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Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta’ konsultazzjoni
*** Proċedura ta’ approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta’ proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta’ att.)

Emendi għal abbozz ta’ att

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b’tipa grassa 
u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi 
partijiet tal-abbozz ta’ att li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop 
li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f’verżjoni lingwistika partikolari). Il-korrezzjonijiet proposti 
huma soġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.

L-intestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti, li l-abbozz ta’ att 
ikollu l-ħsieb li jemenda, ikun fiha t-tielet u r-raba’ linji li jidentifikaw 
rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f’dak l-att. Il-
partijiet li jittieħdu kif inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament 
jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta’ att ma jkunx emenda, huma indikati 
b’tipa grassa. It-tħassir eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat 
kif ġej: [...].
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi Strument għall-
Kooperazzjoni fis-Sikurezza Nukleari
(COM(2011)0841 – C7-0014/2012 – 2011/0414(CNS))

(Proċedura leġiżlattiva speċjali – konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2011)0841),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 203 tat-Trattat Euratom, skont liema artikolu ġie kkonsultat 
mill-Kunsill (C7-0014/2012),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-
opinjoni tal-Kumitat għall-Baġits (A7-0000/2012),

1. Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2. Jistieden lill-Kummissjoni biex timmodifika l-proposta tagħha konsegwentement, skont l-
Artikolu 293(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u l-Artikolu 106a 
tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika;

3. Jitlob lill-Kunsill biex jinfurmah jekk ikollu l-ħsieb li jitbiegħed mit-test approvat mill-
Parlament;

4. Jitlob lill-Kunsill biex jerġa' jikkonsultah jekk ikollu l-ħsieb li jemenda l-proposta tal-
Kummissjoni b'mod sustanzjali;

5. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda1

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) L-inċident ta' Chernobyl fl-1986 
enfasizza l-importanza globali tas-
sikurezza nukleari. L-inċident ta' 
Fukushima Daiichi fl-2011 ikkonferma l-
ħtieġa li jitkomplew l-isforzi biex titjieb is-
sikurezza nukleari sal-ogħla standards. 
Sabiex jinħolqu l-kundizzjonijiet ta' 
sikurezza meħtieġa biex jiġu eliminati il-

(3) L-inċident ta' Chernobyl fl-1986 
enfasizza l-importanza globali tas-
sikurezza nukleari. L-inċident ta' 
Fukushima Daiichi fl-2011 ikkonferma l-
ħtieġa li jitkomplew l-isforzi biex titjieb is-
sikurezza nukleari sal-ogħla standards, 
b’mod partikolari f’termini ta’ 
governanza u indipendenza regolatorja. 
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perikli għall-ħajja u s-saħħa tal-pubbliku, 
il-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika 
(il-'Komunità') għandha tkun tista' 
tappoġġja is-sikurezza nukleari fil-pajjiżi 
terzi.

Sabiex jinħolqu l-kundizzjonijiet ta' 
sikurezza meħtieġa biex jiġu eliminati il-
perikli għall-ħajja u s-saħħa tal-pubbliku, 
il-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika 
(il-'Komunità') għandha tkun tista' 
tappoġġja is-sikurezza nukleari fil-pajjiżi 
terzi.

Or. en

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Qed jiġu żviluppati impjanti tal-
enerġija nukleari qrib ħafna l-konfini tal-
Unjoni, u qed iqajmu tħassib serju dwar 
is-sikurezza u s-sigurtà, b’mod partikolari 
fil-kuntest ta’ nuqqas ta’ kooperazzjoni 
politika mal-Unjoni.

Or. en

Emenda3

Proposta għal regolament
Premessa 3b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3b) Ħafna pajjiżi madwar id-dinja qed 
jikkunsidraw li jibnu jew qed jippjanaw 
biex jibnu impjanti tal-enerġija nukleari, 
u dan jippreżenta firxa wiesgħa ta’ sfidi u 
l-ħtieġa li jinħolqu kulturi ta’ sikurezza 
nukleari u sistemi ta’ governanza 
adegwati. F’dan il-kuntest, għandha 
tingħata prijorità fir-rigward tal-appoġġ
tar-regolaturi tagħhom, kif ukoll fir-
rigward ta’ strutturi multilaterali 
reġjonali u internazzjonali li jistgħu 
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jsaħħu l-fiduċja u l-applikazzjoni ta’ 
standards permezz ta’ mekkaniżmi ta’ 
reviżjoni bejn il-pari.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-attenzjoni ta’ dan l-istrument għandha tkun fuq ir-regolaturi. Madankollu, f’pajjiżi bla firxa 
ta’ operaturi u impjanti tal-enerġija nukleari, ix-xogħol tar-regolatur jiddependi fuq l-
eżistenza tal-impjant nukleari, u dan jaf joħloq inċentiv sabiex ma jkunx sever. Dan jista’ 
jinżamm parzjalment taħt kontroll permezz ta’ organizzazzjonijiet reġjonali u reviżjonijiet 
bejn il-pari.

Emenda4

Proposta għal regolament
Premessa 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Billi taġixxi fi ħdan politiki komuni u 
strateġiji mal-Istati Membri tagħha, l-
Unjoni Ewropea waħedha għandha massa 
kritika biex tirrispondi għall-isfidi globali 
u hija wkoll fl-aħjar pożizzjoni biex 
tikkoordina l-kooperazzjoni ma' pajjiżi 
terzi.

(4) Billi taġixxi fi ħdan politiki komuni u 
strateġiji mal-Istati Membri tagħha u billi 
tikkoopera ma’ organizzazzjonijiet 
internazzjonali u reġjonali, l-Unjoni 
tinsab f’pożizzjoni tajba biex tirrispondi 
għall-isfidi globali u biex tikkoordina l-
kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi.

Or. en

Emenda5

Proposta għal regolament
Premessa 6 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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(6) Sabiex jinżamm u jiġi promoss it-titjib 
kontinwu tas-sikurezza nukleari u r-
regolamentazzjoni tagħha, il-Kunsill adotta 
d-Direttiva 2009/71/Euratom tal-
25 ta' Ġunju 2009 li tistabbilixxi qafas 
Komunitarju għas-sikurezza nukleari ta' 
stallazzjonijiet nukleari. Il-Kunsill adotta 
wkoll id-Direttiva 2011/70/Euratom tad-
19 ta' Lulju 2011 li tistabbilixxi qafas 
Komunitarju għall-ġestjoni responsabbli u 
sikura ta' fjuwil użat u skart radjuattiv. 
Dawn id-Direttivi u l-istandards għolja ta' 
sikurezza nukleari u skart radjuattiv u l-
ġestjoni tal-fjuwil maħruq implimentati fl-
Unjoni huma eżempji li jistgħu jintużaw 
biex jinkoraġixxu pajjiżi terzi biex 
jadottaw standards għolja simili.

(6) Sabiex jinżamm u jiġi promoss it-titjib 
kontinwu tas-sikurezza nukleari u r-
regolamentazzjoni tagħha, il-Kunsill adotta 
d-Direttiva 2009/71/Euratom tal-
25 ta' Ġunju 2009 li tistabbilixxi qafas 
Komunitarju għas-sikurezza nukleari ta' 
stallazzjonijiet nukleari. Il-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-24 
ta’ Novembru 2011 dwar rapport interim 
dwar valutazzjonijiet komprensivi tar-
riskji u tas-sikurezza ("it-testijiet tal-
istress") tal-impjanti tal-enerġija nukleari 
fl-Unjoni Ewropea1 tenfasizza l-ħtieġa li 
danil-qafas jissaħħaħ. Il-Kunsill adotta 
wkoll id-Direttiva 2011/70/Euratom tad-
19 ta' Lulju 2011 li tistabbilixxi qafas 
Komunitarju għall-ġestjoni responsabbli u 
sikura ta' fjuwil użat u skart radjuattiv. 
Dawn id-Direttivi u l-istandards għolja ta' 
sikurezza nukleari u skart radjuattiv u l-
ġestjoni tal-fjuwil maħruq implimentati fl-
Unjoni huma eżempji li jistgħu jintużaw 
biex jinkoraġixxu pajjiżi terzi biex 
jadottaw standards għolja simili, iżda 
jkunu kredibbli biss jekk jiġu trasposti 
b’mod adegwat mill-Istati Membri kollha.
1 COM(2011)0784.

Or. en

Emenda6

Proposta għal regolament
Premessa 10 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Hemm bżonn partikolari li l-Komunità
tkompli bl-isforzi tagħha b'appoġġ għall-
applikazzjoni ta' salvagwardji effikaċi ta' 
materjali nukleari f'pajjiżi terzi, billi tibni 
fuq l-attivitajiet ta' salvagwardja tagħha 
stess fi ħdan l-Unjoni.

(10) Hemm bżonn partikolari li l-Komunità 
tkompli bl-isforzi tagħha b'appoġġ għall-
applikazzjoni ta' salvagwardji effikaċi ta' 
materjali nukleari f'pajjiżi terzi, billi tibni 
fuq l-attivitajiet ta' salvagwardja tagħha 
stess fi ħdan l-Unjoni. L-użu ta’ esperti 
tal-Unjoni biex jassistu lil pajjiżi terzi fil-
qasam nikleari huwa importanti wkoll 
biex jinżamm livell għoli ta’ kompetenza 
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fi ħdan l-Unjoni, b’mod partikolari fil-
kunstest tal-għeluq ippjanat ta’ bosta 
impjanti tal-enerġija nukleari.

Or. en

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-promozzjoni ta' kultura effettiva ta' 
sikurezza nukleari u l-implimentazzjoni 
tal-ogħla standards ta' sikurezza nukleari u 
protezzjoni mir-radjazzjoni;

(a) il-promozzjoni ta' governanza u kultura 
effettiva ta' sikurezza nukleari u l-
implimentazzjoni tal-ogħla standards ta' 
sikurezza nukleari u protezzjoni mir-
radjazzjoni;

Or. en

Emenda8

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) il-grad li fih il-pajjiżi assistiti 
jiżviluppaw standards ta’ sikurezza 
nukleari li jkunu simili għal dawk 
prevalenti fl-Unjoni.

Or. en
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Emenda9

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-dokumenti ta' istrateġija se jkollhom 
l-għan li jipprovdu qafas koerenti għall-
kooperazzjoni bejn l-Unjoni u l-pajjiżi 
msieħba jew ir-reġjuni kkonċernati, 
konsistenti mal-għan globali u l-kamp ta' 
applikazzjoni, mal-objettivi, il-prinċipji u l-
politika tal-Unjoni.

3. Id-dokumenti ta' istrateġija se jkollhom 
l-għan li jipprovdu qafas koerenti għall-
kooperazzjoni bejn l-Unjoni, l-Istati 
Membri u l-pajjiżi sħab jew ir-reġjuni 
kkonċernati, konsistenti mal-għan globali u 
l-kamp ta' applikazzjoni, mal-objettivi, il-
prinċipji u l-politika tal-Unjoni.

Or. en

Emenda10

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-programmi multiannwali indikattivi 
għandhom, fil-prinċipju, ikunu bbażati fuq 
djalogu mal-pajjiżi msieħba jew reġjun(i) li 
jinvolvu l-partijiet interessati, sabiex jiġi 
żgurat li dak il-pajjiż jew reġjun 
ikkonċernat ikollu biżżejjed appartenenza 
tal-proċess u biex jiġi inkoraġġit l-appoġġ
għal strateġiji nazzjonali ta' żvilupp.

3. Il-programmi multiannwali indikattivi 
għandhom, kemm jista’ jkun, ikunu 
bbażati fuq djalogu mal-pajjiżi msieħba 
jew reġjun(i) li jinvolvu l-partijiet 
interessati, sabiex jiġi żgurat li dak il-pajjiż 
jew reġjun ikkonċernat ikollu biżżejjed 
appartenenza tal-proċess u biex jiġi 
inkoraġġit l-appoġġ għal strateġiji 
nazzjonali ta' żvilupp.

Or. en

Emenda11

Proposta għal regolament
Anness – Miżuri speċifiċi appoġġati – punt a – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Il-promozzjoni ta' kultura effettiva ta' 
sikurezza nukleari u l-implimentazzjoni 

(a) Il-promozzjoni ta' governanza u kultura 
effettiva ta' sikurezza nukleari u l-
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tal-ogħla standards ta' sikurezza nukleari u 
protezzjoni kontra r-radjazzjoni fil-livelli 
kollha, b'mod partikolari permezz ta' :

implimentazzjoni tal-ogħla standards ta' 
sikurezza nukleari u protezzjoni kontra r-
radjazzjoni fil-livelli kollha, b'mod 
partikolari permezz ta' :

Or. en

Emenda12

Proposta għal regolament
Anness – Miżuri speċifiċi appoġġati – punt a – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– il-promozzjoni ta' oqfsa, proċeduri u 
sistemi regolatorji effikaċi li jiżguraw 
protezzjoni adegwata kontra radjazzjoni 
jonizzanti minn materjali radjuattivi, b'mod 
partikolari minn sorsi radjuattivi ta' attività 
għolja, u r-rimi tagħhom mingħajr periklu;

– il-promozzjoni ta' oqfsa, proċeduri u 
sistemi regolatorji effikaċi u trasparenti li 
jiżguraw protezzjoni adegwata kontra 
radjazzjoni jonizzanti minn materjali 
radjuattivi, b'mod partikolari minn sorsi 
radjuattivi ta' attività għolja, u r-rimi 
tagħhom mingħajr periklu;

Or. en

Emenda13

Proposta għal regolament
Anness – Miżuri speċifiċi appoġġati – punt a – inċiż 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– il-promozzjoni ta’ sistemi effikaċi ta’
governanza tas-sikurezza nukleari, li 
jiggarantixxu l-indipendenza, ir-
responsabilità u l-awtorità tal-korpi 
regolatorji kif ukoll strutturi ta’ 
kooperazzjoni reġjonali u internazzjonali 
bejn tali korpi;

Or. en
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Emenda14

Proposta għal regolament
Anness – Miżuri speċifiċi appoġġati – punt b – inċiż 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Miżuri li jippromwovu l-kooperazzjoni 
internazzjonali (anke fil-qafas ta' 
organizzazzjonijiet internazzjonali 
rilevanti, b'mod partikolari tal-IAEA) fl-
oqsma msemmija hawn fuq, inklużi l-
implimentazzjoni u l-monitoraġġ ta' 
Konvenzjonijiet u Trattati internazzjonali, 
l-iskambju ta' informazzjoni, bini ta' 
kapaċità u t-taħriġ fil-qasam ta' sikurezza u 
riċerka nukleari.

– Miżuri li jippromwovu l-kooperazzjoni 
internazzjonali (anke fil-qafas ta' 
organizzazzjonijiet ireġjonali u
internazzjonali rilevanti, b'mod partikolari 
tal-IAEA) fl-oqsma msemmija hawn fuq, 
inklużi l-implimentazzjoni u l-monitoraġġ
ta' Konvenzjonijiet u Trattati 
internazzjonali, l-iskambju ta' 
informazzjoni, bini ta' kapaċità u t-taħriġ
fil-qasam ta' sikurezza u riċerka nukleari.

Or. en

Emenda15

Proposta għal regolament
Anness – Kriterji – 1. Kriterji ġenerali – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Se tingħata prijorità lill-pajjiżi ta' 
Adeżjoni u l-pajjiżi fir-reġjun Ewropew 
tal-Viċinat. Approċċi reġjonali ser ikunu 
ffavoriti.

– Se tingħata prijorità lill-pajjiżi ta' 
Adeżjoni u l-pajjiżi fir-reġjun Ewropew 
tal-Viċinat, b’mod partikolari jekk 
qegħdin jiżviluppaw kapaċità ġdida ta’ 
ġenerazzjoni nukleari jew ikunu fil-fażi 
ta’ dekummissjonar. Approċċi reġjonali 
ser ikunu ffavoriti.

Or. en

Emenda16

Proposta għal regolament
Anness – Kriterji – 1. Kriterji ġenerali – inċiż 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Pajjiżi terzi li jixtiequ jikkooperaw mal- – Pajjiżi terzi li jixtiequ jikkooperaw mal-
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Unjoni Ewropea għandhom jikkonformaw 
totalment mal-prinċipji ta' non-
proliferazzjoni. Għandhom ukoll ikunu 
partijiet mill-konvenzjonijiet rilevanti, fil-
qafas tal-IAEA, fuq is-sikurezza u s-sigurtà 
nukleari jew ħadu passi li juru impenn sod 
biex jaderixxu għal tali konvenzjonijiet. Il-
kooperazzjoni mal-Unjoni Ewropea tista' 
ssir bil-kundizzjoni tal-adeżjoni jew it-
tlestija ta' passi lejn l-adeżjoni mal-
konvenzjonijiet rilevanti. F'każijiet ta' 
emerġenza, il-flessibilità għandha, 
eċċezzjonalment, tiġi murija fl-
applikazzjoni ta' dan il-prinċipju.

Unjoni Ewropea għandhom jikkonformaw 
totalment mal-prinċipji ta' non-
proliferazzjoni. Għandhom ukoll ikunu 
partijiet mill-konvenzjonijiet rilevanti, fil-
qafas tal-IAEA, fuq is-sikurezza u s-sigurtà 
nukleari jew ħadu passi li juru impenn sod 
biex jaderixxu għal tali konvenzjonijiet. Il-
kooperazzjoni mal-Unjoni Ewropea tista' 
ssir bil-kundizzjoni tal-adeżjoni jew it-
tlestija ta' passi lejn l-adeżjoni mal-
konvenzjonijiet rilevanti. F'każijiet ta' 
emerġenza, il-flessibilità għandha, 
eċċezzjonalment, tiġi murija fl-
applikazzjoni ta' dan il-prinċipju, jekk in-
nuqqas ta’ azzjoni x’aktarx iżid il-livell ta’ 
riskju għall-Unjoni u ċ-ċittadini tagħha.

Or. en

Emenda17

Proposta għal regolament
Anness – Kriterji – 1. Kriterji ġenerali – inċiż 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Sabiex jiżgura u jimmonitorja l-
konformità mal-għanijiet ta' kooperazzjoni, 
il-pajjiż terz benefiċjarju għandu jaċċetta l-
prinċipju ta' valutazzjoni tal-azzjonijiet 
meħuda. L-evalwazzjoni tagħmilha 
possibbli biex wieħed jimmonitorja u 
jivverifika l-konformità mal-għanijiet 
miftiehma u tista' tkun kundizzjoni għat-
tkomplija ta' pagament tal-kontribut tal-
Komunità.

– Sabiex jiżgura u jimmonitorja l-
konformità mal-għanijiet ta' kooperazzjoni, 
il-pajjiż terz benefiċjarju għandu jaċċetta l-
prinċipju ta' valutazzjoni tal-azzjonijiet 
meħuda. Il-konformità verifikabbli u 
kontinwa mal-għanijiet miftiehma 
għandha tkun kundizzjoni għat-tkomplija 
ta' pagament tal-kontribut tal-Komunità.

Or. en
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Emenda18

Proposta għal regolament
Anness – Kriterji – 2. Pajjiżi b'kapaċità tal-ġenerazzjoni nukleari li ġiet installata -
paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ ta' pajjiżi li jkunu diġà bbenefikaw 
mill-finanzjament tal-Komunità, 
kooperazzjoni addizzjonali għandha 
tiddependi fuq l-evalwazzjoni tal-
azzjonijiet iffinanzjati mill-baġit 
Komunitarju u fuq ġustifikazzjoni xierqa 
ta' ħtiġijiet ġodda. L-evalwazzjoni għandha 
tagħmilha possibbli li tiġi ddeterminata 
b'mod aktar preċiż in-natura tal-
kooperazzjoni u l-ammonti li jingħataw lil 
dawk il-pajjiżi fil-futur.

Fil-każ ta' pajjiżi li jkunu diġà bbenefikaw 
mill-finanzjament tal-Komunità, 
kooperazzjoni addizzjonali għandha 
tiddependi fuq l-evalwazzjoni tal-
azzjonijiet iffinanzjati mill-baġit 
Komunitarju u fuq ġustifikazzjoni xierqa 
ta' ħtiġijiet ġodda. L-evalwazzjoni għandha 
tagħmilha possibbli li tiġi ddeterminata 
b'mod aktar preċiż in-natura tal-
kooperazzjoni u l-ammonti li jingħataw lil 
dawk il-pajjiżi fil-futur. L-Unjoni għandha 
tħeġġeġ il-kooperazzjoni reġjonali u l-
mekkaniżmi ta’ reviżjoni bejn il-pari.

Or. en

Emenda19

Proposta għal regolament
Anness – Kriterji – 3. Pajjiżi mingħajr kapaċità tal-ġenerazzjoni nukleari li ġiet 
installata – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ ta' pajjiżi li jixtiequ jiżviluppaw il-
kapaċità tal-ġenerazzjoni nukleari, kemm 
jekk għandhom jew m'għandhomx reatturi 
għar-riċerka u li għalihom tqum il-
kwistjoni tal-intervent fil-mument opportun 
biex jiġi żgurat li kultura ta' sikurezza u s-
sigurtà nukleari titrawwem mod parallel 
mal-iżvilupp tal-programm tal-
ġenerazzjoni nukleari, speċjalment fir-
rigward tat-tisħiħ tal-awtoritajiet regolatorji 
u l-organizzazzjonijiet ta' appoġġ tekniku, 
il-kooperazzjoni se tikkunsidra l-kredibilità 
tal-programm tal-iżvilupp tal-enerġija 
nukleari, l-eżistenza ta' deċiżjoni 

Fil-każ ta' pajjiżi li jixtiequ jiżviluppaw il-
kapaċità tal-ġenerazzjoni nukleari, kemm 
jekk għandhom jew m'għandhomx reatturi 
għar-riċerka u li għalihom tqum il-
kwistjoni tal-intervent fil-mument opportun 
biex jiġi żgurat li kultura ta' sikurezza u s-
sigurtà nukleari titrawwem mod parallel 
mal-iżvilupp tal-programm tal-
ġenerazzjoni nukleari, speċjalment fir-
rigward tat-tisħiħ tal-governanza tas-
sikurezza nukleari u tal-indipendenza u l-
kapaċità tal-awtoritajiet regolatorji u l-
organizzazzjonijiet ta' appoġġ tekniku. Il-
kooperazzjoni se tikkunsidra l-kredibilità 
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governattiva dwar l-użu tal-enerġija 
nukleari u t-tfassil preliminari ta' pjan 
direzzjonali.

tal-programm tal-iżvilupp tal-enerġija 
nukleari, l-eżistenza ta' deċiżjoni 
governattiva dwar l-użu tal-enerġija 
nukleari u t-tfassil preliminari ta' pjan 
direzzjonali.

Or. en

Emenda20

Proposta għal regolament
Anness – Kriterji – 3. Pajjiżi mingħajr kapaċità tal-ġenerazzjoni nukleari li ġiet 
installata – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-pajjiżi f’din il-kategorija, il-
kooperazzjoni għandha primarjament tkun 
immirata lejn l-iżvilupp tal-infrastruttura 
regolatorja meħtieġa, il-kompetenza 
teknika tar-regolatur nukleari u tal-
organizzazzjoni(jiet) rispettivi tal-appoġġ
tekniku. L-iżvilupp ta' strateġiji u oqfsa 
għall-ġestjoni responsabbli u sikura ta' 
fjuwil użat u skart radjuattiv għandu jiġi 
kkunsidrat ukoll, u jekk ikun xieraq, 
appoġġjat, inkluż f'pajjiżi li mhux qed 
jippjanaw jew iddeċidew li ma 
jiżviluppawx il-kapaċità tal-ġenerazzjoni 
nukleari.

Għall-pajjiżi f’din il-kategorija, il-
kooperazzjoni għandha primarjament tkun 
immirata lejn l-iżvilupp tal-governanza u 
tal-infrastruttura regolatorja meħtieġa, il-
kompetenza teknika tar-regolatur nukleari 
u tal-organizzazzjoni(jiet) rispettivi tal-
appoġġ tekniku. L-Unjoni għandha 
tinkoraġġixxi l-iżvilupp ta’ strutturi ta’ 
kooperazzjoni regolatorji reġjonali u 
internazzjonali. L-iżvilupp ta' strateġiji u 
oqfsa għall-ġestjoni responsabbli u sikura 
ta' fjuwil użat u skart radjuattiv għandu jiġi 
kkunsidrat ukoll, u jekk ikun xieraq, 
appoġġjat, inkluż f'pajjiżi li mhux qed 
jippjanaw jew iddeċidew li ma 
jiżviluppawx il-kapaċità tal-ġenerazzjoni 
nukleari.

Or. en

Emenda21

Proposta għal regolament
Anness – Prijoritajiet – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jinħolqu l-kundizzjonijiet ta' Skont dan l-istrument, il-kooperazzjoni hi 
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sikurezza meħtieġa biex jiġu eliminati l-
perikli għall-ħajja u s-saħħa tal-pubbliku, 
u biex jiġi żgurat li l-materjali nukleari 
ma jingħatawx direzzjoni oħra għal 
għanijiet barra dawk li hu maħsub 
għalihom, il-kooperazzjoni hi diretta 
primarjament lejn ir-regolaturi nukleari (u 
l-organizzazzjonijiet ta' sostenn tekniku 
tagħhom). L-għan huwa li tkun żgurata l-
kompetenza teknika u l-indipendenza 
tagħhom u r-rinfurzar tal-qafas regolatorju, 
partikolarment dwar l-attivitajiet ta' 
liċenzjar, inkluż ir-reviżjoni u segwitu 
effettiv u komprensiv ta' valutazzjonijiet 
tar-riskju u tas-sikurezza ('stress tests').

diretta primarjament lejn ir-regolaturi 
nukleari (u l-organizzazzjonijiet ta' sostenn 
tekniku tagħhom) bl-għan li tkun żgurata l-
kompetenza teknika u l-indipendenza 
tagħhom u r-rinfurzar tal-qafas regolatorju, 
partikolarment dwar l-attivitajiet ta' 
liċenzjar, inkluż ir-reviżjoni u segwitu 
effettiv u komprensiv ta' valutazzjonijiet 
tar-riskju u tas-sikurezza ('stress tests').. Da 
għandu joħloq il-kundizzjonijiet ta' 
sikurezza meħtieġa biex jiġu eliminati l-
perikli għall-ħajja u s-saħħa tal-pubbliku, 
u biex jiġi żgurat li l-materjal nukleari ma 
jiġix devjat għal skopijiet oħra għajr dawk 
li hu maħsub għalihom.

Or. en

Emenda22

Proposta għal regolament
Anness – Prijoritajiet – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kooperazzjoni ma' operaturi ta' 
installazzjonijiet nukleari f'pajjiżi terzi se 
jiġu kkunsidrati f’sitwazzjonijiet speċifiċi 
fil-qafas ta' miżuri ta' segwitu tal-'istress 
tests'. Tali kooperazzjoni mal-operaturi ta' 
stallazzjonijiet nukleari ser teskludi 
provvista ta' tagħmir.

Kooperazzjoni ma' operaturi ta' 
installazzjonijiet nukleari f'pajjiżi terzi se 
jiġu kkunsidrati f’sitwazzjonijiet speċifiċi 
fil-qafas ta' miżuri ta' segwitu tal-'istress 
tests'. Tali kooperazzjoni mal-operaturi ta' 
stallazzjonijiet nukleari se teskludi 
provvista ta' tagħmir, u assistenza jew 
attivitajiet oħrajn li jistgħu u għandhom 
jinxtraw fuq bażi kummerċjali mill-
operatur sabiex jissodisfa l-istandards ta’ 
sikurezza regolatorji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-UE m’għandhiex tissussidja operaturi nukleari f’pajjiżi barranin.


