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Emenda 1
Victor Boştinaru

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1. Jenfasizza l-irwol important li 
għandhom l-awtoritajiet reġjonali u lokali 
fiċ-ċiklu tal-ġestjoni tad-diżastri; jemmen 
bis-sħiħ li l-parteċipazzjoni attiva ta’ dawn 
l-awtoritajiet kemm fl-ippjanar kif ukoll fl-
implimentazzjoni tal-istrateġiji tal-
prevenzjoni tad-diżastri hija l-aħjar mod 
biex jiġi żgurat li jinstabu l-aktar 
soluzzjonijiet effettivi u funzjonali; 
jenfasizza wkoll l-importanza li l-pubbliku 
u l-partijiet privati interessati jiġu 
kkonsultati u involuti f’dan il-proċess;

1. Jenfasizza l-irwol important li 
għandhom l-awtoritajiet reġjonali u lokali 
fiċ-ċiklu tal-ġestjoni tad-diżastri; jemmen 
bis-sħiħ li l-parteċipazzjoni attiva ta’ dawn 
l-awtoritajiet kemm fl-ippjanar kif ukoll fl-
implimentazzjoni tal-istrateġiji tal-
prevenzjoni tad-diżastri hija l-aħjar mod 
biex jiġi żgurat li jinstabu l-aktar 
soluzzjonijiet effettivi u funzjonali; 
jenfasizza wkoll l-importanza li l-pubbliku 
u l-partijiet privati interessati, inklużi l-
organizzazzjonijiet volontarji, jiġu 
kkonsultati u involuti  f’dan il-proċess;

Or. en

Emenda 2
Georgios Stavrakakis

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1. Jenfasizza l-irwol important li 
għandhom l-awtoritajiet reġjonali u lokali 
fiċ-ċiklu tal-ġestjoni tad-diżastri; jemmen 
bis-sħiħ li l-parteċipazzjoni attiva ta’ dawn 
l-awtoritajiet kemm fl-ippjanar kif ukoll fl-
implimentazzjoni tal-istrateġiji tal-
prevenzjoni tad-diżastri hija l-aħjar mod 
biex jiġi żgurat li jinstabu l-aktar 
soluzzjonijiet effettivi u funzjonali; 

1. Jenfasizza l-irwol important li 
għandhom l-awtoritajiet reġjonali u lokali 
fiċ-ċiklu tal-ġestjoni tad-diżastri; jemmen 
bis-sħiħ li l-parteċipazzjoni attiva ta’ dawn 
l-awtoritajiet kemm fl-ippjanar kif ukoll fl-
implimentazzjoni tal-istrateġiji tat-tnaqqis 
tar-riskji u tal-prevenzjoni tad-diżastri hija 
l-aħjar mod biex jiġi żgurat li jinstabu l-
aktar soluzzjonijiet effettivi u funzjonali; 
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jenfasizza wkoll l-importanza li l-pubbliku 
u l-partijiet privati interessati jiġu 
kkonsultati u involuti f’dan il-proċess;

jenfasizza wkoll l-importanza li l-pubbliku 
u l-partijiet privati interessati jiġu 
kkonsultati u involuti f’dan il-proċess;

Or. el

Emenda 3
Franz Obermayr

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1. Jenfasizza l-irwol important li 
għandhom l-awtoritajiet reġjonali u lokali 
fiċ-ċiklu tal-ġestjoni tad-diżastri; jemmen 
bis-sħiħ li l-parteċipazzjoni attiva ta’ dawn 
l-awtoritajiet kemm fl-ippjanar kif ukoll fl-
implimentazzjoni tal-istrateġiji tal-
prevenzjoni tad-diżastri hija l-aħjar mod 
biex jiġi żgurat li jinstabu l-aktar 
soluzzjonijiet effettivi u funzjonali; 
jenfasizza wkoll l-importanza li l-pubbliku 
u l-partijiet privati interessati jiġu 
kkonsultati u involuti f’dan il-proċess;

1. Jenfasizza l-irwol important li 
għandhom l-awtoritajiet reġjonali u lokali 
fiċ-ċiklu tal-ġestjoni tad-diżastri; jemmen 
bis-sħiħ li l-parteċipazzjoni attiva ta’ dawn 
l-awtoritajiet kemm fl-ippjanar kif ukoll fl-
implimentazzjoni tal-istrateġiji tal-
prevenzjoni tad-diżastri hija l-aħjar mod 
biex jiġi żgurat li jinstabu l-aktar 
soluzzjonijiet effettivi u funzjonali; 
jenfasizza wkoll l-importanza li l-pubbliku 
u l-partijiet privati interessati jiġu 
kkonsultati u involuti f’dan il-proċess; iqis 
bħala importanti, b’mod partikolari  fil-
kuntest tal-immaniġġjar tad-diżastri, li 
jħeġġeġ il-volontarjat u jinvolvi lill-
volontiera fil-livelli kollha;

Or. de

Emenda 4
Alain Cadec, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1 a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1a. Jenfasizza li approċċ proattiv huwa 
effettiv aktar u jiswa anqas milli kieku 
wieħed ibbażat sempliċiment fuq reazzjoni 
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għad-diżastri; huwa tal-opinjoni li l-
għarfien tal-kuntenst lokali ġeografiku, 
ekonomiku u soċjali huwa fundamentali 
għall-prevenzjoni tad-diżastri naturali u 
dawk ikkawżati mill-bniedem;

Or. fr

Emenda 5
Veronica Lope Fontagné and Rosa Estaràs Ferragut

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1a. Jissottolinja l-vunerabilità dejjem 
tiżdied tal-UE għad-diżastrili u 
jikkunsidra li dan għandu jiġi indirizzat 
bl-adozzjoni ta’ approċċ tal-immaniġġjar 
integrat tar-riskju li jkopri d-diversi 
fażijiet taċ-ċiklu tal-immaniġġjar tad-
diżastri – il-prevenzjoni u t-twissija 
bikrija, il-preparazzjoni, ir-rispons, l-
irkupru u r-riabilitazzjoni – f’forma ta’
direttiva tal-UE li tindirizza wkoll il-
prevenzjoni u l-immaniġġjar tan-nixfa, 
simili għal dik diġà eżistenti għall-
għargħar.

Or. es

Emenda 6
Veronica Lope Fontagné and Rosa Estaràs Ferragut

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1b (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1b. Jenfasizza li huma r-reġjuni u l-
komunitajiet lokali li jbatu l-konsegwenzi 
tad-diżastri naturali u li, ġeneralment, la 
l-materjal u r-riżorsi umani tagħhom, u 
lanqas l-għarfien jew ir-riżorsi finanzjarji 
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tagħhom m’huma biżżejjed biex 
jaffaċċjaw id-diżastri b’approċċ purament 
nazzjonali u/jew reġjonali, u li dawn id-
diżastri jitolbu reazzjoni effikaċi bbażat 
fuq is-solidarjetà f’livell Ewropew. 

Or. es

Emenda 7
Veronica Lope Fontagné, Rosa Estaràs Ferragut

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. Huwa tal-opinjoni li strateġija komuni 
u azzjonijiet ikkoordinati bejn is-setturi 
differenti u l-parteċipanti differenti 
involuti fiċ-ċiklu tal-ġestjoni tad-diżastri 
biss jistgħu jwasslu għall-vantaġġi 
konkreti fil-qasam tal-prevenzjoni tad-
diżastri; jistieden lill-Istati Membri biex 
għal dan il-għan jippromwovu l-
kooperazzjoni fil-livell nazzjonali, 
reġjonali u lokali;

imħassar

Or. es

Emenda 8
Iosif Matula

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. Huwa tal-opinjoni li strateġija komuni u 
azzjonijiet ikkoordinati bejn is-setturi 
differenti u l-parteċipanti differenti involuti 
fiċ-ċiklu tal-ġestjoni tad-diżastri biss 
jistgħu jwasslu għall-vantaġġi konkreti fil-
qasam tal-prevenzjoni tad-diżastri; 
jistieden lill-Istati Membri biex għal dan il-
għan jippromwovu l-kooperazzjoni fil-

2. Huwa tal-opinjoni li strateġija komuni u 
azzjonijiet ikkoordinati bejn is-setturi 
differenti u l-parteċipanti differenti involuti 
fiċ-ċiklu tal-ġestjoni tad-diżastri biss 
jistgħu jwasslu għall-vantaġġi konkreti fil-
qasam tal-prevenzjoni tad-diżastri; 
jissottolinja l-irwol li x-xogħol volontarju
jista’ jkollu fl-istrateġija komuni u 
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livell nazzjonali, reġjonali u lokali; jissuġġerixxi li l-azzjonijiet jinkludu 
komponent ta’ volontarjat; jistieden lill-
Istati Membri biex għal dan il-għan 
jippromwovu l-kooperazzjoni fil-livell 
nazzjonali, reġjonali u lokali; jissuġġerixxi 
li tiġi evalwata l-possibilità, fil-kuntest 
tas-Sena Ewropea ta’ Volontarjat 2011, li 
tiġi orgta’ organizzazzata l-koperazzjoni 
tax-xogħol volontarju fil-livell tal-Istati 
Membri bl-għan li jkun hemm 
prevenzjoni u mmaniġġjar tad-diżastri;

Or. ro

Emenda 9
Franz Obermayr

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. Huwa tal-opinjoni li strateġija komuni u 
azzjonijiet ikkoordinati bejn is-setturi 
differenti u l-parteċipanti differenti involuti 
fiċ-ċiklu tal-ġestjoni tad-diżastri biss 
jistgħu jwasslu għall-vantaġġi konkreti fil-
qasam tal-prevenzjoni tad-diżastri; 
jistieden lill-Istati Membri biex għal dan il-
għan jippromwovu l-kooperazzjoni fil-
livell nazzjonali, reġjonali u lokali;

2. Huwa tal-opinjoni li strateġija komuni u 
azzjonijiet ikkoordinati bejn is-setturi 
differenti u l-parteċipanti differenti involuti 
fiċ-ċiklu tal-ġestjoni tad-diżastri biss 
jistgħu jwasslu għall-vantaġġi konkreti fil-
qasam tal-prevenzjoni tad-diżastri; 
jistieden lill-Istati Membri biex għal dan il-
għan jippromwovu l-kooperazzjoni fil-
livell nazzjonali, reġjonali u lokali; bil-
ħsieb li jitgħallmu mill-esperjenza
miksuba, għandha tiġi kkompilata bażi ta’
dejta unika Ewropea, jittejbu s-sistemi ta’
twissija bikrija u jingħata appoġġ 
speċifiku lir-riċerka f’dan il-qasam;

Or. de
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Emenda 10
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. Huwa tal-opinjoni li strateġija komuni u 
azzjonijiet ikkoordinati bejn is-setturi 
differenti u l-parteċipanti differenti involuti 
fiċ-ċiklu tal-ġestjoni tad-diżastri biss 
jistgħu jwasslu għall-vantaġġi konkreti fil-
qasam tal-prevenzjoni tad-diżastri; 
jistieden lill-Istati Membri biex għal dan il-
għan jippromwovu l-kooperazzjoni fil-
livell nazzjonali, reġjonali u lokali;

2. Huwa tal-opinjoni li strateġija komuni u 
azzjonijiet ikkoordinati bejn is-setturi 
differenti u l-parteċipanti differenti involuti 
fiċ-ċiklu tal-ġestjoni tad-diżastri biss 
jistgħu jwasslu għall-vantaġġi konkreti fil-
qasam tal-prevenzjoni tad-diżastri u tal-
istat ta’ tħejjija, ir-rispons u l-irkupru,; 
jistieden lill-Istati Membri biex għal dan il-
għan jippromwovu l-kooperazzjoni fil-
livell nazzjonali, reġjonali u lokali; 

Or. en

Emenda 11
Veronica Lope Fontagné and Rosa Estaràs Ferragut

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2a. Jirrakomanda strateġija globali għall-
UE kollha li tintroduċi protokoll għal 
azzjoni uniformi għal kull tip ta’ diżastru, 
inklużi l-inċendji fil-foresti; jikkunsidra li 
din l-istrateġija għandha tiżgura 
soledarjetà totali bejn il-pajjiżi u tingħata 
attenzjoni speċjali lir-reġjuni Ewropej li 
huma l-aktar iżolati, l-anqas popolati, 
żoni muntanjużi jew periferiċi, gżejjer jew 
żoni ultraperiferiċi, jew dawk li huma l-
aktar żvantaġġati ekonomikament.

Or. es
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Emenda 12
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2a. Jistieden lill-Kummissjoni biex 
tkompli tiżviluppa l-evalwazzjoni tal-
Mekkaniżmu tal-Protezzjoni Ċivili u t-
taħriġ fil-qafas tal-Programm tal-
Protezzjoni Ċivili; jemmen li r-rabta bejn 
l-osservazzjoni u s-sistemi ta’ twissija 
għandha tissaħħaħ;

Or. en

Emenda 13
Maurice Ponga, Sophie Briard Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3. Jenfasizza li l-effetti tad-diżastri 
mhumiex limitati għall-fruntieri formali u 
amministrattivi tar-reġjuni u tal-Istati 
Membri; jemmen, għaldaqstant, li l-
identifikazzjoni b’mod partikulari ta’ żoni 
li huma suġġetti għar-riskju għandha ssir id 
f’id mat-twaqqif ta’ objettivi prijoritarji u 
mekkaniżmi ta’ kooperazzjoni f’dawn l-
oqsma; jistieden lir-reġjuni biex jibnu fuq 
netwerks ta’ kooperazzjoni territorjali 
eżistenti sabiex jiżviluppaw kooperazzjoni 
li tiffoka b’mod aktar partikulari fuq il-
prevenzjoni tad-diżastri; jemmen li l-
makroreġjuni, li jikkoperaw fuq bażi 
funzjonali indipendentement mill-fruntieri 
amministrattivi, jistgħu jsiru pjattaformi 
effettivi għall-kooperazzjoni fil-qasam tal-
prevenzjoni tad-diżastri;

3. Jenfasizza li l-effetti tad-diżastri 
mhumiex limitati għall-fruntieri formali u 
amministrattivi tar-reġjuni u tal-Istati 
Membri; jemmen, għaldaqstant, li l-
identifikazzjoni b’mod partikulari ta’ żoni 
li huma suġġetti għar-riskju, bħal reġjuni 
iżolati u estremament imbiegħda u ċerti 
reġjuni oħra jew ġżejjer fl-Unjoni 
Ewropea li għandhom karatteristiċi 
speċjali u ħtiġijiet speċifiċi marbuta mal-
ġeografija u t-topografija tagħhom u mal-
kundizzjonijiet ekonomiċi u soċjali tal-
abitanti tagħhom, għandha ssir id f’id mat-
twaqqif ta’ objettivi prijoritarji u 
mekkaniżmi ta’ kooperazzjoni f’dawn l-
oqsma; jistieden lir-reġjuni biex jibnu fuq 
netwerks ta’ kooperazzjoni territorjali 
eżistenti sabiex jiżviluppaw kooperazzjoni 
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li tiffoka b’mod aktar partikulari fuq il-
prevenzjoni tad-diżastri; jemmen li l-
makroreġjuni, li jikkoperaw fuq bażi 
funzjonali indipendentement mill-fruntieri 
amministrattivi, jistgħu jsiru pjattaformi 
effettivi għall-kooperazzjoni fil-qasam tal-
prevenzjoni tad-diżastri;

Or. fr

Emenda 14
Maurice Ponga, Sophie Briard Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3. Jenfasizza li l-effetti tad-diżastri 
mhumiex limitati għall-fruntieri formali u 
amministrattivi tar-reġjuni u tal-Istati 
Membri; jemmen, għaldaqstant, li l-
identifikazzjoni b’mod partikulari ta’ żoni 
li huma suġġetti għar-riskju għandha ssir id 
f’id mat-twaqqif ta’ objettivi prijoritarji u 
mekkaniżmi ta’ kooperazzjoni f’dawn l-
oqsma; jistieden lir-reġjuni biex jibnu fuq 
netwerks ta’ kooperazzjoni territorjali 
eżistenti sabiex jiżviluppaw kooperazzjoni 
li tiffoka b’mod aktar partikulari fuq il-
prevenzjoni tad-diżastri; jemmen li l-
makroreġjuni, li jikkoperaw fuq bażi 
funzjonali indipendentement mill-fruntieri 
amministrattivi, jistgħu jsiru pjattaformi 
effettivi għall-kooperazzjoni fil-qasam tal-
prevenzjoni tad-diżastri;

3. Jenfasizza li l-effetti tad-diżastri 
mhumiex limitati għall-fruntieri formali u 
amministrattivi tar-reġjuni u tal-Istati 
Membri; jemmen, għaldaqstant, li l-
identifikazzjoni b’mod partikulari ta’ żoni 
li huma suġġetti għar-riskju għandha ssir id 
f’id mat-twaqqif ta’ objettivi prijoritarji u 
mekkaniżmi ta’ kooperazzjoni f’dawn l-
oqsma; jistieden lir-reġjuni biex jibnu fuq 
netwerks ta’ kooperazzjoni territorjali 
eżistenti sabiex jiżviluppaw kooperazzjoni 
li tiffoka b’mod aktar partikulari fuq il-
prevenzjoni tad-diżastri; jemmen li l-
istrutturi ta’ koperazzjoni transkonfinali, 
bħall-makroreġjuni, li jikkoperaw fuq bażi 
funzjonali indipendentement mill-fruntieri 
amministrattivi, jistgħu jsiru pjattaformi 
effettivi għall-kooperazzjoni fil-qasam tal-
prevenzjoni tad-diżastri;

Or. fr

Emenda 15
Veronica Lope Fontagné and Rosa Estaràs Ferragut

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3
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Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3. Jenfasizza li l-effetti tad-diżastri 
mhumiex limitati għall-fruntieri formali u 
amministrattivi tar-reġjuni u tal-Istati 
Membri; jemmen, għaldaqstant, li l-
identifikazzjoni b’mod partikulari ta’ żoni 
li huma suġġetti għar-riskju għandha ssir id 
f’id mat-twaqqif ta’ objettivi prijoritarji u 
mekkaniżmi ta’ kooperazzjoni f’dawn l-
oqsma; jistieden lir-reġjuni biex jibnu fuq 
netwerks ta’ kooperazzjoni territorjali 
eżistenti sabiex jiżviluppaw kooperazzjoni 
li tiffoka b’mod aktar partikulari fuq il-
prevenzjoni tad-diżastri; jemmen li l-
makroreġjuni, li jikkoperaw fuq bażi 
funzjonali indipendentement mill-fruntieri 
amministrattivi, jistgħu jsiru pjattaformi 
effettivi għall-kooperazzjoni fil-qasam tal-
prevenzjoni tad-diżastri, can become 
effective platforms for cooperation in the 
field of disaster prevention;

3. Jenfasizza li l-effetti tad-diżastri 
mhumiex limitati għall-fruntieri formali u 
amministrattivi tar-reġjuni u tal-Istati 
Membri; jemmen, għaldaqstant, li l-
identifikazzjoni b’mod partikulari ta’ żoni 
li huma suġġetti għar-riskju, li jispeċifikaw 
it-tip ta’ riskju kkonċernat, għandha ssir id 
f’id mat-twaqqif ta’ objettivi prijoritarji u 
mekkaniżmi ta’ kooperazzjoni f’dawn l-
oqsma; jistieden lir-reġjuni biex jibnu fuq 
netwerks ta’ kooperazzjoni territorjali 
eżistenti sabiex jiżviluppaw kooperazzjoni 
li tiffoka b’mod aktar partikulari fuq il-
prevenzjoni tad-diżastri; jemmen li l-
makroreġjuni, li jikkoperaw fuq bażi 
funzjonali indipendentement mill-fruntieri 
amministrattivi, jistgħu jsiru pjattaformi 
effettivi għall-kooperazzjoni fil-qasam tal-
prevenzjoni tad-diżastri;

Or. es

Emenda 16
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3. Jenfasizza li l-effetti tad-diżastri 
mhumiex limitati għall-fruntieri formali u 
amministrattivi tar-reġjuni u tal-Istati 
Membri; jemmen, għaldaqstant, li l-
identifikazzjoni b’mod partikulari ta’ żoni 
li huma suġġetti għar-riskju għandha ssir id 
f’id mat-twaqqif ta’ objettivi prijoritarji u 
mekkaniżmi ta’ kooperazzjoni f’dawn l-
oqsma; jistieden lir-reġjuni biex jibnu fuq 
netwerks ta’ kooperazzjoni territorjali 
eżistenti sabiex jiżviluppaw kooperazzjoni 
li tiffoka b’mod aktar partikulari fuq il-

3. Jenfasizza li l-effetti tad-diżastri 
mhumiex limitati għall-fruntieri formali u 
amministrattivi tar-reġjuni u tal-Istati 
Membri; jemmen, għaldaqstant, li l-
identifikazzjoni b’mod partikulari ta’ żoni 
li huma suġġetti għar-riskju għandha ssir id 
f’id mat-twaqqif ta’ objettivi prijoritarji u 
mekkaniżmi ta’ kooperazzjoni f’dawn l-
oqsma; jistieden lir-reġjuni biex jibnu fuq 
netwerks territorjali u koordinazzjoni 
transkonfinali eżistenti sabiex jiżviluppaw 
kooperazzjoni li tiffoka b’mod aktar 
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prevenzjoni tad-diżastri; jemmen li l-
makroreġjuni, li jikkoperaw fuq bażi 
funzjonali indipendentement mill-fruntieri 
amministrattivi, jistgħu jsiru pjattaformi 
effettivi għall-kooperazzjoni fil-qasam tal-
prevenzjoni tad-diżastri, can become 
effective platforms for cooperation in the 
field of disaster prevention;

partikulari fuq il-prevenzjoni tad-diżastri; 
jemmen li l-makroreġjuni, li jikkoperaw 
fuq bażi funzjonali indipendentement mill-
fruntieri amministrattivi, jistgħu jsiru 
pjattaformi effettivi għall-kooperazzjoni 
fil-qasam tal-prevenzjoni tad-diżastri, can 
become effective platforms for cooperation 
in the field of disaster prevention;

Or. en

Emenda 17
Georgios Stavrakakis

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3a. Jirrakkomanda l-użu tal-esperjenza 
siewja miksuba f’dan il-qasam permezz 
ta’ proġetti implimentati fil-passat 
permezz tal-Inizjattiva Komunitarja 
INTERREG  u jqis li aktar sfruttament 
tal-opportunitajiet offruti fil-kuntest tal-
Objettiv Territorjali Ewropew huwa ta’
importanza kruċjali; jemmen f’dan il-
kuntest li r-Raggruppament Ewropew ta’
Kooperazzjoni Territorjali (REKT) jista’
jikkostittwixxi strument importanti għal 
aktar tisħiħ tal-koperazzjoni 
intergovernattiva, transkonfinali u 
interreġjonali, anke ma’ pajjiżi li 
mhumiex Stati Membri tal-UE, u qafas 
stabbli għall-iskambju u t-trasferiment ta’
għarfien teknoloġiku u l-aqwa prattiki fil-
qasam tal-prevenzjoni tad-diżastri u għat-
twaqqif ta’ bażijiet ta’ dejta konġunti u 
sistemi ta’ twissija bikrija fost il-membri 
tiegħu;

Or. el
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Emenda 18
Veronica Lope Fontagné and Rosa Estaràs Ferragut

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3a. Isostni li l-politika ta’ koeżjoni hija 
għodda essenzjali fil-prevenzjoni tar-
riskju tad-diżastri naturali; iqis li għandu 
jkun possibbli li d-diversi fondi u 
strumenti joperaw b’mod flessibbli u 
b’mod koordinat sabiex jitjieb il-
funzjonament u l-effikaċja ta’ dik il-
politika; jenfasizza li l-prevenzjoni tar-
riskji għandha tkun f’sintonija ma’
politiki oħra segwiti fil-qasam tal-
prevenzjoni, sabiex tiġi evitata l-
frammentazzjoni tal-miżuri u tiżdied l-
effikaċja u l-valur miżjud tagħhom.

Or. es

Emenda 19
Victor Boştinaru

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3a. Huwa tal-fehma li edukazzjoni u 
taħriġ adegwati tal-popolazzjoni fl-imġiba 
li għandhom jadottaw fl-eventwalità ta’
diżastru huma essenzjali għal skopijiet ta’
salvazzjoni ta’ ħajjiet; jagħti għalhekk 
importanza kbira lill-ħolqien u l-
implimentazzjoni ta’ linji gwida 
Komunitarji dwar il-possibilità ta’
diżgrazzji; jikkunsidra li huwa ta’
relevanza kbira li ċ-ċittadini tal-UE jkunu 
konxji perfettament tan-Numru tal-
Emerġenza 112;

Or. en



PE439.323v01-00 14/19 AM\806820MT.doc

MT

Emenda 20
Maurice Ponga, Sophie Briard Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3 a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3a. Jilqa’ l-proposta tal-Kummissjoni li
testendi l-eżerċizzji tal-lezzjonijiet 
mitgħallma għall-prevenzjoni tad-diżastri; 
isejjaħ biex issir attenzjoni partikolari 
għal-lezzjonijiet mitgħallma f’ċerti 
partijiet tal-Ewropa, bħar-reġjuni 
estremament imbiegħda, li jiffaċċjaw 
taħlita ta’ riskji (għargħar, ċikluni, 
eruzzjonijiet vulkaniċi, terrimoti);

Or. fr

Emenda 21
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3a. Jistieden lill-Kummissjoni biex 
tagħmel inventarju ta’ sorsi ta’
informazzjoni u xxerred l-aqwa prattiki 
fil-proċeduri tal-immaniġġjar tar-riskji u 
jappoġġja l-koordinazzjoni tal-attivitajiet 
ta’ riċerka dwar ir-riskji tad-diżastri;

Or. en
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Emenda 22
Franz Obermayr

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4. Jappoġġja l-inizjattiva tal-Kummissjoni 
li għandha l-għan li teżamina l-possibilità li 
tiġi mtejba l-integrazzjoni tal-prevenzjoni 
tad-diżastri fil-Programmi Operattivi 
stabbiliti għall-perjodu 2007-2013, u 
jistieden lill-Istati Membri biex jagħmlu 
użu minn fondi strutturali li huma allokati 
b’mod dirett għall-prevenzjoni tar-riskju 
sabiex l-azzjonijiet f’dan il-qasam jittieħdu 
mingħajr dewmien matul il-perjodu tal-
programmar attwali; ifakkar, madankollu, 
l-bżonn ta’ azzjoni kkoordinata f’dan ir-
rigward;

4. Jappoġġja l-inizjattiva tal-Kummissjoni 
li għandha l-għan li teżamina l-possibilità li 
tiġi mtejba l-integrazzjoni tal-prevenzjoni 
tad-diżastri fil-Programmi Operattivi 
stabbiliti għall-perjodu 2007-2013, u 
jistieden lill-Istati Membri biex jagħmlu 
użu minn fondi strutturali li huma allokati 
b’mod dirett għall-prevenzjoni tar-riskju 
sabiex l-azzjonijiet f’dan il-qasam jittieħdu 
mingħajr dewmien matul il-perjodu tal-
programmar attwali; ifakkar, madankollu, 
l-bżonn ta’ azzjoni kkoordinata f’dan ir-
rigward; iqis essenzjali, għalhekk, bħala 
parti minn approċċ integrat fil-kuntest 
tas-Sena Ewropea ta’ Volontarjat 2011, li 
jinħolqu kundizzjonijiet li jwasslu għall-
formalizzazzjoni u/jew l-iżvilupp tal-
koperazzjoni u l-iskambji tal-esperjenzi
bejn l-organizzazzjonijiet volontarji tal-
għajnuna eżistenti, nazzjonali u reġjonali;

Or. de

Emenda 23
Petru Constantin Luhan

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4. Jappoġġja l-inizjattiva tal-Kummissjoni 
li għandha l-għan li teżamina l-possibilità li 
tiġi mtejba l-integrazzjoni tal-prevenzjoni 
tad-diżastri fil-Programmi Operattivi 
stabbiliti għall-perjodu 2007-2013, u 
jistieden lill-Istati Membri biex jagħmlu 

4. Jappoġġja l-inizjattiva tal-Kummissjoni 
li għandha l-għan li teżamina l-possibilità li 
tiġi mtejba l-integrazzjoni tal-prevenzjoni 
tad-diżastri fil-Programmi Operattivi 
stabbiliti għall-perjodu 2007-2013, u 
jistieden lill-Istati Membri biex jagħmlu 
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użu minn fondi strutturali li huma allokati 
b’mod dirett għall-prevenzjoni tar-riskju 
sabiex l-azzjonijiet f’dan il-qasam jittieħdu 
mingħajr dewmien matul il-perjodu tal-
programmar attwali; ifakkar, madankollu, 
l-bżonn ta’ azzjoni kkoordinata f’dan ir-
rigward;

użu minn fondi strutturali li huma allokati 
b’mod dirett għall-prevenzjoni tar-riskju 
sabiex l-azzjonijiet f’dan il-qasam jittieħdu 
mingħajr dewmien matul il-perjodu tal-
programmar attwali; ifakkar, madankollu, 
l-bżonn ta’ azzjoni kkoordinata f’dan ir-
rigward; jissuġġerixxi li fl-istrateġija 
għall-perjodu ta’ programmar li jmiss il-
Kummissjoni tikkunsidra l-ħtieġa li 
tintroduċi miżuri finanzjarji Komunitarji 
għall-prevenzjoni tad-diżastri li jkopru l-
oqsma kollha ta’ azzjoni;

Or. ro

Emenda 24
Victor Boştinaru

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4a. Jinnota li t-tibdil fil-klima qiegħed 
dejjem jiggrava d-diżgrazzji naturali, 
inkluż l-għargħar u d-diżastri relatati 
mal-idroloġija, li għalhom il-prevenzjoni 
adegwata u koordinata sew hija 
essenzjali; jagħmel sejħa għal riċerka u 
skambju ta’ esperjenzi bejn l-atturi kollha 
lokali, reġjonali u nazzjonali involuti fiċ-
ċikli tal-immaniġġjar tad-diżastri, sabiex 
jiġu adottati l-aqwa miżuri ta’ prevenzjoni 
possibbli;

Or. en

Emenda 25
Veronica Lope Fontagné and Rosa Estaràs Ferragut

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4a (ġdid)
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Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4a. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tiżgura 
li l-pressjonijiet attwali fuq il-baġit 
minħabba l-kriżi ma jwasslux għal 
tnaqqis fir-riżorsi allokati għall-politiki 
eżistenti ta’ prevenzjoni tad-diżastri u,
bħala parti mir-reviżjoni attwali baġitarja, 
tagħmel evalwazzjoni bir-reqqa ta’ kull
lakuna fil-qasam tal-prevenzjoni u ta’
jekk huwiex kopert mill-istrumenti 
disponibbli kull tip ta’ diżastru.

Or. es

Emenda 26
Veronica Lope Fontagné and Rosa Estaràs Ferragut

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4b (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4b. Iqis li, bħala parti mir-reviżjoni 
attwali baġitarja, il-Kummissjoni 
għandha tesplora kull possibilità fir-
rigward tal-istrumenti biex ittejjeb is-
sistemi eżistenti ta’ prevenzjoni tad-
diżastri, inkluża l-possibilità tal-użu tar-
riżorsi tat-twissija bikrija u tal-
osservazzjoni satellitarja attwalment 
disponibbli għall-evalwazzjoni tar-riskji 
ta’ nixfa u deżertifikazzjoni konsegwenza 
tat-tibdil fil-klima.

Or. es

Emenda 27
Veronica Lope Fontagné and Rosa Estaràs Ferragut

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4c (ġdid)
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Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4c. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex ma 
tinsiex li l-immaniġġjar u l-
konservazzjoni aħjar tal-artijiet msaġġrin 
huma ewlenin fost il-prijoritajiet tagħha 
fil-qasam tal-ġlieda kontra t-tibdil fil-
klima; iqis li l-preżenza ta’ politika 
forestali ġenwina tkun ta’ kontribut kbir 
mhux biss għall-ġlieda kontra t-tibdil fil-
klima, iżda wkoll għall-prevenzjoni tad-
diżastri naturali.

Or. es

Emenda 28
Petru Constantin Luhan

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5. Huwa tal-opinjoni li l-iffinanzjar tal-
infrastruttura taħt il-fondi strutturali fil-
perjodi tal-ipprogrammar li ġejjin 
għandhom isiru bil-kondizzjoni tal-
implimentazzjoni ta’ miżuri speċifiċi, skont 
l-istandards tal-prevenzjoni tad-diżastri.

5. Huwa tal-opinjoni li l-iffinanzjar tal-
infrastruttura taħt il-fondi strutturali fil-
perjodi tal-ipprogrammar li ġejjin għandu 
jintrabat mill-qrib mal-implimentazzjoni
minn qabel ta’ miżuri speċifiċi, skont l-
istandards tal-prevenzjoni tad-diżastri.

Or. ro

Emenda 29
Georgios Stavrakakis

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5a. Jenfasizza l-importanza ta’ miżuri li 
jżidu l-għarfien u l-informazzjoni pubbliċi 
kemm f’termini ta’ prevenzjoni tad-
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diżastri u kemm ta’ reazzjoni tal-pubbliku 
waqt u wara l-kriżi, u jenfasizza l-ħtieġa 
għal aktar informazzjoni marbuta mal-
linja telefonika Ewropea tal-emerġenza 
“112”;

Or. el

Emenda 30
Georgios Stavrakakis

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5b (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5b. Jistieden lill-Kummissjoni biex 
tipproċedi immedjatament bi proposta 
ġdida bl-għan li tkompli tiffaċilita r-regoli 
amministrattivi u żżid il-flessibilità tal-
Fond ta’ Soledarjetà tal-UE;

Or. el


