata s-sikurezza ta’ wara l-
għeluq fuq terminu ta' żmien twil, b'mod 
partikolari dwar kif tista’ tiġi żgurata 
permezz ta’ mezzi passivi sa fejn ikun l-
aktar possibbli.

(2) Il-każ tas-sikurezza u l-valutazzjoni ta’ 
appoġġ dwar is-sikurezza għandhom 
ikopru l-lokalizzazzjoni, id-disinn, il-bini, 
l-operat u d-dekummissjonar ta’ faċilità 
jew l-għeluq ta’ faċilità tar-rimi; il-każ tas-
sikurezza għandu jispeċifika l-istandards 
applikati għal din il-valutazzjoni. Għandha 
tiġi indirizzata s-sikurezza ta’ wara l-
għeluq fuq terminu ta' żmien twil, b'mod 
partikolari dwar kif tista’ tiġi żgurata 
permezz ta’ mezzi passivi sa fejn ikun l-
aktar possibbli. Il-każ  ta' sikurezza u l-
valutazzjoni ta’ appoġġ dwar is-sikurezza 
għandhom jinkludu valutazzjoni dwar ir-
riskji għas-saħħa u s-sikurezza tal-
ħaddiema, inklużi dawk ta’ kuntratturi 



PE456.851v02-00 20/25 AD\858481MT.doc

MT

sekondarji, u dwar il-livell ta’ kompetenzi 
u n-numru ta' staff  meħtieġ għall-operat 
dejjem sikur tal-faċilità, sabiex tkun tista’ 
tittieħed azzjoni f’każ li jseħħ xi inċident.

Emenda 43

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-każ tas-sikurezza u l-valutazzjoni ta’ 
appoġġ dwar is-sikurezza għandhom jiġu 
sottomessi lill-awtorità regolatorja 
kompetenti biex jiġu approvati.

4. Il-każ tas-sikurezza u l-valutazzjoni ta’ 
appoġġ dwar is-sikurezza għandhom jiġu 
sottomessi lill-awtorità regolatorja 
kompetenti biex jiġu approvati. Ir-
rappreżentanti tal-ħaddiema konċernati 
jkunu infurmati u kkonsultati qabel jiġu 
ppreżentati l-valutazzjonijiet ta’ sikurezza 
lill-awtoritajiet regolatorji kompetenti.

Emenda 44

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – punt 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-każ ta’ sikurezza għandu jinkludi 
mhux biss informazzjoni dwar is-sit iżda 
wkoll dwar kwistjonijiet relatati, bħalma 
huwa t-trasport ta’ skart radjuattiv fis-sit 
jew it-tneħħija ta’ fjuwil użat mis-sit.

Emenda 45

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8a
Registrazzjoni u segwitu speċjalment 
rigward is-saħħa u s-sikurezza tal-
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ħaddiema 
(1) L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu sistema ta’ reġistrazzjoni u
segwitu fil-qafas tal-ġestjoni tal-fjuwil 
użat u tal-iskart radjuattiv.
(2) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
s-sistema ta’ reġistrazzjoni u segwitu tkun 
kapaċi tispeċifika l-lokalizzazzjoni u l-
kundizzjoni tal-produzzjoni, l-użu, it-
trasport, il-ħżin jew rimi tal-fjuwil użat u 
l-iskart radjuattiv.
(3) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
informazzjoni dwar il-ħaddiema li jkunu 
ġew esposti għal fjuwil użat u skart 
radjuattiv waqt xogħolhom tinżamm jew 
mid-detentur tal-liċenzja jew minn korp 
statali sabiex ikun hemm segwitu rigward 
mard relatat max-xogħol tul perjodu twil 
ta' żmien.

Emenda 46

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 b (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8b
Proċeduri u Sanzjonijiet

B’konformità mal-prinċipji ġenerali, l-
Istati Membri għandhom jiżguraw li 
proċeduri amministrattivi jew ġudizzjarji, 
kif ukoll sanzjonijiet li jkunu effettivi, 
dissważivi u proporzjonali fir-rigward tal-
gravità tal-ksur li jkun sar, għandhom 
ikunu applikabbli fil-każ ta’ ksur ta’ 
obbligazzjonijiet li jirriżultaw minn din id-
Direttiva



PE456.851v02-00 22/25 AD\858481MT.doc

MT

Emenda 47

Proposta għal direttiva
Artikolu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
qafas nazzjonali jinkludi arranġamenti 
għall-edukazzjoni u t-taħriġ li jkopru l-
ħtiġijiet tal-partijiet kollha li għandhom 
responsabbiltajiet għall-ġestjoni tal-fjuwil 
użat u tal-iskart radjuattiv sabiex l-għarfien 
espert u l-ħiliet jinżammu u jiġu żviluppati 
aktar.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
qafas nazzjonali jinkludi arranġamenti 
għall-edukazzjoni u t-taħriġ regolari u 
preventiv  li jkopru l-ħtiġijiet tal-partijiet 
kollha li għandhom responsabbiltajiet 
għall-ġestjoni tal-fjuwil użat u tal-iskart 
radjuattiv sabiex l-għarfien espert u l-ħiliet 
jinżammu u jiġu żviluppati aktar, skont il-
progress tekniku u xjentifiku. L-Istati 
Membri għandhom jiddedikaw attenzjoni 
speċjali għal partijiet involuti 
indirettament fis-sit u jiżguraw li dawn 
ikunu offruti edukazzjoni u taħriġ xierqa 
u aġġornati qabel ma jitwettqu l-
operazzjonijiet li jinvolvu skart radjuattiv 
u fjuwil użat. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li d-detenturi ta’ liċenzja jkunu 
kapaċi jimplimentaw u jiffinanzjaw dawn 
l-arranġamenti sabiex jiżguraw is-
sikurezza u s-saħħa tal-partijiet kollha 
involuti fil-proċess.

Emenda 48

Proposta għal direttiva
Artikolu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
qafas nazzjonali jiggarantixxi li riżorsi 
finanzjarji xierqa jkunu disponibbli meta 
meħtieġa għall-ġestjoni tal-fjuwil użat u 
tal-iskart radjuattiv, filwaqt li titqies ir-
responsabbiltà tal-produtturi tal-iskart 
radjuattiv.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
qafas nazzjonali jiggarantixxi li riżorsi 
finanzjarji xierqa jkunu disponibbli meta 
meħtieġa għall-ġestjoni tal-fjuwil użat u 
tal-iskart radjuattiv, filwaqt li titqies ir-
responsabbiltà tal-produtturi tal-iskart 
radjuattiv, kwistjonjiet ta’ saħħa u 
sikurezza u mard okkupazzjonali li jista’ 
jkun hemm tul perjodu twil ta’ żmien wara 
esponiment radjuattiv, kwistjonjiet ta’ 
saħħa u sikurezza u mard okkupazzjonali 
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li jista’ jkun hemm tul perjodu twil ta’ 
żmien wara esponiment radjuattiv,

Emenda 49

Proposta għal direttiva
Artikolu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
programmi ta' garanzija tal-kwalità li 
jikkonċernaw is-sikurezza tal-ġestjoni tal-
fjuwil użat u tal-iskart radjuattiv jiġu 
stabbiliti u implimentati.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
programmi ta' garanzija tal-kwalità inklużi 
l-edukazzjoni u t-taħriġ li jikkonċernaw is-
sikurezza tal-ġestjoni tal-fjuwil użat u tal-
iskart radjuattiv jiġu stabbiliti u 
implimentati regolarment.

Emenda 50

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
t-tagħrif dwar il-ġestjoni tal-fjuwil użat u 
tal-iskart radjuattiv ikun għad-
dispożizzjoni tal-ħaddiema u tal-pubbliku 
ġenerali. Dan l-obbligu jinkludi l-fatt li jiġi 
żgurat li l-awtorità regolatorja kompetenti 
tgħarraf lill-pubbliku dwar l-oqsma tal-
kompetenza tagħha. It-tagħrif għandu 
jitqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku 
skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali u l-obbligi 
internazzzjonali, sakemm dan ma jqegħidx 
f’periklu l-interessi l-oħra rikonoxxuti fil-
leġiżlazzjoni nazzjonali jew fl-obbligi 
internazzjonali bħal pereżempju, inter alia, 
is-sikurezza. 

(1) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
t-tagħrif kollu dwar il-ġestjoni tal-fjuwil 
użat u tal-iskart radjuattiv li jkun 
neċessarju biex jitħarsu s-saħħa, is-
sikurezza u s-sigurtà tal-ħaddiema u tal-
pubbliku ġenerali jkun disponibbli fuq 
bażi regolari. Dan l-obbligu jinkludi l-fatt 
li jiġi żgurat li l-awtorità regolatorja 
kompetenti tgħarraf lill-pubbliku dwar l-
oqsma tal-kompetenza tagħha. It-tagħrif 
għandu jitqiegħed għad-dispożizzjoni tal-
pubbliku skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali u 
l-obbligi internazzzjonali, sakemm dan ma 
jqegħidx f’periklu l-interessi l-oħra 
rikonoxxuti fil-leġiżlazzjoni nazzjonali jew 
fl-obbligi internazzjonali bħal pereżempju, 
inter alia, is-sikurezza. Informazzjoni li 
tkun relevanti direttament għas-saħħa u 
s-sikurezza tal-ħaddiema u tal-pubbliku, 
b'mod partikulari rigward emissjonijiet 
radjuattivi u tossiċi, u l-esponiment għall-
emissjonijiet, għandha tkun disponibbli 
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pubblikament irrispettivament miċ-
ċirkostanzi.

Emenda 51

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. kunċetti, pjanijiet u soluzzjonijiet tekniċi 
mill-ġenerazzjoni sar-rimi;

2. kunċetti, pjanijiet u soluzzjonijiet tekniċi 
mill-ġenerazzjoni sar-rimi; Għandha 
tingħata prijorità għolja lill-iskart 
radjuattiv storiku u lill-fjuwil użat 
f'tankijiet ta’ ħżin intermedju, b’mod 
partikolari rigward l-impatt tagħhom fuq 
is-saħħa u s-sikurezza tal-ħaddiema;

Ġustifikazzjoni

In-nuqqas ta’ kundizzjonar u ħżin xieraq ta’ kwantitajiet kbar ta’ skart radjuattiv ġie ttollerat 
għal għexieren ta’ snin. Fjuwil użat f’għadajjar ta’ ħżin huwa partikolarment vulnerabbli 
għall-attakk fiżiku. L-irmedjar huwa ta’ ħtieġa urġenti kif ukoll essenzjali sabiex jiġi evitat 
esponiment bi żball għar-riskju mill-istaff u l-pubbliku.

Emenda 52

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. valutazzjoni tal-kostijiet tal-programm 
u tal-bażi u tal-ipoteżijiet fundamentali ta’ 
din il-valutazzjoni, li għandha tinkludi 
profil tul iż-żmien;

7. pjanijiet dettaljati dwar in-numru ta’ 
spezzjonijiet, ir-riżorsi għall-ispezzjoni u t-
taħriġ ta’ korpi ta’ spezzjoni;



AD\858481MT.doc 25/25 PE456.851v02-00

MT

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT

Data tal-adozzjoni 14.4.2011

Riżultat tal-votazzjoni finali +:
–:
0:

44
4
0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Mara Bizzotto, Philippe 
Boulland, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Ole 
Christensen, Derek Roland Clark, Marije Cornelissen, Tadeusz 
Cymański, Frédéric Daerden, Karima Delli, Proinsias De Rossa, Frank 
Engel, Sari Essayah, Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Thomas Händel, 
Marian Harkin, Roger Helmer, Nadja Hirsch, Liisa Jaakonsaari, Ádám 
Kósa, Patrick Le Hyaric, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, 
Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, 
Rovana Plumb, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, 
Elisabeth Schroedter, Jutta Steinruck, Emilie Turunen, Traian 
Ungureanu

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni 
finali

Tunne Kelam, Gesine Meissner, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sógor, 
Cecilia Wikström, Gabriele Zimmer

Sostitut(i) (skont l-Artikolu 187(2)) 
preżenti għall-votazzjoni finali

Edit Herczog, María Muñiz De Urquiza


