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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sigurtà tal-Ikel jistieden lill-Kumitat għal-
Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-
suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

A. filwaqt li l-prinċipju li l-Istati Membri huma responsabbli mill-politika kimika, bijoloġika, 
radjoloġika u nukleari (CBRN), imma filwaqt li hija xorta waħda neċessarji kooperazzjoni 
u koordinament mill-qrib f’livell ta’ UE,

B. billi r-riskji għas-saħħa u l-prevalenza relattiva ta’ patoġeni perikolużi kulma jmur qed 
jiżdiedu fl-UE u globalment, kif intwera meta dan l-aħħar faqqgħet l-A/H1N1,

C. billi l-kwestjonijiet tat-tniġġis u l-kontaminazzjoni ambjentali jistgħu jitqanqlu minn 
inċidenti ta’ CBRN, li jagħmlu neċessarja l-inklużjoni ta’ strateġiji ta’ rkupru u 
dekontaminazzjoni fil-politika CBRN,

D. billi l-objettiv globali tal-politika CBRN il-ġdida tal-UE huwa r-'riduzzjoni tat-theddida u 
l-ħsara mill-inċidenti CBRN għaċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea' u filwaqt li biex dan 
jinkiseb bl-'imminizzar tal-possibilità li jseħħu inċidenti CBRN u bil-limitazzjoni tal-
konsegwenzi tagħhom jekk kemm-il darba jimmaterjalizzaw ruħhom',

E. filwaqt li l-Kummissjoni Ewropea, fil-Komunikazzjoni tagħha dwar ir-Rwol tal-UE fis-
Saħħa Dinjija1, tirrikonoxxi l-ħtieġa li jkun hemm koordinament tal-provvedimenti f'livell 
ta' UE u b'mod dinjija ħalli jkun hemm rispons rapidu għat-theddid għas-saħħa u timpenja 
ruħha favur it-titjib fil-mekkaniżmi ta' prontezza u rispons għall-epidemiji, inklużi atti 
apposta bħalma huwa l-bijoterroriżmu,

F. billi, paragun mat-teknoloġija nukleari jew l-prekursuri tagħha, il-materjali bijoloġiċi 
bħalma huwa l-antraċe huma orħos u ħafna eħfef li jinkisbu u jitferrxu, u għalhekk 
jipprovdu l-possibilità għal attakki terroristiċi mhux konvenzjonali li jġibu theddid kbir 
għas-saħħa,

G. billi l-ewwel li jirrispondu, inklużi s-servizzi tal-pulizija, tat-tifi tan-nar u tal-ambulanzi, 
ma jkunux jistgħu jassistu lill-vittmi fil-lok ta’ inċident CBRN mingħajr ma jiġu esposti 
għal riskji għas-sigurtà tal-persunal jekk kemm-il darba ma jkunux ingħataw protezzjoni 
pre-espożizzjoni fil-forma ta' kontromiżuri mediċi u taħriġ adegwat,

H. billi l-ħażniet reġjonali ta’ kontromiżuri mediċi jagħtu protezzjoni adegwata għaċ-ċittadini 
billi jekwilibraw il-protezzjoni tas-saħħa pubblika u t-tħassib ekonomiku, filwaqt li 
jiżguraw ukoll ir-responsabbiltà u s-solidarjetà tal-Istati Membri,

I. billi l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa, permezz tal-programm tagħha għall-Allerta u 

                                               
1 Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni ‘Is-saħħa dinjija – risposti għall-isfidi tal-globalizzazzjoni'
Dokument li jakkompanja l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill, il-Parlament Ewropew, il-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali Ewropew u l-Kumitat għar-Reġjuni: 'Ir-Rwol tal-UE fis-Saħħa Dinjija’ (COM(2010) 128) 
(SEC(2010) 381) (SEC(2010) 382).
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Rispons Dinjin1, tipprova ssaħħaħ il-bijosigurtà, il-bijosikurezza u l-prontezza għall-
epidemiji ta' patoġeni perikolużi u emerġenti,

J. billi l-UE hija parteċipant attiv, permezz tal-Istati Membri tagħha u tal-Kummissjoni 
Ewropea, fid-diskussjonijiet tal-Inizjattiva għas-Sigurtà tas-Saħħa Dinjija li għandha l-
mira li tikseb l-azzjoni dinjija konċertata għat-tisħiħ tal-prontezza fis-saħħa pubblika u l-
għoti ta' rispons għat-theddid tat-terroriżmu internazzjonali bijoloġiku, kimiku u 
radjonukleari,

IV. Impatt Ambjentali u fuq is-Saħħa

1. Jinnota li s-sovrinvestiment mhux koordinat fil-vaċċini matul il-pandemija A/H1N1 u 
jinkoraġġixi lill-Istati Membri jiżviluppaw flimkien soluzzjonijiet ta’ prontezza reġjonali, 
inkluż il-qsim tal-kapaċità eżistenti u l-koordinament tal-akkwist li jżomm il-bilanċ bejn 
il-kost u l-effettività ta’ kontromiżuri mediċi filwaqt li jiġu żgurati livelli għoljin ta’ 
prontezza CBRN fl-UE kollha;

2. Jilqa’ l-Abbozz tal-Konklużjonijiet tal-Kunsill ‘Dwar it-Tagħlimiet li joħorġu mill-
pandemija A/H1N1 – is-sigurtà tas-saħħa fl-Unjoni Ewropea’ (12665/10)2 li tqis l-
iżvilupp ta' mekkaniżmu għall-akkwist konġunt tal-vaċċini u l-medikament antivirali 
applikabbli fl-Istati Membri fuq bażi volontarja;

3. Jinnota li l-leġiżlazzjoni tal-UE (Deċiżjoni tal-Kunsill 1990/424/KEE kif emendata mid-
Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/965/KE) tiddisponi għal approċċ Komunitarju għat-tqaċċit, il-
kontroll u l-monitoraġġ tal-mard tal-annimali u z-zoonożi, inkluż ix-xiri u l-ħżin ta' 
kontromiżuri mediċi veterinarji għall-protezzjoni tal-annimali mill-infezzjoni; jiddispjaċih 
li ma hemm l-ebda approċċ Komunitarju bħal dan biex jikkoordina x-xiri u l-ħżin tal-
kontromiżuri mediċi għall-protezzjoni tal-popolazzjoni tal-UE mill-infezzjoni minn 
patoġeni bijoloġiċi perikolużi;

4. Jindika li inċident jew attakk li jkun jinvolvi l-patoġeni bijoloġiċi – ngħidu aħna, imma 
mhux biss, l-antraċe – jikkontamina z-zona milquta għal dekadi, billi jiddanneġġja b'mod 
gravi ħajjet ix-xtieli, l-annimali u l-bnedmin, u saħħithom, u jwassal għal kosti ekonomiċi 
fit-terminu t-twil; jistieden lill-Kummissjoni tinkludi l-istrateġiji tal-irkupru u d-
dekontaminazzjoni fil-politika tas-CBRN;

5. Jisħaq li inċident li jkun jinvolvi materjali CBRN li jolqot il-kondizzjoni tal-ħamrija u/jew 
il-fornitura tal-ilma għax-xorb ikollu l-potenzjali li jipproduċi effetti devastanti u b'firxa 
wiesgħa fuq is-saħħa u l-benessri ta' kulmin ikun fiz-zona milquta; jistieden lill-
Kummissjoni tqis dan kollu meta tkun qed tabbozza l-Pjan ta’ Azzjoni CBRN tal-UE;

6. Jisħaq dwar l-importanza li jkun żgurat li jkun hemm kontroll effettiv tal-inċidenti ta' 
kontaminazzjoni relattiva għall-ilma, li jkunu involvu t-tniġġis tal-ambjent, 
kontaminazzjoni tal-art, ir-rimi tal-ilma u/jew ir-rilaxx ta’ sostanzi radjoattivi;

                                               
1 http://www.who.int/csr/en/
2 Dokument tal-Kunsill 12665/10 SAN 158, Brussell, 28 ta’ Lulju 2010, 'Tagħlimiet li joħorġu mill-pandemija 
A/H1N1 – is-Sigurtà tas-Saħħa fl-Unjoni Ewropea’, http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st12/st12665.en10.pdf
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7. Jiddispjaċih li ma ngħatatx attenzjoni biżżejjed għall-prontezza u r-rispons fil-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni u fil-Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar il-Pjan ta' 
Azzjoni CBRN tal-UE, li għandu attenzjoni qawwija fuq is-sejbien u l-prevenzjoni;
jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill jagħtu aktar importanza lill-iżvilupp tal-
mekkaniżmi ta’ prontezza u rispons meħtieġa għall-protezzjoni tas-saħħa pubblika u l-
ambjent, jekk kemm-il darba jseħħ inċident CBRN fuq it-territorju tal-UE;

8. Jiddispjaċih bin-nuqqas ta’ attenzjoni fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni u fil-
Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar il-Pjan ta’ Azzjoni CBRN dwar l-għoti ta’ protezzjoni 
adegwata lin-netwerks ta’ trasport pubbliku u lis-saħħa tal-utenti tagħhom, invista tal-
bosta attakki terroristiċi dwar it-trasport fis-snin imgħoddija u r-riskju li ormaj kiber ta’ 
inċidenti CBRN waqt it-trasport ta’ materjali CBRN; jistieden lill-Istati Membri 
jiggarantixxu l-protezzjoni ta’ pre-espożizjzoni tal-ewwel li jagħtu rispons fl-inċidenti 
CBRN u t-trattament post-espożizzjoni tal-vittmi, b'mod partikolari kontra l-patoġeni 
bijoloġiċi;

9. Jindika li inċident CBRN jista’ jkollu effetti fit-tul fuq l-għelejjel u b’hekk għandu l-
potenzjal li jaffettwa negattivament is-sigurtà u s-sikurezza tal-ikel fl-UE; jistieden lill-
Kummissjoni tqis dan kollu meta tkun qed tabbozza l-Pjan ta’ Azzjoni CBRN tal-UE;

10. Jinkoraġġi l-kooperazzjoni u l-qsim tal-aħjar prattiki mal-pajjiżi li jkunu żviluppaw 
perizja fil-qasam tal-valutazzjoni tar-riskju CBRN, il-prevenzjoni, is-sejbien, il-
komunikazzjoni u r-rispons ta’ u għall-istess, bħalma huma l-Istati Uniti, l-Awstralja u l-
Indja;

11. Jistieden lill-Istati Membri, huma u jabbozzaw il-pjanijiet ta' evakwazzjoni f'każ ta' 
inċident CBRN, li jagħtu attenzjoni speċjali għall-bżonnijiet tal-anzjani, tat-tfal, ta' min 
ikun taħt kura medika u ta' gruppi speċifiċi bħal dawn;

12. Jistieden lill-Kummissjoni tirrediġi Pjan direzzjonali tal-UE għas-CBRN għall-perijodu 
bejn issa u l-2013, meta se jkun rivalutat il-Pjan ta' Azzjoni CBRN għall-UE, li fih l-isfidi 
u r-risponsi għall-politika ġew stabbiliti u li fuqu l-Kummissjoni regolarment tirrapporta 
lura lill-Parlament Ewropew dwar l-iżviluppi li jkunu għaddejjin u l-progress li jkun sar sa 
dak il-mument.


