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Emenda 39

Oreste Rossi

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Minħabba ż-żieda sinifikanti fin-numri 
u s-severità ta' diżastri naturali u kkawżati 
mill-bniedem fl-aħħar snin u f'sitwazzjoni 
fejn diżastri fil-futur x'aktarx se jkunu aktar 
estremi u kumplessi b'konsegwenzi kbar u 
fuq żmien itwal, li jirriżultaw b'mod 
partikolari, minn tibdil fil-klima u 
interazzjoni potenzjali bejn bosta perikli 
naturali u teknoloġiċi, approċċ integrat 
għall-ġestjoni tad-diżastri kull ma jmur qed 
isir aktar importanti. L-Unjoni għandha 
tappoġġja, tikkoordina u tissupplimenta 
azzjonijiet tal-Istati Membri fil-qasam tal-
protezzjoni ċivili bil-għan li jkun hemm 
titjib fl-effikaċja ta' sistemi għall-
prevenzjoni, it-tħejjija u r-reazzjoni għal 
diżastri naturali u dawk ikkawżati mill-
bniedem.

(1) Minħabba ż-żieda sinifikanti fin-numri 
u s-severità ta' diżastri naturali u kkawżati 
mill-bniedem fl-aħħar snin u f'sitwazzjoni 
fejn diżastri fil-futur x'aktarx se jkunu aktar 
estremi u kumplessi b'konsegwenzi kbar u 
fuq żmien itwal, li jirriżultaw b'mod 
partikolari, minn tibdil fil-klima u 
interazzjoni potenzjali bejn bosta perikli 
naturali u teknoloġiċi, approċċ integrat 
għall-ġestjoni tad-diżastri kull ma jmur qed 
isir aktar importanti. L-Unjoni għandha 
tappoġġja u tikkomplimenta l-azzjoni tal-
Istati Membri fuq livell nazzjonali, 
reġjonali u lokali fil-qasam tal-protezzjoni 
ċivili bil-għan li jkun hemm titjib fl-
effikaċja ta' sistemi għall-prevenzjoni, it-
tħejjija u r-reazzjoni għal diżastri naturali u 
dawk ikkawżati mill-bniedem.

Or. it

(Ara l-Artikolu 196(1) TFUE.)

Emenda 39
Philippe Juvin

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Minħabba ż-żieda sinifikanti fin-numri 
u s-severità ta' diżastri naturali u kkawżati 
mill-bniedem fl-aħħar snin u f'sitwazzjoni 
fejn diżastri fil-futur x'aktarx se jkunu 
aktar estremi u kumplessi b'konsegwenzi 
kbar u fuq żmien itwal, li jirriżultaw b'mod 

(1) Kien hemm żieda sinifikanti fin-numri 
u s-severità ta’ diżastri naturali u kkawżati 
mill-bniedem fl-aħħar snin. Id-diżastri fil-
futur x'aktarx se jkunu aktar estremi u 
kumplessi b'konsegwenzi kbar u fuq żmien 
itwal, li jirriżultaw b'mod partikolari, minn 
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partikolari, minn tibdil fil-klima u 
interazzjoni potenzjali bejn bosta perikli 
naturali u teknoloġiċi, approċċ integrat 
għall-ġestjoni tad-diżastri kull ma jmur
qed isir aktar importanti. L-Unjoni 
għandha tappoġġja, tikkoordina u 
tissupplimenta azzjonijiet tal-Istati Membri 
fil-qasam tal-protezzjoni ċivili bil-għan li 
jkun hemm titjib fl-effikaċja ta' sistemi 
għall-prevenzjoni, it-tħejjija u r-reazzjoni 
għal diżastri naturali u dawk ikkawżati 
mill-bniedem.

tibdil fil-klima u interazzjoni potenzjali 
bejn bosta perikli naturali u teknoloġiċi. 
Hemm bżonn urġenti, għalhekk, li tiġi 
abbandunata s-sistema ta’ koordinazzjoni 
ad hoc u li wieħed jimxi lejn mekkaniżmu 
effiċjenti Ewropew għall-ġestjoni tad-
diżastri msejjes fuq approċċ integrat. L-
Unjoni għandha tappoġġja, tikkoordina u 
tissupplimenta azzjonijiet tal-Istati Membri 
fil-qasam tal-protezzjoni ċivili bil-għan li 
jkun hemm titjib fl-effikaċja ta' sistemi 
għall-prevenzjoni, it-tħejjija u r-reazzjoni 
għal diżastri naturali u dawk ikkawżati 
mill-bniedem.

Or. fr

Emenda 40
Oreste Rossi

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-protezzjoni li għandha tiġi assigurata 
taħt il-Mekkaniżmu tal-Protezzjoni Ċivili 
tal-Unjoni għandha primarjament tkopri 
persuni, imma wkoll l-ambjent u l-
proprjetà, inkluż il-wirt kulturali, kontra 
kull diżastru naturali u kkawżat mill-
bniedem, inklużi atti ta' terroriżmu u 
inċidenti teknoloġiċi, radjoloġiċi u 
ambjentali, tniġġis tal-baħar u emerġenzi 
akuti tas-saħħa, li jseħħu fi ħdan jew barra 
l-Unjoni. L-għajnuna tal-protezzjoni ċivili 
u kwalunkwe għajnuna oħra f'emerġenza 
tista' tkun meħtieġa f'dawn id-diżastri 
kollha biex tikkomplementa l-kapaċitajiet 
ta’ reazzjoni tal-pajjiż affettwat.

(3) Il-protezzjoni li għandha tiġi assigurata 
taħt il-Mekkaniżmu tal-Protezzjoni Ċivili 
tal-Unjoni għandha primarjament tkopri 
persuni, imma wkoll l-ambjent u l-
proprjetà, inkluż il-wirt kulturali, kontra 
kull diżastru naturali jew ikkawżat mill-
bniedem, inklużi atti ta' terroriżmu u 
inċidenti teknoloġiċi, radjoloġiċi u 
ambjentali, tniġġis tal-baħar u emerġenzi 
akuti tas-saħħa, li jseħħu fi ħdan jew barra 
l-Unjoni. L-għajnuna tal-protezzjoni ċivili 
u kwalunkwe għajnuna oħra f'emerġenza 
tista' tkun meħtieġa f'dawn id-diżastri 
kollha biex tikkomplementa l-kapaċitajiet 
ta’ reazzjoni tal-pajjiż affettwat.

Or. it
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Emenda 41
Philippe Juvin, Gaston Franco

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-protezzjoni li għandha tiġi assigurata 
taħt il-Mekkaniżmu tal-Protezzjoni Ċivili 
tal-Unjoni għandha primarjament tkopri 
persuni, imma wkoll l-ambjent u l-
proprjetà, inkluż il-wirt kulturali, kontra 
kull diżastru naturali u kkawżat mill-
bniedem, inklużi atti ta' terroriżmu u 
inċidenti teknoloġiċi, radjoloġiċi u
ambjentali, tniġġis tal-baħar u emerġenzi 
akuti tas-saħħa, li jseħħu fi ħdan jew barra 
l-Unjoni. L-għajnuna tal-protezzjoni ċivili 
u kwalunkwe għajnuna oħra f'emerġenza 
tista' tkun meħtieġa f'dawn id-diżastri 
kollha biex tikkomplementa l-kapaċitajiet 
ta’ reazzjoni tal-pajjiż affettwat.

(3) Il-protezzjoni li għandha tiġi assigurata 
taħt il-Mekkaniżmu tal-Protezzjoni Ċivili 
tal-Unjoni għandha primarjament tkopri 
persuni, imma wkoll l-ambjent u l-
proprjetà, inkluż il-wirt kulturali, kontra 
kull diżastru naturali u kkawżat mill-
bniedem, inklużi terremoti u tsunamis, 
nirien u nirien fil-foresti, għargħar u 
żerżieq l-għoljiet u atti terroristiċi u 
inċidenti teknoloġiċi, industrijali u 
radjoloġiċi, tniġġis tal-baħar u emerġenzi 
akuti tas-saħħa (pandemiji), li jseħħu fi 
ħdan jew barra l-Unjoni. L-għajnuna tal-
protezzjoni ċivili u kwalunkwe għajnuna 
oħra f'emerġenza tista' tkun meħtieġa 
f'dawn id-diżastri kollha biex 
tikkomplementa l-kapaċitajiet ta’ reazzjoni 
tal-pajjiż affettwat.

Or. fr

Emenda 42
Philippe Juvin

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Skont l-Artikolu 222 tat-Trattat dwar 
il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, l-
Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha 
huma marbuta jaġixxu b’mod konġunt fi 
spirtu ta’ solidarjetà jekk Stat Membru 
jkun l-oġġett ta' attakk terroristiku jew 
vittma ta’ diżastru naturali jew ikkawżat 
mill-bniedem.
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Emenda 43
Oreste Rossi

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-Mekkaniżmu tal-Protezzjoni Ċivili 
jikkostitwixxi espressjoni viżibbli ta' 
solidarjetà Ewropea billi jiżgura 
kontribuzzjoni prattika u f'waqtha għall-
prevenzjoni u għat-tħejjija għal diżastri u r-
reazzjoni għal diżastri ewlenin u l-
imminenza tagħhom. Għalhekk, din id-
Deċiżjoni ma għandhiex taffettwa d-
drittijiet u l-obbligi reċiproċi tal-Istati 
Membri fit-trattati bilaterali jew 
multilaterali, li jirreferu għall-materji 
koperti b’din id-Deċiżjoni, u lanqas ir-
responsabbiltà tal-Istati Membri biex 
jipproteġu persuni, l-ambjent u l-proprjetà 
fit-territorju tagħhom.

(4) Il-Mekkaniżmu tal-Protezzjoni Ċivili 
jikkostitwixxi espressjoni viżibbli ta' 
solidarjetà Ewropea billi jiżgura 
kontribuzzjoni prattika u f'waqtha għall-
prevenzjoni u għat-tħejjija għal diżastri u r-
reazzjoni għal diżastri ewlenin u l-
imminenza tagħhom. Għalhekk, din id-
Deċiżjoni ma għandhiex taffettwa d-
drittijiet u l-obbligi reċiproċi tal-Istati 
Membri jew ir-reġjuni tagħhom fit-trattati 
jew ftehimiet bilaterali jew multilaterali, li 
jirreferu għall-materji koperti b’din id-
Deċiżjoni, u lanqas ir-responsabbiltà tal-
Istati Membri biex jipproteġu persuni, l-
ambjent u l-proprjetà fit-territorju tagħhom. 
Jekk dan ikun il-każ, il-parteċipazzjoni 
tal-Istat Membru fil-Mekkaniżmu 
għandha tkun fuq bażi volontarja.

Or. it

Emenda 44
Alda Sousa

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-Mekkaniżmu tal-Protezzjoni Ċivili 
jikkostitwixxi espressjoni viżibbli ta' 
solidarjetà Ewropea billi jiżgura 
kontribuzzjoni prattika u f'waqtha għall-
prevenzjoni u għat-tħejjija għal diżastri u r-

(4) Il-Mekkaniżmu tal-Protezzjoni Ċivili 
jikkostitwixxi espressjoni viżibbli ta' 
solidarjetà Ewropea billi jiżgura 
kontribuzzjoni prattika, integrata, effikaċi 
u f'waqtha għall-prevenzjoni u għat-tħejjija 
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reazzjoni għal diżastri ewlenin u l-
imminenza tagħhom. Għalhekk, din id-
Deċiżjoni ma għandhiex taffettwa d-
drittijiet u l-obbligi reċiproċi tal-Istati 
Membri fit-trattati bilaterali jew 
multilaterali, li jirreferu għall-materji 
koperti b’din id-Deċiżjoni, u lanqas ir-
responsabbiltà tal-Istati Membri biex 
jipproteġu persuni, l-ambjent u l-proprjetà 
fit-territorju tagħhom.

għal diżastri u r-reazzjoni għal diżastri 
ewlenin u l-imminenza tagħhom. 
Għalhekk, din id-Deċiżjoni ma għandhiex 
taffettwa d-drittijiet u l-obbligi reċiproċi 
tal-Istati Membri fit-trattati bilaterali jew 
multilaterali, li jirreferu għall-materji 
koperti b’din id-Deċiżjoni, u lanqas ir-
responsabbiltà tal-Istati Membri biex 
jipproteġu persuni, l-ambjent u l-proprjetà 
fit-territorju tagħhom.

Or. en

Emenda 45
Alojz Peterle

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-Mekkaniżmu tal-Protezzjoni Ċivili 
jikkostitwixxi espressjoni viżibbli ta' 
solidarjetà Ewropea billi jiżgura 
kontribuzzjoni prattika u f'waqtha għall-
prevenzjoni u għat-tħejjija għal diżastri u r-
reazzjoni għal diżastri ewlenin u l-
imminenza tagħhom. Għalhekk, din id-
Deċiżjoni ma għandhiex taffettwa d-
drittijiet u l-obbligi reċiproċi tal-Istati 
Membri fit-trattati bilaterali jew 
multilaterali, li jirreferu għall-materji 
koperti b’din id-Deċiżjoni, u lanqas ir-
responsabbiltà tal-Istati Membri biex 
jipproteġu persuni, l-ambjent u l-proprjetà 
fit-territorju tagħhom.

(4) Il-Mekkaniżmu tal-Protezzjoni Ċivili 
jikkostitwixxi espressjoni viżibbli ta' 
solidarjetà Ewropea billi jiżgura 
kontribuzzjoni prattika u f'waqtha għall-
prevenzjoni u għat-tħejjija għal diżastri u r-
reazzjoni għal diżastri ewlenin u l-
imminenza tagħhom. Madankollu, peress 
li primarjament hija r-responsabilità tal-
Istati Membri li jħarsu l-persuni, l-
ambjent u l-proprjetà fit-territorju 
tagħhom kontra d-diżastri u li jiżguraw li 
s-sistemi ta’ ġestjoni tal-emerġenzi 
tagħhom jkollhom kapaċitajiet biżżejjed,
din id-Deċiżjoni ma għandhiex, għalhekk,
taffettwa d-drittijiet u l-obbligi reċiproċi 
tal-Istati Membri fit-trattati bilaterali jew 
multilaterali, li jirreferu għall-materji 
koperti b’din id-Deċiżjoni, u lanqas ir-
responsabbiltà tal-Istati Membri biex 
jipproteġu persuni, l-ambjent u l-proprjetà 
fit-territorju tagħhom.

Or. sl
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tenfasizza l-fatt li huma l-Istati Membri li għandhom ir-responsabbiltà primarja 
għall-protezzjoni ċivili.

Emenda 46
Georgios Koumoutsakos

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-Mekkaniżmu tal-Protezzjoni Ċivili 
jikkostitwixxi espressjoni viżibbli ta' 
solidarjetà Ewropea billi jiżgura 
kontribuzzjoni prattika u f'waqtha għall-
prevenzjoni u għat-tħejjija għal diżastri u r-
reazzjoni għal diżastri ewlenin u l-
imminenza tagħhom. Għalhekk, din id-
Deċiżjoni ma għandhiex taffettwa d-
drittijiet u l-obbligi reċiproċi tal-Istati 
Membri fit-trattati bilaterali jew 
multilaterali, li jirreferu għall-materji 
koperti b’din id-Deċiżjoni, u lanqas ir-
responsabbiltà tal-Istati Membri biex 
jipproteġu persuni, l-ambjent u l-proprjetà 
fit-territorju tagħhom.

(4) Il-Mekkaniżmu tal-Protezzjoni Ċivili 
jikkostitwixxi espressjoni viżibbli ta' 
solidarjetà Ewropea u jgħin biex jiżgura l-
implimentazzjoni tal-klawżola ta’ 
solidarjetà billi jiżgura kontribuzzjoni 
prattika u f'waqtha għall-prevenzjoni u 
għat-tħejjija għal diżastri u r-reazzjoni għal 
diżastri ewlenin u l-imminenza tagħhom. 
Għalhekk, din id-Deċiżjoni ma għandhiex 
taffettwa d-drittijiet u l-obbligi reċiproċi 
tal-Istati Membri fit-trattati bilaterali jew 
multilaterali, li jirreferu għall-materji 
koperti b’din id-Deċiżjoni, u lanqas ir-
responsabbiltà tal-Istati Membri biex 
jipproteġu persuni, l-ambjent u l-proprjetà 
fit-territorju tagħhom.

Or. el

Emenda 47
Alda Sousa

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Il-Mekkaniżmu għandu jinkludi qafas 
ġenerali ta' politika għal azzjonijiet tal-
Unjoni rigward il-prevenzjoni tar-riskju 
tad-diżastri mmirati għall-ksib ta' livell 
għoli ta' protezzjoni u reżiljenza kontra d-
diżastri bil-prevenzjoni jew it-tnaqqis tal-
effetti tagħhom u bit-trawwim ta' kultura ta' 
prevenzjoni. Pjanijiet għall-ġestjoni tar-

(6) Il-Mekkaniżmu għandu jinkludi qafas 
ġenerali ta' politika għal azzjonijiet tal-
Unjoni rigward il-prevenzjoni tar-riskju 
tad-diżastri mmirati għall-ksib ta' livell 
għoli ta' protezzjoni u reżiljenza kontra d-
diżastri bil-prevenzjoni jew it-tnaqqis tal-
effetti tagħhom u bit-trawwim ta' kultura ta' 
prevenzjoni. Pjanijiet għall-ġestjoni tar-
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riskju huma essenzjali biex jiżguraw 
approċċ integrat għal ġestjoni ta' diżastri, 
bir-rabta bejn azzjonijiet ta' prevenzjoni 
tar-riskju, ta' tħejjija u ta' reazzjoni. 
Għaldaqstant, il-Mekkaniżmu għandu 
jinkludi qafas ġenerali għall-
komunikazzjoni u l-implimentazzjoni 
tagħhom.

riskju huma essenzjali biex jiżguraw 
approċċ integrat għal ġestjoni ta' diżastri, 
bir-rabta bejn azzjonijiet ta' prevenzjoni 
tar-riskju, ta' tħejjija u ta' reazzjoni. 
Għaldaqstant, il-Mekkaniżmu għandu 
jinkludi qafas ġenerali għall-
komunikazzjoni u l-implimentazzjoni 
tagħhom, filwaqt li l-Kummissjoni 
għandha tiżviluppa linji gwida ġenerali 
sabiex tħaffef il-komparabilità u l-
integrazzjoni tal-pjanijiet għall-ġestjoni 
tar-riskju tal-Istati Membri.

Or. en

Emenda 48
Philippe Juvin

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Il-Mekkaniżmu għandu jinkludi qafas 
ġenerali ta' politika għal azzjonijiet tal-
Unjoni rigward il-prevenzjoni tar-riskju 
tad-diżastri mmirati għall-ksib ta' livell 
għoli ta' protezzjoni u reżiljenza kontra d-
diżastri bil-prevenzjoni jew it-tnaqqis tal-
effetti tagħhom u bit-trawwim ta' kultura ta' 
prevenzjoni. Pjanijiet għall-ġestjoni tar-
riskju huma essenzjali biex jiżguraw 
approċċ integrat għal ġestjoni ta' diżastri, 
bir-rabta bejn azzjonijiet ta' prevenzjoni 
tar-riskju, ta' tħejjija u ta' reazzjoni. 
Għaldaqstant, il-Mekkaniżmu għandu 
jinkludi qafas ġenerali għall-
komunikazzjoni u l-implimentazzjoni 
tagħhom.

(6) Il-Mekkaniżmu għandu jinkludi qafas 
ġenerali, integrat ta' politika għal 
azzjonijiet tal-Unjoni rigward il-
prevenzjoni tar-riskju tad-diżastri mmirati 
għall-ksib ta' livell għoli ta' protezzjoni u 
reżiljenza kontra d-diżastri, u r-rispons 
għalihom, bil-prevenzjoni jew it-tnaqqis 
tal-effetti tagħhom u bit-trawwim ta' 
kultura ta' prevenzjoni. Pjanijiet għall-
ġestjoni tar-riskju huma essenzjali biex 
jiżguraw approċċ integrat għal ġestjoni ta' 
diżastri, bir-rabta bejn azzjonijiet ta' 
prevenzjoni tar-riskju, ta' tħejjija u ta' 
reazzjoni. Għaldaqstant, il-Mekkaniżmu 
għandu jinkludi qafas ġenerali għall-
komunikazzjoni u l-implimentazzjoni 
tagħhom.

Or. fr
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Emenda 49
Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Il-Mekkaniżmu għandu jinkludi qafas 
ġenerali ta' politika għal azzjonijiet tal-
Unjoni rigward il-prevenzjoni tar-riskju 
tad-diżastri mmirati għall-ksib ta' livell 
għoli ta' protezzjoni u reżiljenza kontra d-
diżastri bil-prevenzjoni jew it-tnaqqis tal-
effetti tagħhom u bit-trawwim ta' kultura ta' 
prevenzjoni. Pjanijiet għall-ġestjoni tar-
riskju huma essenzjali biex jiżguraw 
approċċ integrat għal ġestjoni ta' diżastri, 
bir-rabta bejn azzjonijiet ta' prevenzjoni 
tar-riskju, ta' tħejjija u ta' reazzjoni. 
Għaldaqstant, il-Mekkaniżmu għandu 
jinkludi qafas ġenerali għall-
komunikazzjoni u l-implimentazzjoni 
tagħhom.

(6) Il-Mekkaniżmu għandu jinkludi qafas 
ġenerali ta' politika għal azzjonijiet tal-
Unjoni rigward il-prevenzjoni tar-riskju 
tad-diżastri mmirati għall-ksib ta' livell 
għoli ta' protezzjoni u reżiljenza kontra d-
diżastri bil-prevenzjoni jew it-tnaqqis tal-
effetti tagħhom u bit-trawwim ta' kultura ta' 
prevenzjoni. Pjanijiet għall-ġestjoni tar-
riskju huma essenzjali biex jiżguraw 
approċċ integrat għal ġestjoni ta' diżastri, 
bir-rabta bejn azzjonijiet ta' prevenzjoni 
tar-riskju, ta' tħejjija u ta' reazzjoni. 
Għaldaqstant, il-Mekkaniżmu għandu 
jinkludi qafas ġenerali għall-
komunikazzjoni u l-implimentazzjoni 
tagħhom. F’kooperazzjoni mal-Istati 
Membri, il-Kummissjoni għandha 
tiżviluppa linji gwida dettaljati għat-
tqabbil ta’ pjanijiet għall-ġestjoni tar-
riskju mħejjija mill-Istati Membri u 
għandha tapoġġja l-iskambju ta’ prattiki 
tajbin rigward dawk il-pjanijiet.

Or. pl

Emenda 50
Satu Hassi

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Il-prevenzjoni hija ta' importanza 
kruċjali għall-protezzjoni kontra d-diżastri 
u teħtieġ aktar azzjoni kif mitluba fil-
Konklużjonijiet tal-Kunsill tat-
30 ta' Novembru 2009 u fir-Riżoluzzjoni 
tal-Parlament Ewropew tal-
21 ta' Settembru 2010 fuq il-

(7) Il-prevenzjoni hija ta' importanza 
kruċjali għall-protezzjoni kontra d-diżastri 
u teħtieġ aktar azzjoni kif mitluba fil-
Konklużjonijiet tal-Kunsill tat-
30 ta' Novembru 2009 u fir-Riżoluzzjoni 
tal-Parlament Ewropew tal-
21 ta' Settembru 2010 fuq il-
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Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
"Approċċ Komunitarju dwar il-prevenzjoni 
tad-diżastri naturali u dawk ikkawżati mill-
bniedem".

Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
"Approċċ Komunitarju dwar il-prevenzjoni 
tad-diżastri naturali u dawk ikkawżati mill-
bniedem", inkluż il-kunsiderazzjoni xierqa 
tal-impatti tat-tibdil fil-klima u l-ħtieġa ta’ 
azzjoni adegwata ta’ adattament.

Or. en

Emenda 51
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Il-prevenzjoni hija ta' importanza 
kruċjali għall-protezzjoni kontra d-diżastri 
u teħtieġ aktar azzjoni kif mitluba fil-
Konklużjonijiet tal-Kunsill tat-
30 ta' Novembru 2009 u fir-Riżoluzzjoni 
tal-Parlament Ewropew tal-
21 ta' Settembru 2010 fuq il-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
"Approċċ Komunitarju dwar il-prevenzjoni 
tad-diżastri naturali u dawk ikkawżati mill-
bniedem".

(7) Il-miżuri effikaċi ta’ prevenzjoni huma 
essenzjali għall-ħarsien b’mod effettiv tal-
popolazzjoni kontra d-diżastri. Il-
prevenzjoni teħtieġ aktar azzjoni kif 
mitluba fil-Konklużjonijiet tal-Kunsill tat-
30 ta' Novembru 2009 u fir-Riżoluzzjoni 
tal-Parlament Ewropew tal-
21 ta' Settembru 2010 fuq il-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
"Approċċ Komunitarju dwar il-prevenzjoni 
tad-diżastri naturali u dawk ikkawżati mill-
bniedem".

Or. de

Emenda 52
Philippe Juvin

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 9

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 

(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 
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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.

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 
u t-telekomunikazzjonijiet.

Or. fr

Emenda 53
Philippe Juvin

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, il-persunal 
u ċ-ċittadini fi ħdan l-Unjoni. Dan jinkludi 
programmi u netwerk ta' taħriġ għall-
ġestjoni ta’emerġenza, 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. Dan in-netwerk jista’ 
jiġi żviluppat u sorveljat mill-istitut ta’ 
taħriġ Ewropew għall-protezzjoni ċivili u 
l-azzjoni umanitarja. 

Or. fr

Emenda 54
Philippe Juvin

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Il-Mekkaniżmu ta’ Protezzjoni 
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Ċivili Ewropew, għandu, minbarra dan, 
ikun imsejjes fuq il-prinċipju ta’ Stati 
Membri li jispeċjalizzaw fil-ġestjoni ta’ 
riskju wieħed jew bosta.

Or. fr

Emenda 55
Philippe Juvin

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Il-Mekkaniżmu għandu jagħmel 
possibbli l-mobilizzazzjoni u l-
faċilitazzjoni għall-koordinazzjoni ta' 
interventi ta' għajnuna. Il-kooperazzjoni 
rinfurzata għandha tkun ibbażata fuq 
struttura tal-Unjoni li tikkonsisti minn 
ċentru ta' reazzjoni għall-emerġenzi, 
kapaċità Ewropea ta’ reazzjoni għall-
emerġenzi fil-forma ta' konsorzjament 
volontarju ta' kapaċitajiet identifikati minn 
qabel mill-Istati Membri, esperti mħarrġa, 
sistema komuni ta' komunikazzjoni u ta' 
tagħrif għall-emerġenzi ġestita mill-
Kummissjoni u b'punti ta' kuntatt fl-Istati 
Membri. Din għandha tipprovdi qafas 
għall-ġbir ta' informazzjoni vvalidata tal-
emerġenza, għat-tixrid ta’ dik l-
informazzjoni fost l-Istati Membri, u għall-
qsim ta’ lezzjonijiet miksuba mill-
interventi.

(13) Il-Mekkaniżmu għandu jagħmel 
possibbli l-mobilizzazzjoni u l-
faċilitazzjoni għall-koordinazzjoni ta' 
interventi ta' għajnuna. Il-kooperazzjoni 
rinfurzata għandha tkun ibbażata fuq 
struttura tal-Unjoni li tikkonsisti minn 
ċentru ta' reazzjoni għall-emerġenzi, 
kapaċità Ewropea ta’ reazzjoni għall-
emerġenzi fil-forma ta' konsorzjament 
volontarju ta' kapaċitajiet identifikati minn 
qabel mill-Istati Membri, esperti mħarrġa 
fil-ġestjoni ta’ emerġenza, sistema komuni 
ta' komunikazzjoni u ta' tagħrif għall-
emerġenzi ġestita mill-Kummissjoni u 
b'punti ta' kuntatt fl-Istati Membri. Din 
għandha tipprovdi qafas għall-ġbir ta' 
informazzjoni vvalidata tal-emerġenza, 
għat-tixrid ta’ dik l-informazzjoni fost l-
Istati Membri, u għall-qsim ta’ lezzjonijiet 
miksuba mill-interventi.

Or. fr

Emenda 56
Philippe Juvin, Maurice Ponga

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 14a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) Ir-reġjuni ultraperifiċi tal-UE u 
pajjiżi u territorji extra-Ewropej huma 
fatturi importanti fir-reazzjoni għad-
diżastri. Dawn it-territorji, pajjiżi u 
reġjuni jagħtu preżenza lill-UE fir-
rigward ta’ territorju u popolazzjoni fid-
dinja kollha, u għandhom ikunu bażijiet 
ta' appoġġ għall-faċilitazzjoni tal-
pożizzjonar minn qabel ta’ loġistika u 
riżorsi. 

Or. fr

Emenda 57
Rebecca Taylor

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 14a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) Rigward il-kapaċitajiet li jinżammu 
barra mill-Kapaċità Ewropea ta’ 
Reazzjoni għall-Emerġenzi, l-Istati 
Membri huma mħeġġa jiżviluppaw 
approċċ reġjonali. Il-kooperazzjoni bejn 
il-gvernijiet reġjonali u lokali għandha 
tiffaċilita t-tħejjija effikaċi u r-reazzjoni, 
filwaqt li tiżgura li r-riżorsi skarsi 
jintużaw b’mod effiċjenti, bl-użu, fost l-
oħrajn, ta’ rekords pubblikati tal-
kapaċitajiet li jinsabu f’kull livell ta’ 
gvern u riżorsi kollettivi volontarji. Meta 
l-Istati Membri jagħżlu li jadottaw dan l-
approċċ, il-Kummissjoni għandha tkun 
disponibbli biex tipprovdi l-assistenza u l-
appoġġ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni bi ħsiebha tqabbel il-Pjanijiet għall-Ġestjoni tar-Riskju u tistabbilixxi 



AM\916467MT.doc 15/59 PE496.667v03-00

MT

Kapaċità Ewropea ta’ Reazzjoni għall-Emerġenzi biex tindirizza xi lakuni u problemi tal-
kapaċità jeżistu fl-Unjoni Ewropea kollha. Huwa possibbli li l-approċċ tal-UE biex jimla
dawn il-lakuni jkun problematiku wisq. F’xi każijiet il-problema tista’ tiġi indirizzata meta l-
awtorijiet reġjonali u lokali jaħdmu flimkien u jinqasmu r-riżorsi. Skont il-prinċipju tas-
sussidjarjetà, dan jista’ jiġi inkoraġġit iżda  mhux obbligat.

Emenda 58
Philippe Juvin

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 14b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14b) Id-diversi faċilitajiet permanenti tal-
Istati Membri madwar id-dinja, 
speċjalment il-bażijiet u l-pjattaformi 
militari, għandhom iservu wkoll ta’ 
bażijiet ta’ appoġġ biex jiffaċilitaw il-
pożizzjonar minn qabel tal-loġisitika u r-
riżorsi u l-operazzzjonijiet ta’ reazzjoni 
għal diżastri tal-UE.

Or. fr

Emenda 59
Georgios Koumoutsakos, Theodoros Skylakakis

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) B'rispett għall-interventi ta' għajnuna 
bħala reazzjoni għal diżastri 'l barra mill-
Unjoni, il-Mekkaniżmu għandu jiffaċilita u 
jappoġġja azzjonijiet meħuda mill-Istati 
Membri u l-Unjoni bħala entità sħiħa 
sabiex tiġi promossa l-konsistenza f'ħidma 
internazzjonali tal-protezzjoni ċivili. In-
Nazzjonijiet Uniti, fejn tkun preżenti, 
għandha rwol ta’ koordinament 
komprensiv għall-operazzjonijiet ta’ 
għajnuna fil-pajjiżi terzi. L-għajnuna tal-

(15) B'rispett għall-interventi ta' għajnuna 
bħala reazzjoni għal diżastri 'l barra mill-
Unjoni, il-Mekkaniżmu għandu jiffaċilita u 
jappoġġja azzjonijiet meħuda mill-Istati 
Membri u l-Unjoni bħala entità sħiħa 
sabiex tiġi promossa l-konsistenza f'ħidma 
internazzjonali tal-protezzjoni ċivili. L-
abbozzi tal-proposti ta’ finanzjament 
minn pajjiżi terzi għandhom jiġu 
kkomunikati lill-Istati Membri. In-
Nazzjonijiet Uniti, fejn tkun preżenti, 
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protezzjoni ċivili pprovduta skont il-
Mekkaniżmu għandha tiġi kkoordinata 
man-Nazzjonijiet Uniti u partijiet oħra 
internazzjonali rilevanti biex kemm jista' 
jkun tkabbar l-użu tar-riżorsi disponibbli u 
tevita kwalunkwe duplikazzjoni inutli tal-
isforzi. Il-koordinazzjoni mtejba tal-
għajnuna tal-protezzjoni ċivili permezz tal-
Mekkaniżmu hija prerekwiżit għall-appoġġ 
tal-isforz tal-koordinazzjoni globali u l-
iżgurar ta’ kontribut komprensiv tal-Unjoni 
għall-isforz globali ta’ għajnuna. F'diżastri 
ewlenin fejn l-għajnuna tingħata sew taħt 
il-Mekkaniżmu kif ukoll taħt ir-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1257/96 
tal-20 ta’ Ġunju 1996 rigward l-għajnuna 
umanitarja, il-Kummissjoni għandha 
tiżgura l-effikaċja, il-koerenza u l-
komplementarjetà tar-reazzjoni 
komprensiva tal-Unjoni, b'rispett għall-
Kunsens Ewropew dwar l-Għajnuna 
Umanitarja.

għandha rwol ta’ koordinament 
komprensiv għall-operazzjonijiet ta’ 
għajnuna fil-pajjiżi terzi. L-għajnuna tal-
protezzjoni ċivili pprovduta skont il-
Mekkaniżmu għandha tiġi kkoordinata 
man-Nazzjonijiet Uniti u partijiet oħra 
internazzjonali rilevanti biex kemm jista' 
jkun tkabbar l-użu tar-riżorsi disponibbli u 
tevita kwalunkwe duplikazzjoni inutli tal-
isforzi. Il-koordinazzjoni mtejba tal-
għajnuna tal-protezzjoni ċivili permezz tal-
Mekkaniżmu hija prerekwiżit għall-appoġġ 
tal-isforz tal-koordinazzjoni globali u l-
iżgurar ta’ kontribut komprensiv tal-Unjoni 
għall-isforz globali ta’ għajnuna. F'diżastri 
ewlenin fejn l-għajnuna tingħata sew taħt 
il-Mekkaniżmu kif ukoll taħt ir-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1257/96 
tal-20 ta’ Ġunju 1996 rigward l-għajnuna 
umanitarja, il-Kummissjoni għandha 
tiżgura l-effikaċja, il-koerenza u l-
komplementarjetà tar-reazzjoni 
komprensiva tal-Unjoni, b'rispett għall-
Kunsens Ewropew dwar l-Għajnuna 
Umanitarja.

Or. en

Emenda 60
Philippe Juvin

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) B'rispett għall-interventi ta' għajnuna 
bħala reazzjoni għal diżastri 'l barra mill-
Unjoni, il-Mekkaniżmu għandu jiffaċilita u 
jappoġġja azzjonijiet meħuda mill-Istati 
Membri u l-Unjoni bħala entità sħiħa 
sabiex tiġi promossa l-konsistenza f'ħidma 
internazzjonali tal-protezzjoni ċivili. In-
Nazzjonijiet Uniti, fejn tkun preżenti, 
għandha rwol ta’ koordinament 
komprensiv għall-operazzjonijiet ta’ 

(15) B'rispett għall-interventi ta' għajnuna 
bħala reazzjoni għal diżastri 'l barra mill-
Unjoni, il-Mekkaniżmu għandu jiffaċilita u 
jappoġġja azzjonijiet meħuda mill-Istati 
Membri u l-Unjoni bħala entità sħiħa 
sabiex tiġi promossa l-konsistenza f'ħidma 
internazzjonali tal-protezzjoni ċivili. In-
Nazzjonijiet Uniti, fejn tkun preżenti, 
għandha rwol ta’ koordinament 
komprensiv għall-operazzjonijiet ta’ 
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għajnuna fil-pajjiżi terzi. L-għajnuna tal-
protezzjoni ċivili pprovduta skont il-
Mekkaniżmu għandha tiġi kkoordinata 
man-Nazzjonijiet Uniti u partijiet oħra 
internazzjonali rilevanti biex kemm jista' 
jkun tkabbar l-użu tar-riżorsi disponibbli u 
tevita kwalunkwe duplikazzjoni inutli tal-
isforzi. Il-koordinazzjoni mtejba tal-
għajnuna tal-protezzjoni ċivili permezz tal-
Mekkaniżmu hija prerekwiżit għall-appoġġ 
tal-isforz tal-koordinazzjoni globali u l-
iżgurar ta’ kontribut komprensiv tal-Unjoni 
għall-isforz globali ta’ għajnuna. F'diżastri 
ewlenin fejn l-għajnuna tingħata sew taħt 
il-Mekkaniżmu kif ukoll taħt ir-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1257/96 
tal-20 ta’ Ġunju 1996 rigward l-għajnuna 
umanitarja, il-Kummissjoni għandha 
tiżgura l-effikaċja, il-koerenza u l-
komplementarjetà tar-reazzjoni 
komprensiva tal-Unjoni, b'rispett għall-
Kunsens Ewropew dwar l-Għajnuna 
Umanitarja.

għajnuna fil-pajjiżi terzi. L-għajnuna tal-
protezzjoni ċivili pprovduta skont il-
Mekkaniżmu għandha tiġi kkoordinata 
man-Nazzjonijiet Uniti u partijiet oħra 
internazzjonali rilevanti, partikolarment 
NGOs umanitarji, bil-għan li kemm jista' 
jkun tkabbar l-użu tar-riżorsi disponibbli u 
tevita kwalunkwe duplikazzjoni inutli tal-
isforzi. Il-koordinazzjoni mtejba tal-
għajnuna tal-protezzjoni ċivili permezz tal-
Mekkaniżmu hija prerekwiżit għall-appoġġ 
tal-isforz tal-koordinazzjoni globali u l-
iżgurar ta’ kontribut komprensiv tal-Unjoni 
għall-isforz globali ta’ għajnuna. F'diżastri 
ewlenin fejn l-għajnuna tingħata sew taħt 
il-Mekkaniżmu kif ukoll taħt ir-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1257/96 
tal-20 ta’ Ġunju 1996 rigward l-għajnuna 
umanitarja, il-Kummissjoni għandha 
tiżgura l-effikaċja, il-koerenza u l-
komplementarjetà tar-reazzjoni 
komprensiva tal-Unjoni, kif ukoll 
kunsiderazzjoni xierqa għal NGOs 
umanitarji u l-involviment tagħhom, 
b'rispett għall-Kunsens Ewropew dwar l-
Għajnuna Umanitarja.

Or. fr

Emenda 61
Philippe Juvin

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Id-disponibilità ta' mezzi adegwati ta' 
ħtiġijiet għat-trasport teħtieġ titjieb biex 
tappoġġja l-iżvilupp ta' kapaċità ta' 
reazzjoni rapida fil-livell tal-Unjoni. L-
Unjoni għandha tappoġġja u tissuplimenta 
l-isforzi tal-Istati Membri billi tiffaċilita 
konsorzjonament tar-riżorsi tat-trasport tal-
Istati Membri u tikkontribwixxi, fejn 
neċessarju, għall-iffinanzjar ta' mezzi 

(16) Id-disponibilità ta' mezzi adegwati ta' 
ħtiġijiet għat-trasport teħtieġ titjieb biex 
tappoġġja l-iżvilupp ta' kapaċità ta' 
reazzjoni rapida fil-livell tal-Unjoni. L-
Unjoni għandha tappoġġja u tissuplimenta 
l-isforzi tal-Istati Membri billi tiffaċilita 
konsorzjonament tar-riżorsi tat-trasport tal-
Istati Membri u tikkontribwixxi, fejn 
neċessarju, għall-iffinanzjar ta' mezzi 
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addizzjonali ta' trasport suġġetti għal ċerti 
kriterji.

addizzjonali ta' trasport suġġetti għal ċerti 
kriterji. Fil-każ ta’ diżastru barra t-
territorju tal-UE, il-kwistjoni tad-
disponibbiltà tal-mezz tat-trasport 
għandha tqis is-sistemi eżistenti (NU, 
NATO u l-Istati Membri).

Or. fr

Emenda 62
Alda Sousa

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-
korpi kompetenti tiegħu biex l-assi u l-
kapaċitajiet militari rilevanti għall-
protezzjoni tal-popolazzjonijiet ċivili jkunu 
disponibbli għall-Mekkaniżmu.

(19) Meta l-użu ta’ kapaċitajiet militari 
taħt sorveljanza ċivili jitqies xieraq bħala 
l-aħħar possibilità għall-appoġġ ta' 
operazzjonijiet ta' protezzjoni ċivili, filwaqt 
li jiżgura li l-għajnuna f’każ ta’ diżastri 
qatt ma tkun subordinata għal kummerċ u 
tħassib politiku u strateġiku, il-
kooperazzjoni mal-persunal militari 
għandha ssegwi l-modalitajiet, il-proċeduri 
u l-kriterji stabbiliti mill-Kunsill jew mill-
korpi kompetenti tiegħu, skont il-Linji 
Gwida ta’ Oslo biex l-assi u l-kapaċitajiet 
militari rilevanti għall-protezzjoni tal-
popolazzjonijiet ċivili jkunu disponibbli 
għall-Mekkaniżmu.

Or. en

Emenda 63
Oreste Rossi
Proposta għal deċiżjoni
Premessa 20a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20a) Sabiex tissupplimenta d-
dispożizzjonijiet ta’ din id-Deċiżjoni, is-



AM\916467MT.doc 19/59 PE496.667v03-00

MT

setgħa li tadotta atti skont l-Artikolu 290 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea għandha tiġi delegata 
lill-Kummissjoni għall-finijiet tal-istipular 
tal-arranġamenti għall-pajjiżi li ħa 
jingħaqdu mal-Mekkaniżmu jew jirtiraw 
minnu.

Or. it

Emenda 64
Alda Sousa

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Ir-rimborż ta' spejjeż u l-għoti ta' 
kuntratti ta' akkwist pubbliku u ta' għotjiet 
taħt l-Istrument Finanzjarju tal-Protezzjoni 
Ċivili għandu jiġi implimentat skont ir-
Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) 
Nru 1605/2002 tal-25 ta' Ġunju 2002 dwar 
ir-Regolament Finanzjarju applikabbli 
għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet 
Ewropej (ir-"Regolament Finanzjarju"). 
Minħabba n-natura speċifika ta’ azzjoni 
fil-qasam tal-protezzjoni ċivili, huwa 
xieraq li jiġu pprovduti l-għotjiet li jistgħu 
jingħataw ukoll lil persuni rregolati mid-
dritt privat. Huwa importanti wkoll li ġew 
issodisfati r-regoli ta’ dak ir-Regolament, 
b’mod partikolari rigward il-prinċipji tal-
ekonomija, l-effiċjenza u l-effikaċja 
mniżżla fihom.

(29) Ir-rimborż ta' spejjeż u l-għoti ta' 
kuntratti ta' akkwist pubbliku u ta' għotjiet 
taħt l-Istrument Finanzjarju tal-Protezzjoni 
Ċivili għandu jiġi implimentat skont ir-
Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) 
Nru 1605/2002 tal-25 ta' Ġunju 2002 dwar 
ir-Regolament Finanzjarju applikabbli 
għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet 
Ewropej (ir-"Regolament Finanzjarju"). 
Huwa importanti wkoll li ġew issodisfati r-
regoli ta’ dak ir-Regolament, b'mod 
partikolari rigward il-prinċipji tal-
effiċjenza u l-effikaċja stabbiliti fih.

Or. en

Emenda 65
Anna Rosbach

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

1. Il-Mekkaniżmu tal-Unjoni tal-
Protezzjoni Ċivili (minn issa 'l quddiem 'il-
Mekkaniżmu') għandu jappoġġja, 
jikkoordina u jissupplimenta azzjonijiet 
ta' Stati Membri fil-qasam tal-protezzjoni 
ċivili bil-għan li jkun hemm titjib fl-
effikaċja ta' sistemi għall-prevenzjoni, it-
tħejjija u r-reazzjoni għal diżastri naturali u 
dawk kkawżati mill-bniedem.

1. Il-Mekkaniżmu tal-Unjoni tal-
Protezzjoni Ċivili (minn issa 'l quddiem 'il-
Mekkaniżmu') għandu jsaħħaħ il-
kooperazzjoni bejn l-Istati Membri u l-
Unjoni fil-qasam tal-protezzjoni ċivili bil-
għan li jtejjeb l-effikaċja ta' sistemi għall-
prevenzjoni, it-tħejjija u r-reazzjoni għal 
diżastri naturali u dawk kkawżati mill-
bniedem.

Or. en

Emenda 66
Oreste Rossi

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Mekkaniżmu tal-Unjoni tal-
Protezzjoni Ċivili (minn issa 'l quddiem 'il-
Mekkaniżmu') għandu jappoġġja, 
jikkoordina u jissupplimenta azzjonijiet ta' 
Stati Membri fil-qasam tal-protezzjoni 
ċivili bil-għan li jkun hemm titjib fl-
effikaċja ta' sistemi għall-prevenzjoni, it-
tħejjija u r-reazzjoni għal diżastri naturali 
u dawk kkawżati mill-bniedem.

1. Il-Mekkaniżmu tal-Unjoni tal-
Protezzjoni Ċivili (minn issa 'l quddiem 'il-
Mekkaniżmu') għandu jappoġġja u 
jikkomplimenta l-azzjonijiet tal-Istati
Membri fuq livell nazzjonali, reġjonali u 
lokali fil-qasam tal-protezzjoni ċivili bil-
għan li jkun hemm titjib fl-effikaċja ta' 
sistemi għall-prevenzjoni, u l-ħarsien 
kontra diżastri naturali jew dawk kkawżati 
mill-bniedem.

Or. it

(Ara l-Artikolu 196(1) TFUE.)

Emenda 67
Alda Sousa

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

1. Il-Mekkaniżmu tal-Unjoni tal-
Protezzjoni Ċivili (minn issa 'l quddiem 'il-
Mekkaniżmu') għandu jappoġġja, 
jikkoordina u jissupplimenta azzjonijiet ta' 
Stati Membri fil-qasam tal-protezzjoni 
ċivili bil-għan li jkun hemm titjib fl-
effikaċja ta' sistemi għall-prevenzjoni, it-
tħejjija u r-reazzjoni għal diżastri naturali u 
dawk kkawżati mill-bniedem.

1. Il-Mekkaniżmu tal-Unjoni tal-
Protezzjoni Ċivili (minn issa 'l quddiem 'il-
Mekkaniżmu') għandu jappoġġja, 
jikkoordina u jissupplimenta l-azzjonijiet 
tal-Istati Membri fil-qasam tal-protezzjoni 
ċivili bil-għan li jkun hemm titjib fl-
effikaċja integrata Ewropea ta' sistemi 
għall-prevenzjoni, it-tħejjija u r-reazzjoni 
għal diżastri naturali u dawk kkawżati mill-
bniedem.

Or. en

Emenda 68
Satu Hassi

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Mekkaniżmu tal-Unjoni tal-
Protezzjoni Ċivili (minn issa 'l quddiem 'il-
Mekkaniżmu') għandu jappoġġja, 
jikkoordina u jissupplimenta azzjonijiet ta' 
Stati Membri fil-qasam tal-protezzjoni 
ċivili bil-għan li jkun hemm titjib fl-
effikaċja ta' sistemi għall-prevenzjoni, it-
tħejjija u r-reazzjoni għal diżastri naturali u 
dawk kkawżati mill-bniedem.

1. Il-Mekkaniżmu tal-Unjoni tal-
Protezzjoni Ċivili (minn issa 'l quddiem 'il-
Mekkaniżmu') għandu jappoġġja, 
jikkoordina u jissupplimenta l-azzjonijiet 
tal-Istati Membri fil-qasam tal-protezzjoni 
ċivili. Għandu jsaħħaħ il-kooperazzjoni u 
jiffaċilita l-koordinazzjoni bil-għan li
jtejjeb l-effikaċja ta’ sistemi għall-
prevenzjoni, it-tħejjija u r-reazzjoni għal 
diżastri naturali u dawk kkawżati mill-
bniedem u emerġenzi.

Or. en

Emenda 69
Anna Rosbach

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-protezzjoni li għandha tiġi assigurata 
taħt il-Mekkaniżmu għandha primarjament 
tkopri l-persuni, imma wkoll l-ambjent u l-
proprjetà, inkluż il-wirt kulturali, kontra 
kull diżastru naturali u kkawżat mill-
bniedem, inklużi atti ta' terroriżmu u 
inċidenti teknoloġiċi, radjoloġiċi u 
ambjentali, tniġġis tal-baħar u emerġenzi 
akuti tas-saħħa, li jseħħu fi ħdan jew barra 
l-Unjoni.

2. Il-protezzjoni li għandha tiġi assigurata 
taħt il-Mekkaniżmu għandha primarjament 
tkopri l-persuni, imma wkoll l-ambjent u l-
proprjetà, inkluż il-wirt kulturali, kontra 
kull diżastru naturali u kkawżat mill-
bniedem, inklużi atti u wkoll konsegwenzi
ta' terroriżmu u inċidenti teknoloġiċi, 
radjoloġiċi u ambjentali, tniġġis tal-baħar u 
emerġenzi akuti tas-saħħa, li jseħħu fi ħdan 
jew barra l-Unjoni.

Or. en

Emenda 70
Oreste Rossi

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-protezzjoni li għandha tiġi assigurata 
taħt il-Mekkaniżmu għandha primarjament 
tkopri l-persuni, imma wkoll l-ambjent u l-
proprjetà, inkluż il-wirt kulturali, kontra 
kull diżastru naturali u kkawżat mill-
bniedem, inklużi atti ta' terroriżmu u 
inċidenti teknoloġiċi, radjoloġiċi u 
ambjentali, tniġġis tal-baħar u emerġenzi 
akuti tas-saħħa, li jseħħu fi ħdan jew barra 
l-Unjoni.

2. Il-protezzjoni li għandha tiġi assigurata 
taħt il-Mekkaniżmu għandha primarjament 
tkopri l-persuni, imma wkoll l-ambjent u l-
proprjetà, inkluż il-wirt kulturali, kontra 
kull diżastru naturali jew ikkawżat mill-
bniedem, inklużi atti ta' terroriżmu u 
inċidenti teknoloġiċi, radjoloġiċi u 
ambjentali, tniġġis tal-baħar u emerġenzi 
akuti tas-saħħa, li jseħħu fi ħdan jew barra 
l-Unjoni.

Or. it

Emenda 71
Philippe Juvin, Gaston Franco

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-protezzjoni li għandha tiġi assigurata 
taħt il-Mekkaniżmu għandha primarjament 
tkopri l-persuni, imma wkoll l-ambjent u l-
proprjetà, inkluż il-wirt kulturali, kontra 
kull diżastru naturali u kkawżat mill-
bniedem, inklużi atti ta' terroriżmu u 
inċidenti teknoloġiċi, radjoloġiċi u 
ambjentali, tniġġis tal-baħar u emerġenzi 
akuti tas-saħħa, li jseħħu fi ħdan jew barra 
l-Unjoni.

2. Il-protezzjoni li għandha tiġi assigurata 
taħt il-Mekkaniżmu għandha primarjament 
tkopri l-persuni, imma wkoll l-ambjent u l-
proprjetà, inkluż il-wirt kulturali, kontra 
kull diżastru naturali u kkawżat mill-
bniedem, inklużi terremoti u tsunamis, 
nirien u nirien fil-foresti, għargħar u 
żerżieq l-għoljiet u atti terroristiċi u 
inċidenti teknoloġiċi, industrijali u 
radjoloġiċi, tniġġis tal-baħar u emerġenzi 
akuti tas-saħħa (pandemiji), li jseħħu fi 
ħdan jew barra l-Unjoni.

Or. fr

Emenda 72
Anna Rosbach

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 3

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 it-telf 
uman u materjali, fejn ikun il-każ. L-għan 
ta' din id-Deċiżjoni ma jistax dejjem 
jinkiseb b'mod suffiċjenti minn Stati 
Membri li joperaw waħedhom u xi drabi 
jista' jinkiseb aħjar fuq livell tal-Unjoni fid-
dawl tal-iskala jew l-effetti tal-azzjoni 
proposta.

Or. en

Emenda 73
Oreste Rossi
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Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 3

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-azzjoni tal-Unjoni għandha timmira li 
ssaħħaħ il-kapaċità għall-prevenzjoni, 
għat-tħejjija u għar-reazzjoni tal-Istati 
Membri fuq livell nazzjonali, reġjonali u 
lokali 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.

Or. it

(Ara l-Artikolu 196(1) TFUE.)

Emenda 74
Edite Estrela

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 3

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 it-
telfiet umani, ambjentali 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.

Or. pt

Emenda 75
Matthias Groote
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Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 3

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. Il-miżuri ta’ appoġġ, ta’ koordinazzjoni 
u komplimentari tal-Unjoni jsaħħu l-
kapaċità għall-prevenzjoni, għat-tħejjija u 
għar-reazzjoni tal-Istati Membri biex 
jiffaċċjaw diżastri ewlenin u jnaqqas it-telf 
uman u materjali. Huwa possibbli li fuq il-
livell tal-UE ssir ħidma lejn l-għan biex il-
Mekkaniżmu jsir aktar effiċjenti u 
effikaċi, u jiġu mobilizzati r-riżorsi aktar 
malajr, filwaqt li l-Istati Membri jibqgħu 
iżommu r-responsabbiltà individwali 
tagħhom. 

Or. de

Emenda 76
Satu Hassi

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Mekkaniżmu mhux se jaffettwa r-
responsabbiltà tal-Istati Membri biex 
iħarsu l-persuni, l-ambjent u l-proprjetà fit-
territorju tagħhom kontra diżastri u l-
addottar tas-sistemi tagħhom ta' ġestjoni 
għall-emerġenzi b'kapaċitajiet suffiċjenti 
biex jippermettuhom ilaħħqu b'mod 
adegwat ma' diżastri ta' skala u natura li 
jistgħu jkunu raġonevolment mistennija u 
mħejjija għalihom.

5. Il-Mekkaniżmu m'għandux jaffettwa r-
responsabbiltà tal-Istati Membri biex 
iħarsu l-persuni, l-ambjent u l-proprjetà fit-
territorju tagħhom kontra diżastri u l-
addottar tas-sistemi tagħhom ta' ġestjoni 
għall-emerġenzi b'kapaċitajiet suffiċjenti 
biex jippermettuhom ilaħħqu b'mod 
adegwat ma' diżastri ta' skala u natura li 
jistgħu jkunu raġonevolment mistennija u 
mħejjija għalihom, filwaqt li jqis l-impatti 
probabbli tat-tibdil fil-klima u l-ħtieġa 
għal azzjoni ta’ adattament adegwata.

Or. en
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Emenda 77
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Mekkaniżmu mhux se jaffettwa r-
responsabbiltà tal-Istati Membri biex 
iħarsu l-persuni, l-ambjent u l-proprjetà 
fit-territorju tagħhom kontra diżastri u l-
addottar tas-sistemi tagħhom ta' ġestjoni 
għall-emerġenzi b'kapaċitajiet suffiċjenti 
biex jippermettuhom ilaħħqu b'mod 
adegwat ma' diżastri ta' skala u natura li 
jistgħu jkunu raġonevolment mistennija u 
mħejjija għalihom.

5. Skont l-Artikolu 196 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropa, l-Istati 
Membri għandhom ir-responsabbiltà 
primarja għall-ħarsien tal-persuni, l-
ambjent u l-proprjetà fit-territorju tagħhom 
kontra diżastri. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li s-sistemi tagħhom 
ta' ġestjoni għall-emerġenzi jkollhom 
kapaċitajiet suffiċjenti biex 
jippermettuhom ilaħħqu b'mod adegwat 
ma' diżastri ta' skala u natura li jistgħu 
jkunu raġonevolment mistennija u mħejjija 
għalihom.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 196 TFUE ma jippermettix l-Unjoni Ewropea tistabbilixxi sistema indipendenti ta’ 
ħarsien kontra d-diżastri.

Emenda 78
Oreste Rossi

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Mekkaniżmu ma għandu jaffettwa bl-
ebda mod l-obbligi taħt il-leġiżlazzjoni 
rilevanti eżistenti tal-Unjoni jew tal-
Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika 
jew il-ftehimiet internazzjonali eżistenti.

3. Il-Mekkaniżmu ma għandu jaffettwa bl-
ebda mod l-obbligi taħt dawn li ġejjin: il-
leġiżlazzjoni rilevanti eżistenti tal-Unjoni 
jew tal-Komunità Ewropea tal-Enerġija 
Atomika; il-ftehimiet internazzjonali 
eżistenti, inklużi l-ftehimiet bejn l-Istati 
Membri; jew ftehimiet eżistenti ta’ 
protezzjoni ċivili bejn reġjuni ta’ aktar 
minn Stat Membru wieħed jew bejn 
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reġjuni ta’ Stati Membri u reġjuni ta’ 
pajjiżi terzi.

Or. it

Emenda 79
Oreste Rossi

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 1a
Parteċipazzjoni fil-Mekkaniżmu

1. Il-parteċipazzjoni fil-Mekkaniżmu 
minn Stat Membru jew pajjiż terz 
imsemmija fl-Artikolu 28(1) għandha 
tkun biss fuq bażi volontarja. Kull Stat 
Membru jew pajjiż terz li jipparteċipa fil-
Mekkaniżmu għandu jkun intitolat li 
jirtira minnu. 
2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 29a għall-finijiet ta’ twaqqif tal-
arranġamenti għall-parteċipazzjoni fil-
Mekkaniżmu, u l-irtirar minnu.

Or. it

Emenda 80
Satu Hassi

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Din id-Deċiżjoni se tapplika għal miżuri 
ta' prevenzjoni u ta' preparazzjoni għat-tipi 
kollha ta' diżastri fl-Unjoni u f'pajjiżi li 
hemm referenza għalihom fl-Artikolu 28.

1. Din id-Deċiżjoni għandha tapplika għal 
kooperazzjoni ġenerali bejn l-Unjoni u l-
Istati Membri fil-qasam tal-protezzjoni 
ċivili u għal miżuri ta' prevenzjoni u ta' 
preparazzjoni għall-emerġenzi u għat-tipi 
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kollha ta' diżastri fl-Unjoni u f'pajjiżi li 
hemm referenza għalihom fl-Artikolu 28.

Or. en

Emenda 81
Anna Rosbach

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Din id-Deċiżjoni se tapplika għal 
azzjonijiet bir-reazzjoni għal konsegwenzi 
avversi immedjati ta' diżastru ewlieni tkun 
xi tkun in-natura tiegħu, fi ħdan jew barra 
l-Unjoni, fejn issir talba għal għajnuna 
skont din id-Deċiżjoni.

2. Din id-Deċiżjoni għandha tapplika għal 
azzjonijiet bir-reazzjoni għal konsegwenzi 
avversi immedjati ta' diżastru ewlieni tkun 
xi tkun in-natura tiegħu, fi ħdan jew barra 
l-Unjoni, fejn issir talba għal għajnuna.

Or. en

Emenda 82
Oreste Rossi

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Din id-Deċiżjoni se tapplika għal 
azzjonijiet bir-reazzjoni għal konsegwenzi 
avversi immedjati ta' diżastru ewlieni tkun 
xi tkun in-natura tiegħu, fi ħdan jew barra 
l-Unjoni, fejn issir talba għal għajnuna 
skont din id-Deċiżjoni.

2. Din id-Deċiżjoni għandha tapplika għal 
azzjonijiet bir-reazzjoni għal konsegwenzi 
avversi immedjati ta' diżastru ewlieni tkun 
xi tkun in-natura tiegħu, fi ħdan jew barra 
l-Unjoni jew il-pajjiżi msemmija fl-
Artikolu 28(1), fejn tkun ittieħdet 
deċiżjoni għal intervent fuq talba għal 
għajnuna skont din id-Deċiżjoni.

Or. it
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Emenda 83
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Din id-deċiżjoni għandha tapplika 
għal azzjonijiet u rakkomandazzjonijiet 
sabiex tingħata assistenza teknika lill-
ġestjoni tad-diżastri, li għandha tiġi 
provduta fiż-żoni affettwati. Il-
koordinazzjoni interistituzzjonali għandha 
tiġi applikata biex tiffaċilita l-irkupru tal-
ħajja u tal-ekonomija.

Or. en

Emenda 84
Philippe Juvin, Maurice Ponga

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Din id-Deċiżjoni tikkunsidra l-ħtiġijiet 
speċjali tar-reġjuni jew gżejjer iżolati, l-
aktar periferiċi u oħrajn tal-Unjoni fil-każ 
ta' diżastru.

3. Din id-Deċiżjoni tikkunsidra r-riżorsi u 
l-ħtiġijiet speċjali tar-reġjuni jew gżejjer 
iżolati, l-aktar periferiċi u oħrajn tal-Unjoni 
kif ukoll tal-pajjiżi u t-territorji extra-
Ewropej li huma assoċjati magħha fil-każ 
ta' diżastru.

Or. fr

Emenda 85
Anna Rosbach

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

1. Il-Mekkaniżmu jappoġġja, jikkoordina 
jew jissuplimenta kooperazzjoni rinforzata 
bejn l-Unjoni u l-Istati Membri għall-ksib 
tal-għanijiet speċifiċi li ġejjin:

1. Il-Mekkaniżmu jappoġġja u 
jikkomplimenta l-isforzi tal-Istati Membri 
għall-ksib tal-għanijiet speċifiċi li ġejjin:

Or. en

Emenda 86
Oreste Rossi

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Mekkaniżmu jappoġġja, jikkoordina 
jew jissuplimenta kooperazzjoni rinforzata 
bejn l-Unjoni u l-Istati Membri għall-ksib 
tal-għanijiet speċifiċi li ġejjin:

1. Il-Mekkaniżmu jappoġġja u 
jikkomplimenta kooperazzjoni bejn is-
servizzi nazzjonali tal-protezzjoni ċivili 
għall-ksib tal-għanijiet speċifiċi li ġejjin:  

Or. it

Emenda 87
Anna Rosbach

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) għat-titjib tal-istat ta' tħejjija tal-Unjoni 
biex tirrispondi għad-diżastri;

(b) għat-titjib tal-istat ta’ tħejjija tal-Istati 
Membri u tal-Unjoni Ewropea biex 
jirrispondu għad-diżastri;

Or. en

Emenda 88
Oreste Rossi
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Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) għat-titjib tal-istat ta' tħejjija tal-Unjoni
biex tirrispondi għad-diżastri;

(b) għat-titjib tal-istat ta’ tħejjija tal-
persunal tal-protezzjoni ċivili fl-Istati 
Membri biex jirrispondi għad-diżastri;

Or. it

(Ara l-Artikolu 196(1) TFUE.)

Emenda 89
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) għat-titjib tal-istat ta' tħejjija tal-Unjoni
biex tirrispondi għad-diżastri;

(b) għat-titjib tal-istat ta' tħejjija tal-Istati 
Membri biex jirrispondu għad-diżastri;

Or. de

Emenda 90
Anna Rosbach

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) għall-faċilitazzjoni ta' interventi rapidi 
u effiċjenti ta' reazzjoni għall-emerġenzi 
fil-każ ta' diżastri ewlenin jew l-imminenza 
tagħhom.

(c) għall-faċilitazzjoni ta' azzjonijiet rapidi 
u effiċjenti fil-każ ta' diżastri jew l-
imminenza tagħhom.

Or. en

Emenda 91
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) għall-provvista tal-assistenza teknika 
meħtieġa, il-koordinazzjoni tal-għajnuna 
u l-faċilitazzjoni tal-effikaċja, ir-ritorn 
tan-nies u l-organizzazzjoni proprja.

Or. en

Emenda 92
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 2

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:

imħassar

(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;
(b) il-progress fiż-żieda tal-livell ta' 
prontezza għal diżastri mkejjla bin-numru 
ta' kapaċitajiet ta' reazzjoni disponibbli 
għal interventi ta' emerġenza skont il-
Mekkaniżmu u l-istadju tal-
interoperabilità tagħhom;
(c) il-progress fit-titjib tar-reazzjoni għal 
diżastri mkejjla bil-ħeffa u l-iskala ta' 
koordinazzjoni ta' interventi skont il-
Mekkaniżmu u l-adegwatezza tal-
għajnuna pprovduta għall-ħtiġijiet fuq l-
art.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 196 TFUE ma jagħtix xi setgħa superviżorja fuq il-Kummissjoni. It-twaqqif ta’ 
sistema ta’ valutazzjoni u superviżjoni fuq livell tal-UE tista’ tirrestrinġi l-awtonomija tal-
Istati Membri fil-qasam tal-ħarsien kontra d-diżastri.

Emenda 93
Philippe Juvin

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Emenda 94
Anna Rosbach

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

Or. en

Emenda 95
Alda Sousa

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a
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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 għall-ġestjoni tar-
riskju u tad-diżastri kif imniżżel fl-
Artikoli 4 u 6;

Or. en

Emenda 96
Minodora Cliveti, Daciana Octavia Sârbu

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 għall-ġestjoni tar-
riskju u tad-diżastri kif imniżżel fl-
Artikolu 4;

Or. ro

Emenda 97
Oreste Rossi

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) il-progress fiż-żieda tal-livell ta' 
prontezza għal diżastri mkejjla bin-numru 
ta' kapaċitajiet ta' reazzjoni disponibbli 
għal interventi ta' emerġenza skont il-
Mekkaniżmu u l-istadju tal-interoperabilità 
tagħhom;

(e) il-progress fiż-żieda tal-livell ta' tħejjija
għal diżastri mkejjla bin-numru u l-
kapaċità ta’ użu ta' kapaċitajiet ta' 
reazzjoni disponibbli għal interventi ta' 
emerġenza skont il-Mekkaniżmu u l-istadju 
tal-interoperabilità tagħhom;
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Or. it

Emenda 98
Edite Estrela

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-progress fiż-żieda tal-livell ta' 
prontezza għal diżastri mkejjla bin-numru 
ta' kapaċitajiet ta' reazzjoni disponibbli 
għal interventi ta' emerġenza skont il-
Mekkaniżmu u l-istadju tal-interoperabilità 
tagħhom;

(b) il-progress fiż-żieda tal-livell ta' tħejjija
għal diżastri mkejjla bin-numru ta' 
kapaċitajiet ta' reazzjoni disponibbli għal 
interventi ta' emerġenza skont il-
Mekkaniżmu u l-istadju tal-interoperabilità 
tagħhom, kif ukoll l-effikaċja tas-sistemi 
ta’ detezzjoni u ta’ twissija bikrija;

Or. pt

Emenda 99
Oreste Rossi

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. "diżastru" tfisser kwalunkwe sitwazzjoni 
li jkollha jew li jista' jkollha impatt negattiv 
fuq persuni, l-ambjent jew il-proprjetà;

1. "diżastru" tfisser kwalunkwe 
avveniment (inklużi avvenimenti mhux 
prevedibbli jew li ma jistgħux jiġu evitati) 
li jkollu impatt negattiv, jew kwalunkwe 
sitwazzjoni li jista' jkollha impatt negattiv 
fuq persuni, l-ambjent jew il-proprjetà

Or. it

Emenda 100
Philippe Juvin

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – punt 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. "diżastru" tfisser kwalunkwe sitwazzjoni
li jkollha jew li jista' jkollha impatt 
negattiv fuq persuni, l-ambjent jew il-
proprjetà;

1. "diżastru" tfisser kwalunkwe 
avveniment għal għarrieda, brutali, ta’ 
oriġini naturali jew ikkawżat mill-
bniedem li jkollu jew li jista' jkollu impatt 
negattiv fuq persuni, l-ambjent jew il-
proprjetà;

Or. fr

Emenda 101
Georgios Koumoutsakos

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. "diżastru" tfisser kwalunkwe sitwazzjoni 
li jkollha jew li jista' jkollha impatt negattiv 
fuq persuni, l-ambjent jew il-proprjetà;

1. "diżastru" tfisser kwalunkwe sitwazzjoni 
li jkollha jew li jista' jkollha impatt negattiv 
fuq persuni, l-ambjent, il-proprjetà jew il-
wirt kulturali;

Or. en

Emenda 102
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. "diżastru" tfisser kwalunkwe sitwazzjoni
li jkollha jew li jista' jkollha impatt 
negattiv fuq persuni, l-ambjent jew il-
proprjetà;

1. "diżastru" tfisser kwalunkwe 
avveniment estrem li jkollu jew li jista' 
jkollu impatt negattiv fuq persuni, l-
ambjent jew il-proprjetà;

Or. de
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Emenda 103
Oreste Rossi

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. "diżastru ewlieni" tfisser kwalunkwe 
sitwazzjoni li għandha jew jista' jkollha 
impatt avvers fuq il-persuni, l-ambjent jew 
il-proprjetà u li tista' tirriżulta f'sejħa għall-
għajnuna taħt dan il-Mekkaniżmu;

2. "diżastru ewlieni" tfisser kwalunkwe 
avveniment (inklużi avvenimenti mhux 
prevedibbli jew li ma jistgħux jiġu evitati) 
li jkollu impatt negattiv, jew kwalunkwe 
sitwazzjoni li jista' jkollha impatt avvers 
fuq il-persuni, l-ambjent jew il-proprjetà u 
li tista’ tirriżulta f’sejħa għall-għajnuna taħt 
dan il-Mekkaniżmu;

Or. it

Emenda 104
Philippe Juvin

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. "diżastru ewlieni" tfisser kwalunkwe 
sitwazzjoni li għandha jew jista' jkollha
impatt avvers fuq il-persuni, l-ambjent jew 
il-proprjetà u li tista' tirriżulta f'sejħa għall-
għajnuna taħt dan il-Mekkaniżmu;

2. "diżastru ewlieni" tfisser kwalunkwe 
avveniment għal għarrieda, brutali, ta’ 
oriġini naturali jew ikkawżat mill-
bniedem, u li għandu jew jista' jkollu
impatt avvers jew konsegwenzi diżastrużi
fuq il-persuni, l-ambjent jew il-proprjetà u 
li tista' tirriżulta f'sejħa għall-għajnuna taħt 
dan il-Mekkaniżmu;

Or. fr

Emenda 105
Pavel Poc

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – punt 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. "diżastru ewlieni" tfisser kwalunkwe 
sitwazzjoni li għandha jew jista' jkollha 
impatt avvers fuq il-persuni, l-ambjent jew 
il-proprjetà u li tista' tirriżulta f'sejħa 
għall-għajnuna taħt dan il-Mekkaniżmu;

2. “diżastru ewlieni” tfisser kwalunkwe 
sitwazzjoni li tkopri żona wiesgħa li 
għandha jew jista’ jkollha impatt avvers 
fuq il-persuni, l-ambjent jew il-proprjetà u 
li huwa diffiċli li tiġi indirizzata b’mod 
adegwat permezz tal-kapaċità ta’ reazzjoni 
għar-riskju li tkun disponibbli għal Stat 
Membru tal-UE;

Or. cs

Emenda 106
Minodora Cliveti, Daciana Octavia Sârbu

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11. "diżastru ewlieni" tfisser kwalunkwe 
sitwazzjoni li għandha jew jista' jkollha 
impatt avvers fuq il-persuni, l-ambjent jew 
il-proprjetà u li tista' tirriżulta f'sejħa 
għall-għajnuna taħt dan il-Mekkaniżmu;

2. “diżastru ewlieni” tfisser kwalunkwe 
sitwazzjoni li għandha jew jista’ jkollha 
impatt avvers fuq il-persuni, l-ambjent jew 
il-proprjetà u li huwa diffiċli li tiġi 
indirizzata b’mod adegwat permezz tal-
kapaċità ta’ reazzjoni għar-riskju li tkun 
disponibbli għal Stat Membru tal-UE;

Or. ro

Emenda 107
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. "diżastru ewlieni" tfisser kwalunkwe 
sitwazzjoni li għandha jew jista' jkollha
impatt avvers fuq il-persuni, l-ambjent jew 
il-proprjetà u li tista' tirriżulta f'sejħa għall-

2. "diżastru ewlieni" tfisser kwalunkwe 
avveniment estrem li jwassal għal dannu 
straordinarju li l-persuni immedjatament 
affetwati minnu mhumiex kapaċi 
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għajnuna taħt dan il-Mekkaniżmu; jindirizzaw waħedhom u li għandu jew 
jista' jkollu impatt avvers fuq il-persuni, l-
ambjent jew il-proprjetà u li tista' tirriżulta 
f'sejħa għall-għajnuna taħt dan il-
Mekkaniżmu

Or. de

Emenda 108
Anna Rosbach

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. "tħejjija" tfisser stat ta’ prontezza u 
kapaċità ta’ mezzi umani u materjali li 
tippermettilhom jiżguraw reazzjoni rapida 
u effettiv għal emerġenza, bħala riżultat 
tal-azzjoni meħuda minn qabel;

4. "tħejjija" tfisser stat ta’ prontezza u 
kapaċità ta’ mezzi umani u materjali li 
tippermettilhom jiżguraw reazzjoni rapida 
u effettiv għal diżastru, bħala riżultat tal-
azzjoni meħuda minn qabel;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta wieħed jikkunsidra li għandna definizzjoni ta’ “diżastru” iżda mhux ta’ “emerġenza”, 
għandna nżommu mal-użu ta’ “diżastru” biex it-test ikun aktar ċar.

Emenda 109
Georgios Koumoutsakos

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. "prevenzjoni" tfisser kwalunkwe azzjoni 
fil-prevenzjoni ta' riskji jew fit-tnaqqis ta' 
ħsara lil persuni, lill-ambjent jew lill-
proprjetà bħala riżultat ta' diżastri;

5. "prevenzjoni" tfisser kwalunkwe azzjoni 
fil-prevenzjoni ta' riskji jew fit-tnaqqis ta' 
ħsara lil persuni, lill-ambjent, proprjetà jew 
wirt kulturali bħala riżultat ta' diżastri;

Or. en
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Emenda 110
Anna Rosbach

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. "twissija bikrija" tfisser il-provvediment 
ta’ informazzjoni fil-ħin u effettiva li 
tippermetti li tittieħed azzjoni biex tevita 
jew tirriduċi riskji u tiżgura preparatezza 
għal reazzjoni effettiva;

6. "twissija bikrija" tfisser il-provvediment 
ta’ informazzjoni fil-ħin u effikaċi li 
tippermetti li tittieħed azzjoni biex tevita 
jew tirriduċi riskji u tiffaċilita preparatezza 
għal reazzjoni effettiva;

Or. en

Emenda 111
Oreste Rossi

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – punt 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. “pajjiż parteċipant” tfisser Stat 
Membru, jew pajjiż terz imsemmi fl-
Artikolu 28(1), li ddeċieda li jipparteċipa 
fil-Mekkaniżmu;

Or. it

Emenda 112
Anna Rosbach

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – punt 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. "pjan ta' ġestjoni f'każ ta' riskju" tfisser 
strument ta' ippjanar imħejji minn Stat 
Membru biex jipprevedi r-riskji, jistma l-

9. "pjan għall-ġestjoni tar-riskju" tfisser 
strument ta' ippjanar imħejji minn Stat 
Membru fuq livell nazzjonali jew 
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impatti tagħhom, u għall-iżvilupp, l-għażla 
u l-implimentazzjoni ta' mizuri li jnaqqsu, 
jadattaw u jnaqqsu r-riskji u l-impatti 
tagħhom b'mod kosteffettiv, kif ukoll għat-
twaqqif tal-qafas għall-integrazzjoni ta' 
setturi differenti jew strumenti ta' ġestjoni 
għal riskji speċifiċi ta' periklu f'pjan 
ġenerali komuni;

subnazzjonali biex jidentifika r-riskji, 
jistma l-impatti tagħhom, u għall-iżvilupp, 
l-għażla u l-implimentazzjoni ta' mizuri li 
jnaqqsu, jadattaw u jnaqqsu r-riskji u l-
impatti tagħhom b'mod kosteffettiv, kif 
ukoll għat-twaqqif tal-qafas għall-
integrazzjoni ta' setturi differenti jew 
strumenti ta' ġestjoni għal riskji speċifiċi ta' 
periklu f'pjan ġenerali komuni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li din id-Deċiżjoni tqis li Stati Membri differenti jindirizzaw dawn il-
kwistjonijiet fuq livelli differenti. Xi wħud jagħmlu dan fuq livell nazzjonali, filwaqt li oħrajn 
jagħmlu dan fuq livell subnazzjonali.

Emenda 113
Alda Sousa

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – punt 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. "pjan ta' ġestjoni f'każ ta' riskju" tfisser 
strument ta' ippjanar imħejji minn Stat 
Membru biex jipprevedi r-riskji, jistma l-
impatti tagħhom, u għall-iżvilupp, l-għażla 
u l-implimentazzjoni ta' mizuri li jnaqqsu, 
jadattaw u jnaqqsu r-riskji u l-impatti 
tagħhom b'mod kosteffettiv, kif ukoll għat-
twaqqif tal-qafas għall-integrazzjoni ta' 
setturi differenti jew strumenti ta' ġestjoni 
għal riskji speċifiċi ta' periklu f'pjan 
ġenerali komuni;

9. "pjan għall-ġestjoni tar-riskju" tfisser 
strument ta' ippjanar imħejji minn Stat 
Membru biex jipprevedi r-riskji potenzjali, 
jistma l-impatti tagħhom, u għall-iżvilupp, 
l-għażla u l-implimentazzjoni ta' mizuri li 
jnaqqsu, jadattaw u jnaqqsu r-riskji u l-
impatti tagħhom b'mod kosteffettiv, kif 
ukoll għat-twaqqif tal-qafas għall-
integrazzjoni ta' setturi differenti jew 
strumenti ta' ġestjoni għal riskji speċifiċi ta' 
periklu f'pjan ġenerali komuni;

Or. en

Emenda 114
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 - punt 11a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11a. “post-koordinazzjoni”tfisser l-
azzjonijiet u l-miżuri leġiżlattivi li huma 
meħtieġa biex jappoġġaw il-
koordinazzjoni fost l-organizzazzjonijiet, 
l-istituzzjonijiet u l-livelli amministrattivi 
li huma responsabbli, is-setturi affettwati 
u l-atturi ekonomiċi.

Or. en

Emenda 115
Minodora Cliveti, Daciana Octavia Sârbu

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tieħu azzjoni għat-titjib tal-bażi ta' 
għarfien fuq riskji ta' diżastru u tiffaċilita l-
qsim ta' għarfien, l-aħjar prattiki u l-
informazzjoni;

(a) tieħu azzjoni għat-titjib tal-bażi ta' 
għarfien tal-awtoritajiet u l-pubbliku fl-
Istati Membri fuq riskji ta' diżastru u 
tiffaċilita l-qsim ta' għarfien, l-aħjar prattiki 
u l-informazzjoni;

Or. ro

Emenda 116
Anna Rosbach

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) twaqqaf u taġġorna b'mod regolari l-
analiżi tar-riskji naturali u dawk ikkawżati 
mill-bniedem li l-Unjoni tista' taffaċċja billi 
tikkunsidra l-impatt fil-futur tal-bidla fil-
klima;

(c) twaqqaf u taġġorna b'mod regolari l-
analiżi tad-diżastri naturali u dawk 
ikkawżati mill-bniedem li l-Unjoni tista' 
taffaċċja billi tikkunsidra l-impatt fil-futur 
tal-bidla fil-klima;
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Or. en

Emenda 117
Oreste Rossi

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) twaqqaf u taġġorna b'mod regolari l-
analiżi tar-riskji naturali u dawk ikkawżati 
mill-bniedem li l-Unjoni tista' taffaċċja
billi tikkunsidra l-impatt fil-futur tal-bidla 
fil-klima;

(c) twaqqaf u taġġorna b'mod regolari l-
analiżi tar-riskji naturali u dawk ikkawżati 
mill-bniedem li l-Istati Membri jistgħu 
jaffaċċjaw billi tikkunsidra l-impatt fil-
futur tal-bidla fil-klima;

Or. it

Emenda 118
Satu Hassi

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) twaqqaf u taġġorna b'mod regolari l-
analiżi tar-riskji naturali u dawk ikkawżati 
mill-bniedem li l-Unjoni tista' taffaċċja billi 
tikkunsidra l-impatt fil-futur tal-bidla fil-
klima;

(c) twaqqaf u taġġorna b'mod regolari l-
analiżi tar-riskji naturali u dawk ikkawżati 
mill-bniedem li l-Unjoni tista' taffaċċja billi 
tikkunsidra b’mod xieraq l-impatti 
probabbli tal-bidla fil-klima;

Or. en

Emenda 119
Edite Estrela

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) twaqqaf u taġġorna b'mod regolari l-
analiżi tar-riskji naturali u dawk ikkawżati 
mill-bniedem li l-Unjoni tista' taffaċċja billi 
tikkunsidra l-impatt fil-futur tal-bidla fil-
klima;

(c) twaqqaf u taġġorna b'mod regolari l-
analiżi u l-mappa tar-riskji naturali u dawk 
ikkawżati mill-bniedem li l-Unjoni tista' 
taffaċċja billi tikkunsidra l-impatt fil-futur 
tal-bidla fil-klima;

Or. pt

Emenda 120
Pavel Poc

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) twaqqaf u taġġorna b'mod regolari l-
analiżi tar-riskji naturali u dawk ikkawżati 
mill-bniedem li l-Unjoni tista' taffaċċja billi 
tikkunsidra l-impatt fil-futur tal-bidla fil-
klima;

(c) twaqqaf u taġġorna b'mod regolari l-
analiżi tar-riskji naturali u dawk ikkawżati 
mill-bniedem li l-Unjoni tista' taffaċċja billi 
tikkunsidra l-impatt fil-futur tal-bidla fil-
klima, u tressaq rakkomandazzjonijiet 
dwar il-mezzi ta’ adattament tas-sistemi 
nazzjonali tal-protezzjoni ċivili biex 
jaffaċċjaw l-impatt tat-tibdil fil-klima; 

Or. cs

Emenda 121
Anna Rosbach

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) tippromwovi u tappoġġja l-iżvilupp u l-
implimentazzjoni tal-pjanijiet ta' ġestjoni 
f'każ ta' riskju tal-Istati Membri inklużi 
linji gwida dwar il-kontenut tagħhom u 
tipprovdi, fejn meħtieġ, inċentivi adegwati;

(d) tippromwovi u tappoġġja l-iżvilupp 
tad-deskrizzjoni tal-kapaċitajiet għall-
ġestjoni tar-riskju tal-Istati Membri inklużi 
linji gwida dwar il-kontenut tagħhom, fejn 
meħtieġ;
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhux l-Istati Membri kollha għandhom pjanijiet nazzjonali għall-ġestjoni tar-riskju. 
Minbarra dan, id-deskrizzjoni tal-kapaċitajiet tal-ġestjoni tar-riskju tal-pajjiżi tista’ tkun 
aktar ċara u utli minn ġabra ta’ pjanijiet nazzjonali, subnazzjonali, reġjonali u lokali għall-
ġestjoni tar-riskju.

Emenda 122
Alda Sousa

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) tippromwovi u tappoġġja l-iżvilupp u l-
implimentazzjoni tal-pjanijiet ta' ġestjoni 
f'każ ta' riskju tal-Istati Membri inklużi 
linji gwida dwar il-kontenut tagħhom u 
tipprovdi, fejn meħtieġ, inċentivi adegwati;

(d) tippromwovi u tappoġġja l-iżvilupp u l-
implimentazzjoni tal-pjanijiet għall-
ġestjoni tar-riskju tal-Istati Membri inklużi 
linji gwida dwar il-kontenut tagħhom biex 
tiffaċilita l-koordinazzjoni u l-
komparabilità tagħhom, kif ukoll 
tipprovdi, fejn meħtieġ, inċentivi adegwati;

Or. en

Emenda 123
Edite Estrela

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) tippromwovi u tappoġġja l-iżvilupp u l-
implimentazzjoni tal-pjanijiet ta' ġestjoni 
f'każ ta' riskju tal-Istati Membri inklużi 
linji gwida dwar il-kontenut tagħhom u 
tipprovdi, fejn meħtieġ, inċentivi adegwati;

(d) tippromwovi u tappoġġja l-iżvilupp, l-
aġġornament u l-implimentazzjoni tal-
pjanijiet għall-ġestjoni tar-riskju tal-Istati 
Membri inklużi linji gwida dwar il-
kontenut tagħhom u tipprovdi, fejn 
meħtieġ, inċentivi adegwati;

Or. pt
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Emenda 124
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) timpenja ruħha f'kompiti addizzjonali 
ta' prevenzjoni għall-ksib tal-għan 
speċifikat fil-punt (a) tal-Artikolu 3(1).

imħassar

Or. de

Emenda 125
Oreste Rossi

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) timpenja ruħha f'kompiti addizzjonali 
ta' prevenzjoni għall-ksib tal-għan 
speċifikat fil-punt (a) tal-Artikolu 3(1).

(g) timpenja ruħha, meta tintalab dan mill-
pajjiżi parteċipanti, f'kompiti addizzjonali 
ta' prevenzjoni għall-ksib tal-għan 
speċifikat fil-punt (a) tal-Artikolu 3(1).

Or. it

Emenda 126
Holger Krahmer, Gesine Meissner

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6 imħassar
Il-pjanijiet tal-ġestjoni f'każ ta' riskju

1. Sabiex tiġi żgurata kooperazzjoni 
effettiva fi ħdan il-Mekkaniżmu, l-Istati 
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Membri se jikkomunikaw lill-
Kummissjoni l-pjanijiet tagħhom tal-
ġesjtoni f'każ ta' riskju.
2. Il-pjanijiet ta' ġestjoni f'każ ta' riskju se 
jikkunsidraw il-valutazzjonijiet nazzjonali 
ta' riskju u valutazzjoni oħra rilevanti ta' 
riskju u se jkunu koerenti ma' pjanijiet 
rilevanti oħrajn fis-seħħ f'dak l-Istat 
Membru.
3. L-Istati Membri se jassiguraw li sa 
mhux aktar tard mill-aħħar tal-2016 li l-
pjanijiet tagħhom tal-ġestjoni f'każ ta' 
riskju jkunu lesti u kkomunikati lill-
Kummissjoni fil-forma l-aktar aġġornata.

Or. de

Ġustifikazzjoni

M’hemmx bażi ġuridika skont l-Artikolu 196(1)TFUE biex l-UE jkollha din it-tip ta’ 
responsabbiltà parallela u struttura għall-ħarsien kontra d-diżastri, u l-miżuri proposti jiksru 
r-rekwiżit addizzjonali tal-ħarsien kontra d-diżastri kif ukoll il-prinċipju tas-sussidjarjetà.

Emenda 127
Anna Rosbach

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 għandhom jikkomunikaw lill-
Kummissjoni deskrizzjoni tal-kapaċitajiet
tagħhom għall-ġestjoni tar-riskju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhux l-Istati Membri kollha għandhom pjanijiet nazzjonali għall-ġestjoni tar-riskju. Barra 
minn hekk, id-deskrizzjoni tal-kapaċitajiet għall-ġestjoni tar-riskju tal-pajjiżi tista’ tkun aktar 
ċara u utli minn ġabra ta’ pjanijiet nazzjonali, subnazzjonali, reġjonali u lokali għall-ġestjoni 
tar-riskju.
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Emenda 128
Oreste Rossi

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 l-effikaċja tal-
Mekkaniżmu, l-Istati Membri għandhom
jikkomunikaw lill-Kummissjoni sommarju 
tal-pjanijiet tagħhom għall-ġestjoni tar-
riskju.

Or. it

Emenda 129
Georgios Koumoutsakos, Theodoros Skylakakis

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 għandhom jikkomunikaw lill-
Kummissjoni l-elementi rilevanti mhux 
sensittivi tal-pjanijiet tagħhom għall-
ġestjoni tar-riskju.

Or. en

Emenda 130
Pavel Poc

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

effettiva fi ħdan il-Mekkaniżmu, l-Istati 
Membri għandhom jikkomunikaw lill-
Kummissjoni l-pjanijiet tagħhom għall-
ġestjoni tar-riskju immedjatament wara li 
jiġu abbozzati.

Or. cs

Emenda 131
Anna Rosbach

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-pjanijiet ta' ġestjoni f'każ ta' riskju se
jikkunsidraw il-valutazzjonijiet nazzjonali 
ta' riskju u valutazzjoni oħra rilevanti ta' 
riskju u se jkunu koerenti ma' pjanijiet 
rilevanti oħrajn fis-seħħ f'dak l-Istat 
Membru.

2. Id-deskrizzjoni tal-kapaċitajiet tagħhom 
għall-ġestjoni tar-riskju għandhom
jikkunsidraw il-valutazzjonijiet nazzjonali 
ta’ riskju, meta jkun il-każ, u valutazzjoni 
oħra rilevanti ta’ riskju u għandhom jkunu 
koerenti ma’ pjanijiet rilevanti oħrajn fis-
seħħ f’dak l-Istat Membru.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhux l-Istati Membri kollha għandhom pjanijiet nazzjonali għall-ġestjoni tar-riskju. Barra 
minn hekk, id-deskrizzjoni tal-kapaċitajiet għall-ġestjoni tar-riskju tal-pajjiżi tista’ tkun aktar 
ċara u utli minn ġabra ta’ pjanijiet nazzjonali, subnazzjonali, reġjonali u lokali għall-ġestjoni 
tar-riskju.

Emenda 132
Satu Hassi

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-pjanijiet ta' ġestjoni f'każ ta' riskju se
jikkunsidraw il-valutazzjonijiet nazzjonali 
ta' riskju u valutazzjoni oħra rilevanti ta' 

2. Il-pjanijiet għall-ġestjoni tar-riskju
għandhom jikkunsidraw il-valutazzjonijiet 
nazzjonali tar-riskju u valutazzjoni oħra 
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riskju u se jkunu koerenti ma' pjanijiet 
rilevanti oħrajn fis-seħħ f'dak l-Istat 
Membru.

rilevanti tar-riskju u għandhom jkunu 
koerenti ma' pjanijiet rilevanti oħrajn fis-
seħħ f'dak l-Istat Membru, inklużi l-
pjanijiet nazzjonali dwar l-adattament 
għat-tibdil fil-klima.

Or. en

Emenda 133
Edite Estrela

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-pjanijiet ta' ġestjoni f'każ ta' riskju se
jikkunsidraw il-valutazzjonijiet nazzjonali 
ta' riskju u valutazzjoni oħra rilevanti ta' 
riskju u se jkunu koerenti ma' pjanijiet 
rilevanti oħrajn fis-seħħ f'dak l-Istat 
Membru.

2. Il-pjanijiet għall-ġestjoni tar-riskju
għandhom jikkunsidraw il-valutazzjonijiet 
nazzjonali, reġjonali u lokali tar-riskju u 
valutazzjoni oħra rilevanti tar-riskju u 
għandhom jkunu koerenti ma’ pjanijiet 
rilevanti oħrajn fis-seħħ f’dak l-Istat 
Membru.

Or. pt

Emenda 134
Oreste Rossi

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-pjanijiet ta' ġestjoni f'każ ta' riskju se
jikkunsidraw il-valutazzjonijiet nazzjonali 
ta' riskju u valutazzjoni oħra rilevanti ta' 
riskju u se jkunu koerenti ma' pjanijiet 
rilevanti oħrajn fis-seħħ f'dak l-Istat
Membru.

2. Il-pjanijiet għall-ġestjoni tar-riskju
għandhom jikkunsidraw il-valutazzjonijiet 
nazzjonali tar-riskju u valutazzjoni oħra 
rilevanti tar-riskju u għandhom jkunu 
koerenti ma’ pjanijiet rilevanti oħrajn fis-
seħħ fl-Istat kkonċernat.

Or. it
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Emenda 135
Pavel Poc

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-pjanijiet ta' ġestjoni f'każ ta' riskju se
jikkunsidraw il-valutazzjonijiet nazzjonali 
ta' riskju u valutazzjoni oħra rilevanti ta' 
riskju u se jkunu koerenti ma' pjanijiet 
rilevanti oħrajn fis-seħħ f'dak l-Istat 
Membru.

2. Il-pjanijiet għall-ġestjoni tar-riskju
għandhom jikkunsidraw il-valutazzjonijiet 
nazzjonali, reġjonali u lokali tar-riskju u 
valutazzjoni oħra rilevanti tar-riskju u 
għandhom jkunu koerenti ma’ pjanijiet 
rilevanti oħrajn fis-seħħ f’dak l-Istat 
Membru.

Or. cs

Emenda 136
Minodora Cliveti, Daciana Octavia Sârbu

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

21. Il-pjanijiet ta' ġestjoni f'każ ta' riskju se
jikkunsidraw il-valutazzjonijiet nazzjonali 
ta' riskju u valutazzjoni oħra rilevanti ta' 
riskju u se jkunu koerenti ma' pjanijiet 
rilevanti oħrajn fis-seħħ f'dak l-Istat 
Membru.

2. Il-pjanijiet għall-ġestjoni tar-riskju
għandhom jikkunsidraw il-valutazzjonijiet 
nazzjonali, reġjonali u lokali tar-riskju u 
valutazzjoni oħra rilevanti tar-riskju u 
għandhom jkunu koerenti ma’ pjanijiet 
rilevanti oħrajn fis-seħħ f’dak l-Istat 
Membru.

Or. ro

Emenda 137
Rebecca Taylor

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Meta l-Istati Membri jkollhom numru 
kbir ta’ pjanijiet eżistenti għall-ġestjoni 
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tar-riskju f’livelli devoluti tal-gvern, ir-
rekwiżit minimu ta’ informazzjoni li 
għandu jiġi sottomess lill-Kummissjoni 
għandu jkun ġabra ta’ informazzjoni fi 
ħdan dawn il-pjanijiet, li tinkludi iżda ma 
tkunx limitata għar-riskji possibbli, il-
kapaċitajiet disponibbli u l-pjanijiet ta’ 
kontinġenza fis-seħħ. Għandha tiġi 
imħeġġa s-sottomissjoni tal-verżjonijiet 
oriġinali tal-pjanijiet tal-ġestjoni tar-
riskju, flimkien ma’ kwalunkwe dejta 
rilevanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ammont kbir ta’ data dwar dan is-suġġett li hija disponibbli fi ħdan xi Stati Membri 
m’għandhiex ixxekkel il-proċess li bih il-Pjan ġenerali għall-Ġestjoni tar-Riskju jiġi 
sottomess lill-Kummissjoni bil-għan tal-Mekkaniżmu tal-Protezzjoni Ċivili.

Emenda 138
Oreste Rossi

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Meta jkunu qed ifasslu l-pjanijiet 
għall-ġestjoni tar-riskju tagħhom, l-Istati 
Membri u l-pajjiżi terzi parteċipanti 
għandhom jipprevedu, kif rikjest mil-liġi 
nazzjonali tagħhom, l-involviment tal-
awtoritajiet reġjonali u lokali kkonċernati 
u tal-istituzzjonijiet speċjalizzati.

Or. it

Emenda 139
Anna Rosbach

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri se jassiguraw li sa mhux 
aktar tard mill-aħħar tal-2016 li l-pjanijiet
tagħhom tal-ġestjoni f'każ ta' riskju jkunu 
lesti u kkomunikati lill-Kummissjoni fil-
forma l-aktar aġġornata.

3. L-Istati Membri għandhom jassiguraw li 
sa mhux aktar tard mill-aħħar tal-2016 li d-
deskrizzjonijiet tal-kapaċitajiet tagħhom 
għall-ġestjoni tar-riskju jkunu lesti u 
kkomunikati lill-Kummissjoni fil-forma l-
aktar aġġornata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhux l-Istati Membri kollha għandhom pjanijiet nazzjonali għall-ġestjoni tar-riskju. Barra 
minn hekk, id-deskrizzjoni tal-kapaċitajiet ta’ ġestjoni f’każ ta’ riskju tal-pajjiżi tista’ tkun 
aktar ċara u utli minn ġabra ta’ pjanijiet nazzjonali, subnazzjonali, reġjonali u lokali għall-
ġestjoni tar-riskju.

Emenda 140
Edite Estrela

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri se jassiguraw li sa mhux 
aktar tard mill-aħħar tal-2016 li l-pjanijiet 
tagħhom tal-ġestjoni f'każ ta' riskju jkunu 
lesti u kkomunikati lill-Kummissjoni fil-
forma l-aktar aġġornata.

3. L-Istati Membri għandhom jassiguraw li 
sa mhux aktar tard mill-aħħar tal-2014 li l-
pjanijiet tagħhom għall-ġestjoni tar-riskju
jkunu lesti u għandhom jinfurmaw lill-
Kummissjoni dwar dawk il-pjanijiet fil-
forma l-aktar aġġornata. L-Istati Membri 
għandhom jaġġornaw dawn il-pjanijiet u 
jikkomunikaw il-forma l-aktar aġġornata 
tagħhom kull sena lill-Kummissjoni.

Or. pt

Emenda 141
Oreste Rossi

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri se jassiguraw li sa mhux 
aktar tard mill-aħħar tal-2016 li l-pjanijiet 
tagħhom tal-ġestjoni f'każ ta' riskju jkunu 
lesti u kkomunikati lill-Kummissjoni fil-
forma l-aktar aġġornata.

3. L-Istati Membri u l-pajjiżi terzi 
parteċipanti għandhom jassiguraw sa 
mhux aktar tard mill-aħħar tal-2016 li l-
pjanijiet tagħhom għall-ġestjoni tar-riskju
jkunu lesti u kkomunikati lill-Kummissjoni 
fil-forma l-aktar aġġornata.

Or. it

Emenda 142
Pavel Poc

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri se jassiguraw li sa mhux 
aktar tard mill-aħħar tal-2016 li l-pjanijiet 
tagħhom tal-ġestjoni f'każ ta' riskju jkunu 
lesti u kkomunikati lill-Kummissjoni fil-
forma l-aktar aġġornata.

3. L-Istati Membri għandhom jassiguraw li 
sa mhux aktar tard mill-aħħar tal-2014 li l-
pjanijiet attwali tagħhom għall-ġestjoni 
tar-riskju jkunu lesti u kkomunikati lill-
Kummissjoni. L-Istati Membri għandhom 
jaġġornaw kontinwament il-pjanijiet 
għall-ġestjoni tar-riskju u 
jissottomettuhom lill-Kummissjoni tal-
anqas darba fis-sena fl-aħħar ta’ kull 
sena u jibdew jagħmlu dan mill-2015.

Or. cs

Ġustifikazzjoni

Fundamental differences in the content of individual plans may arise from the lack of a 
standard model for developing risk management plans. Furthermore, it is essential to set out 
and to stress the role of local and regional bodies because it is precisely these bodies which 
can provide an immediate response to disasters since they have full knowledge of the local 
territorial and social conditions. A timetable for the regular updating and submission of plans 
by Member States is required, and an obligation should also be imposed that plans be subject 
to ad hoc updating immediately once sudden and unforeseen changes in the existing plan 
occur.
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Emenda 143
Pavel Poc

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Indipendentement mill-prattiki u l-
proċeduri applikabbli f’xi Stat Membru
partikolari, il-pjanijiet għall-ġestjoni tar-
riskju għandhom jinkludu:
(a) in-natura tat-theddida u r-riskju li din 
isseħħ, inkluż l-impatt fuq l-infrastruttura 
kritika flimkien ma’ mapep li juru r-riskji 
u t-theddidiet,
(b) il-kompiti u d-dmirijiet ta’ dawk 
involuti fil-ġestjoni tal-kriżi permezz ta’ 
netwerks ta’ sigurtà, inkluż ir-rwol tal-
awtoritajiet reġjonali u lokali fil-ġestjoni 
tar-riskju,
(c) l-iskala tar-riżorsi ppjanati għall-użu 
f’sitwazzjonijiet ta’ emerġenza.

Or. cs

Ġustifikazzjoni

Fundamental differences in the content of individual plans may arise from the lack of a 
standard model for developing risk management plans. Furthermore, it is essential to set out 
and to stress the role of local and regional bodies because it is precisely these bodies which 
can provide an immediate response to disasters since they have full knowledge of the local 
territorial and social conditions. A timetable for the regular updating and submission of plans 
by Member States is required, and an obligation should also be imposed that plans be subject 
to ad hoc updating immediately once sudden and unforeseen changes in the existing plan 
occur.

Emenda 144
Holger Krahmer, Gesine Meissner

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7 imħassar
L-azzjonijiet ta' tħejjija ġenerali tal-

Kummissjoni
Il-Kummissjoni se twettaq l-azzjonijiet ta' 
tħejjija li ġejjin:
(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;
(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;
(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;
(d) tistabbilixxi u żżomm il-kapaċità li-
timmobilizza u tibgħat kemm jista' jkun 
malajr, timijiet ta' esperti li jkunu 
responsabbli li:
– jivvalutaw il-ħtiġijiet fi stat li qed jitlob 
għall-għajnuna,
– 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,
– jappoġġjaw lill-istat li qed jagħmel it-
talba b'opinjoni esperta fuq protezzjoni, 
tħejjija jew azzjonijiet ta' reazzjoni;
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(e) iwaqqfu u jżommu kapaċitià għall-
provvediment ta' appoġġ loġistiku u 
għajnuna għal timijiet ta' esperti, moduli 
u kapaċitajiet oħrajn ta' reazzjoni użati 
taħt il-Mekkaniżmu, kif ukoll għal atturi 
oħrajn fil-post;
(f) jgħinu lill-Istati Membri fil-
pożizzjonament minn qabel tal-assi ta' 
reazzjoni f'ċentri loġistiċi fl-Unjoni;
(g) jieħdu kwalunkwe azzjoni oħra ta’ 
appoġġ u komplementari li tkun meħtieġa 
fil-qafas tal-Mekkaniżmu għall-ksib tal-
għan fil-punt (b) tal-Artikolu 3(1).

Or. de

Ġustifikazzjoni

M’hemm l-ebda bażi ġuridika skont l-Artikolu 196(1)TFUE biex l-UE jkollha din it-tip ta’ 
responsabbiltà parallela u struttura għall-ħarsien kontra d-diżastri, u l-miżuri proposti jiksru 
r-rekwiżit addizzjonali tal-ħarsien kontra d-diżastri kif ukoll il-prinċipju tas-sussidjarjetà.

Emenda 145
Anna Rosbach

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 – 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 ta' Rispons fil-Każ ta’ Diżastru
(DRC), li jiżgura kapaċità operattiva 24/7, 
u jservi lill-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għar-raġunijiet tal-Mekkaniżmu;

(Din l-emenda tapplika għat-test leġiżlattiv 
kollu li qed jiġi eżaminat. l-adozzjoni 
tagħha timponi adattamenti tekniċi fit-test 
kollu.)

Or. en

(Ara l-Artikoli 1 u 4 ta’ din id-Deċiżjoni)

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 4 (Id-definizzjonijiet) jindirizza d-“diżastri” mhux l-“emerġenzi” – bl-istess mod 
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fl-Artikolu 1a, ssir referenza għad-diżastri u mhux għall-emerġenzi. Biex tiġi żgurata l-
koerenza, ir-rapport għandu jżomm mal-istess kelma: Diżastru.

Emenda 146
Pavel Poc

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 – 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 ta' Rispons għall-Emerġenza 
(ERC), li jikkoordina l-attivitajiet tiegħu 
mal-korpi nazzjonali u reġjonali eżistenti,
li jiżgura kapaċità operattiva 24/7, u jservi 
lill-Istati Membri u l-Kummissjoni għar-
raġunijiet tal-Mekkaniżmu;

Or. cs

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li jiġi żgurat li l-istabbiliment u l-ġestjoni tal-ERC ma joħolqux strutturi 
paralleli jew proċeduri mhux ċari ta’ użu fil-livell Ewropew. L-Artikolu 7 tal-proposta għal 
Deċiżjoni, li jikkonċerna l-ERC, għalhekk, għandu jipprovdi li jitqiesu l-korpi nazzjonali u 
reġjonali u li għandu jkun hemm koordinazzjoni bejnhom u bejn l-ERC.
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Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 – punt b

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 id-
Diżastri (CDCIS) biex tippermetti l-
komunikazzjoni u l-qsim tal-informazzjoni 
bejn id-DRC u l-punti ta’ kuntatt operattivi 
tal-Istati Membri;

(Din l-emenda tapplika għat-test leġiżlattiv 
kollu li qed jiġi eżaminat. l-adozzjoni 
tagħha timponi adattamenti tekniċi fit-test 
kollu.)
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 4 (Id-definizzjonijiet) jindirizza d-“diżastri” mhux l-“emerġenzi” – bl-istess mod 
fl-Artikolu 1a, ssir referenza għad-diżastri u mhux għall-emerġenzi. Biex tiġi żgurata l-
koerenza, ir-rapport għandu jżomm mal-istess kelma: Diżastru.
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Proposta għal deċiżjoni
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) tistabbilixxi u żżomm il-kapaċità li-
timmobilizza u tibgħat kemm jista' jkun 
malajr, timijiet ta' esperti li jkunu 
responsabbli li:

(d) tistabbilixxi l-kapaċità li- timmobilizza 
u tibgħat kemm jista' jkun malajr, timijiet 
ta' esperti li jkunu responsabbli li:

Or. it


