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Emenda 1
Georgios Papanikolaou

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jilqa’ l-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni dwar il-prevenzjoni tad-
diżastri naturali u dawk ikkawżati mill-
bniedem; ifakkar li diżastri kkawżati mill-
bniedem jaffettwaw lill-Istati Membri 
kollha u lill-pajjiżi kandidati u jinkludu, 
fost perikli oħrajn, għargħar, tempesti, 
nixfa, terremoti, nirien fil-foresti, 
avvenimenti ta’ temperaturi estremi, 
eruzzjonijiet vulkaniċi, valangi tas-silġ, 
valangi tal-ħamrija, inċidenti teknoloġiċi u 
industrijali;

1. Jilqa’ l-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni dwar il-prevenzjoni tad-
diżastri naturali u dawk ikkawżati mill-
bniedem; ifakkar li diżastri kkawżati mill-
bniedem jaffettwaw lill-Istati Membri 
kollha u lill-pajjiżi kandidati u jinkludu, 
fost perikli oħrajn1, għargħar, tempesti, 
nixfa, terremoti, tsunamijiet2, nirien fil-
foresti, avvenimenti ta’ temperaturi 
estremi, eruzzjonijiet vulkaniċi, valangi 
tas-silġ, valangi tal-ħamrija, inċidenti 
teknoloġiċi u industrijali, erożjoni tal-
ħamrija, valangi, kontaminazzjoni tal-
sottoswol u tal-ilma tal-pjan u t-tniġġis 
tal-ibħra, tal-għadajjar u tax-xmajjar;

__________
1 Din hija lista mhux eżawrjenti ta' 
diżastri naturali u ta' diżastri kkawżati 
mill-bniedem; għalhekk tipi oħra ta' 
diżastri naturali u ta' diżastri kkawżati 
mill-bniedem li ma humiex imniżżla f'din 
l-opinjoni jistgħu jiġu inklużi fil-lista.
2 Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-
14 ta' Novembru 2007 dwar l-impatt 
reġjonali tat-terremoti;

Or. el

Emenda 2
Cecilia Wikström

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1 a (ġdid)
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

1a. Jenfasizza li meta jiġi infurzat l-
approċċ tal-komunità, huwa importanti li 
wieħed iżomm f'moħħu li jinqalgħu tipi 
differenti ta' diżastri fi Stati Membri 
differenti, u li għaldaqstant jeħtieġ 
jittieħdu miżuri differenti;

Or. en

Emenda 3
Georgios Papanikolaou

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jipproponi li fil-proċess ta’ tħejjija tas-
Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna l-
ġdid u tal-qafas finanzjarju għall-2014-
2020, il-prijoritajiet għal politika ta’ sigurtà 
barranija koerenti jinkludu l-approċċ tal-
Unjoni fir-rigward tad-diżastri naturali u 
dawk ikkawżati mill-bniedem, inkluż 
mekkaniżmu xieraq għall-għoti ta’ 
għajnuna umanitarja fi żminijiet ta’ kriżi 
kemm fi ħdan l-UE kif ukoll f’pajjiżi terzi;

5. Jinnota li d-diżastri naturali u d-
diżastri kkawżati mill-bniedem ikollhom 
konsegwenzi serji ħafna fuq l-ekonomija 
tar-reġjuni, b'effett negattiv fuq l-
infrastruttura, l-impjiegi, il-patrimonju 
naturali u kulturali, l-ambjent, it-turiżmu 
u l-iżvilupp ekonomiku u soċjali tal-pajjiż;
jipproponi li fil-proċess ta’ tħejjija tas-
Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna l-
ġdid u tal-qafas finanzjarju għall-2014-
2020, il-prijoritajiet għal politika ta’ sigurtà 
barranija koerenti jinkludu l-approċċ tal-
Unjoni fir-rigward tad-diżastri naturali u 
dawk ikkawżati mill-bniedem, inkluż 
mekkaniżmu xieraq għall-għoti ta’ 
għajnuna umanitarja fi żminijiet ta’ kriżi 
kemm fi ħdan l-UE kif ukoll f’pajjiżi terzi;

Or. el
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Emenda 4
Georgios Papanikolaou

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 11 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

11α. Jinnota li l-gruppi vulnerabbli tal-
popolazzjoni, bħat-tfal, l-anzjani u l-
persuni bi bżonnijiet speċjali, ikunu
jeħtieġu trattament u protezzjoni speċjali 
fil-każ tal-miżuri ta' prevenzjoni u ta' 
rkupru relatati ma' diżastri naturali u ma' 
diżastri kkawżati mill-bniedem;

Or. el

Emenda 5
Cecilia Wikström

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 15

Abbozz ta' opinjoni Emenda

15. Jappoġġja l-ħolqien ta’ “Osservatorju 
tad-Diżastri” fi ħdan l-Unjoni Ewropea;
jenfasizza li huwa importanti li jkun hemm 
ġbir komprensiv ta’ dejta u informazzjoni 
dwar ir-riskji u l-ispejjeż tad-diżastri u li 
dawn jiġu skambjati fil-livell tal-UE, biex 
b’hekk l-Istati Membri jkollhom il-
possibilità li jipprovdu informazzjoni dwar 
il-kapaċitajiet nazzjonali ċivili u dwar ir-
riżorsi mediċi;

15. Jenfasizza li huwa importanti li jkun 
hemm ġbir komprensiv ta’ dejta u 
informazzjoni dwar ir-riskji u l-ispejjeż 
tad-diżastri u li dawn jiġu skambjati fil-
livell tal-UE, biex b’hekk l-Istati Membri 
jkollhom il-possibilità li jipprovdu 
informazzjoni dwar il-kapaċitajiet 
nazzjonali ċivili u dwar ir-riżorsi mediċi, u 
li għandna nużaw u niżviluppaw l-
istrutturi li diġà jeżistu bħaċ-Ċentru ta' 
Monitoraġġ u Informazzjoni (MIC) iżjed 
milli nibnu oħrajn ġodda;

Or. en
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Emenda 6
Georgios Papanikolaou

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 15

Abbozz ta' opinjoni Emenda

15. Jappoġġja l-ħolqien ta’ “Osservatorju 
tad-Diżastri” fi ħdan l-Unjoni Ewropea; 
jenfasizza li huwa importanti li jkun hemm 
ġbir komprensiv ta’ dejta u informazzjoni 
dwar ir-riskji u l-ispejjeż tad-diżastri u li 
dawn jiġu skambjati fil-livell tal-UE, biex 
b’hekk l-Istati Membri jkollhom il-
possibilità li jipprovdu informazzjoni dwar 
il-kapaċitajiet nazzjonali ċivili u dwar ir-
riżorsi mediċi;

15. Jappoġġja l-ħolqien ta’ “Osservatorju 
tad-Diżastri” fi ħdan l-Unjoni Ewropea; 
jenfasizza li huwa importanti li jkun hemm 
ġbir komprensiv ta’ dejta u informazzjoni 
dwar ir-riskji u l-ispejjeż tad-diżastri u li 
dawn jiġu skambjati fil-livell tal-UE, bil-
ħsieb li jsiru studji komparattivi u li jiġi 
ddeterminat l-impatt transkonfinali 
probabbli tad-diżastri, biex b’hekk l-Istati 
Membri jkollhom il-possibilità li jipprovdu 
informazzjoni dwar il-kapaċitajiet 
nazzjonali ċivili u dwar ir-riżorsi mediċi;

Or. el

Emenda 7
Cornelia Ernst

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 15 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

15a. Jirrimarka li l-problemi ambjentali, 
ikkawżati u aggravati mill-bidla fil-klima, 
huma attwalment responsabbli għal żieda 
fil-migrazzjoni sfurzata u għalhekk irid 
jenfasizza r-rabta li qiegħda dejjem tikber 
bejn dawk li qed ifittxu kenn politiku u 
oqsma ta' taħsir ambjentali; isejjaħ għal 
protezzjoni aħjar u għar-ristabbiliment 
tar-"refuġjati tal-klima";

Or. en
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Emenda 8
Cecilia Wikström

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 16

Abbozz ta' opinjoni Emenda

16. Jikkunsidra li għandu jkun hemm 
mekkaniżmu b’saħħitu ta’ koordinazzjoni 
trasversali sabiex tiġi żgurata l-firxa tal-
aħjar prattiki;

16. Jikkunsidra li għandu jkun hemm 
mekkaniżmu b’saħħitu ta’ koordinazzjoni 
trasversali sabiex tiġi żgurata l-firxa tal-
aħjar prattiki li jistgħu jtejbu l-
koperazzjoni fir-rigward tat-tħejjija, ir-
reazzjoni u l-irkupru;

Or. en

Emenda 9
Cecilia Wikström

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 18

Abbozz ta' opinjoni Emenda

18. Jiddispjaċih li mekkaniżmi finanzjarji 
importanti tal-UE, bħall-Istrument 
Finanzjarju għall-Protezzjoni Ċivili, 
m’għandhomx biżżejjed riżorsi u 
għalhekk ma jistgħux jikkontribwixxu 
kompletament fil-qasam tal-prevenzjoni; 
jemmen bis-sħiħ li, meta wieħed iqis li d-
diżastri kull ma jmur qegħdin jiżdiedu u 
jsiru iktar gravi, il-possibilitajiet ta’ 
finanzjament għal azzjonijiet fi ħdan l-UE 
u l-pajjiżi terzi għandhom immedjatament 
jiġu estiżi mingħajr l-ebda proċedura 
burokratika;

18. Iqis li mekkaniżmi finanzjarji 
importanti tal-UE, bħall-Istrument 
Finanzjarju għall-Protezzjoni Ċivili 
għandhom, meta wieħed iqis li d-diżastri 
kull ma jmur qegħdin jiżdiedu u jsiru iktar 
gravi, jiffukaw iżjed fuq miżuri preventivi, 
u jqis ukoll li l-possibilitajiet ta’ 
finanzjament għal azzjonijiet fi ħdan l-UE 
u l-pajjiżi terzi għandhom immedjatament 
jiġu estiżi mingħajr l-ebda proċedura 
burokratika;

Or. en
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Emenda 10
Cecilia Wikström

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 19

Abbozz ta' opinjoni Emenda

19. Jirrakkomanda l-ħolqien ta’ strument
finanzjarju speċifiku għall-prevenzjoni ta’ 
diżastru li se jikkumplimenta l-isforzi 
nazzjonali għall-protezzjoni, primarjament 
tan-nies, iżda wkoll tal-ambjent u l-
proprejtà, inkluż il-wirt kulturali, f’każ ta’ 
diżastri naturali u dawk ikkawżati mill-
bniedem;

19. Iqis li l-finanzjament li jkollu l-għan li
jikkumplimenta l-isforzi nazzjonali għall-
protezzjoni, primarjament tan-nies, iżda 
wkoll tal-ambjent u l-proprejtà, inkluż il-
wirt kulturali, f’każ ta’ diżastri naturali u 
dawk ikkawżati mill-bniedem, għandu 
jkun immaniġjat minn strumenti 
finanzjarji eżistenti;

Or. en

Emenda 11
Cecilia Wikström

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 20

Abbozz ta' opinjoni Emenda

20. Huwa tal-opinjoni li huwa evidenti li 
hemm valur miżjud meta kulħadd jaħdem 
id f’id meta jseħħ diżastru naturali jew 
wieħed ikkawżat mill-bniedem; għalhekk, 
jistieden lill-Istati Membri u lill-
Istituzzjonijiet tal-UE biex jiżviluppaw 
koperazzjoni riinfurzata fil-qasam tal-
prevenzjoni tad-diżastri u approċċ olistiku 
lejn politika aktar effettiva tal-UE dwar il-
ġestjoni tad-diżastri;

20. Huwa tal-opinjoni li huwa evidenti li 
hemm valur miżjud meta kulħadd jaħdem 
id f’id meta jseħħ diżastru naturali jew 
wieħed ikkawżat mill-bniedem; għalhekk, 
jistieden lill-Istati Membri u lill-
Istituzzjonijiet tal-UE biex jiżviluppaw 
koperazzjoni riinfurzata fil-qasam tal-
prevenzjoni tad-diżastri u approċċ olistiku 
lejn politika aktar effettiva tal-UE dwar il-
ġestjoni tad-diżastri; għalhekk jilqa' 
b'sodisfazzjon il-passi li diġà ttieħdu mill-
Kunsill fir-rigward tal-iżvilupp ta' qafas 
Komunitarju dwar il-prevenzjoni tad-
diżastri u l-prevenzjoni tan-nirien fil-
foresti;

Or. en
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Emenda 12
Georgios Papanikolaou

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 22

Abbozz ta' opinjoni Emenda

22. Jiġbed l-attenzjoni għall-prevenzjoni u 
l-antiċipazzjoni ta’ diżastri naturali u dawk 
ikkawżati mill-bniedem u għall-
mitigazzjoni tal-impatt possibbli tagħhom 
sabiex tiġi adottata strateġija bbażata fuq 
approċċ proattiv u intelliġenti; 
għaldaqstant, huwa essenzjali li wieħed 
jiżgura li l-leġiżlazzjoni nazzjonali tal-
Istati Membri tkun konformi mar-regoli 
bażiċi ta’ sikurezza li għandhom jiġu 
osservati, pereżempju, fil-qasam tal-
kostruzzjoni.

22. Jiġbed l-attenzjoni għall-prevenzjoni u 
l-antiċipazzjoni ta’ diżastri naturali u dawk 
ikkawżati mill-bniedem u għall-
mitigazzjoni tal-impatt possibbli tagħhom 
sabiex tiġi adottata strateġija bbażata fuq 
approċċ proattiv u intelliġenti; 
għaldaqstant, huwa essenzjali li wieħed 
jiżgura li l-leġiżlazzjoni nazzjonali tal-
Istati Membri tkun konformi mar-regoli 
bażiċi ta’ sikurezza li għandhom jiġu 
osservati, pereżempju, fil-qasam tal-
kostruzzjoni. jenfasizza l-importanza li tiġi 
pprovduta l-informazzjoni lill-pubbliku, 
kemm fuq livelli nazzjonali u kemm fuq 
livell Ewropew, u li jittejjeb it-taħriġ fir-
reazzjoni għad-diżastri bil-ħsieb li 
titqajjem kuxjenza pubblika, b'mod 
partikulari minn età żgħira, u li titħeġġeġ 
l-assistenza volontarja minn kulħadd.

Or. el


