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Emenda: 24
Younous Omarjee

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, 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. Jista’ jkun meħtieġ approċċ 
integrat għal kull baċir tal-baħar.

Or. fr

Emenda: 25
Younous Omarjee

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

(3) Il-protezzjoni li għandha tiġi assigurata 
taħt il-Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-
Protezzjoni Ċivili 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

(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 inċidenti teknoloġiċi, 
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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.

radjoloġiċi, industrijali u ambjentali, 
tniġġis tal-baħar, epidemiji 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. fr

Emenda: 26
Nikos Chrysogelos

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 konsistenti 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. en

Emenda: 27
Manfred Weber

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6
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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.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Is-sottomissjoni ta’ pjanijiet nazzjonali ta’ ġestjoni tar-riskju hija meħtieġa għal 
kooperazzjoni effettiva fi ħdan il-Mekkaniżmu tal-Protezzjoni Ċivili. It-talbiet għal unitajiet 
ta’ appoġġ skont dan il-mekkaniżmu se jsiru fil-futur mill-Istati Membri kkonċernati, li 
għandhom jispeċifikaw l-estent tal-appoġġ meħtieġ u l-oqsma speċifiċi fejn huwa meħtieġ. Il-
Kummissjoni mhijiex responsabbli biex tivverifika dan jew biex tadatta t-talbiet permezz ta’ 
pjanijiet nazzjonali ta’ ġestjoni tar-riskju.

Emenda: 28
Nikos Chrysogelos

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' 

(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' 
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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.

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 jinkludi 
qafas ġenerali għall-komunikazzjoni u l-
implimentazzjoni tagħhom. Il-
Mekkaniżmu għandu jiżviluppa linji 
gwida sabiex jakkwista l-koerenza u l-
komparabilità tal-pjanijiet differenti ta’ 
ġestjoni tar-riskju tal-Istati Membri.

Or. en

Emenda: 29
Luís Paulo Alves

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. Fil-każ ta’ riskji li joriġinaw 
mit-tibdil fil-klima, jiġi nnutat li r-reġjuni 
ultraperiferiċi joffru kundizzjonijiet 
naturali eċċellenti għar-riċerka f’dan il-
qasam; l-Unjoni għandha tieħu vantaġġ 
mill-opportunitajiet ta’ riċerka pprovduti 
minn dawn ir-reġjuni biex tespandi l-
għarfien ġenerali tagħha f’din l-isfera 
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kruċjali. 

Or. pt

Emenda: 30
David Casa

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 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.

(9) Billi jagħtu kontribut għal żvilupp 
ulterjuri ta’ sistemi ta’ individwazzjoni u 
ta’ twissija bikrija, l-isforzi tal-Unjoni 
huma mistennija jgħinu lill-Istati Membri 
jnaqqsu kemm jista' jkun 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.

Or. en

Emenda: 31
Iosif Matula

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 
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.

(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 
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.
jenfasizza l-importanza ta’ kooperazzjoni 
aktar mill-qrib bejn id-Direttorat Ġenerali 
tal-Kummissjoni għall-Għajnuna 
Umanitarja u l-Protezzjoni Ċivili u s-
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servizzi nazzjonali tal-protezzjoni ċivili.

Or. ro

Emenda: 32
Markus Pieper

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, fuq livell 
tal-Unjoni iżda primarjament fuq livell tal-
Istat Membru, rigward il-prevenzjoni tad-
diżastri lokali, 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.

Or. de

Emenda: 33
Markus Pieper

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

(12) L-iżvilupp ta’ moduli addizzjonali tal-
għajnuna tal-protezzjoni ċivili, li jkunu 
magħmulin mir-riżorsi ta’ Stat Membru 
wieħed jew aktar, li jimmiraw li jkunu 
kompletament interoperabbli, huwa segwit 
fuq livell tal-Unjoni sabiex jingħata 
kontribut għall-iżvilupp tal-kapaċità ta’ 
reazzjoni rapida tal-protezzjoni ċivili. Il-

(12) L-iżvilupp ta’ moduli addizzjonali tal-
għajnuna tal-protezzjoni ċivili fuq bażi 
volontarja, li jkunu magħmulin mir-riżorsi 
ta’ Stat Membru wieħed jew aktar, li 
jimmiraw li jkunu kompletament 
interoperabbli, huwa segwit fuq livell tal-
Unjoni sabiex jingħata kontribut għall-
iżvilupp tal-kapaċità ta’ reazzjoni rapida 
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moduli għandhom ikunu organizzati fil-
livell tal-Istati Membri u soġġetti għad-
direzzjoni u l-kmand tagħhom.

tal-protezzjoni ċivili. Il-moduli għandhom 
ikunu organizzati fil-livell tal-Istati 
Membri u soġġetti għad-direzzjoni u l-
kmand tagħhom.

Or. de

Emenda: 34
Patrice Tirolien

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

(12) L-iżvilupp ta’ moduli addizzjonali tal-
għajnuna tal-protezzjoni ċivili, li jkunu 
magħmulin mir-riżorsi ta’ Stat Membru 
wieħed jew aktar, li jimmiraw li jkunu 
kompletament interoperabbli, huwa segwit 
fuq livell tal-Unjoni sabiex jingħata 
kontribut għall-iżvilupp tal-kapaċità ta’ 
reazzjoni rapida tal-protezzjoni ċivili. Il-
moduli għandhom ikunu organizzati fil-
livell tal-Istati Membri u soġġetti għad-
direzzjoni u l-kmand tagħhom.

(12) L-iżvilupp ta’ moduli addizzjonali tal-
għajnuna tal-protezzjoni ċivili, li jkunu 
magħmulin mir-riżorsi ta’ Stat Membru 
wieħed jew aktar, li jimmiraw li jkunu 
kompletament interoperabbli, huwa segwit 
fuq livell tal-Unjoni sabiex jingħata 
kontribut għall-iżvilupp tal-kapaċità ta’ 
reazzjoni rapida tal-protezzjoni ċivili. Il-
moduli għandhom ikunu organizzati fil-
livell tal-Istati Membri u soġġetti għad-
direzzjoni u l-kmand tagħhom. F’dan il-
kuntest, għandha tingħata attenzjoni 
partikolari lill-kapaċitajiet tal-protezzjoni 
ċivili f’żoni konfinali u reġjuni 
ultraperiferiċi tal-Istati Membri.

Or. fr

Emenda: 35
Markus Pieper

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

(13) Il-Mekkaniżmu għandu jagħmel 
possibbli l-mobilizzazzjoni u l-
faċilitazzjoni għall-koordinazzjoni ta' 

(13) Il-Mekkaniżmu għandu jagħmel 
possibbli l-mobilizzazzjoni u l-
faċilitazzjoni għall-koordinazzjoni ta' 
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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.

interventi ta' għajnuna. Il-kooperazzjoni 
rinfurzata għandha tkun ibbażata fuq 
struttura tal-Unjoni li tikkonsisti minn 
ċentru ta' reazzjoni għall-emerġenzi u
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.

Or. de

Emenda: 36
Petru Constantin Luhan

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

(13) . 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-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 billi tippromwovi 
eżempji ta’ prattika tajba.
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Or. ro

Emenda: 37
Iosif Matula

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

(13) . 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-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, għall-istandardizzazzjoni 
tas-sistemi ta’ twissija tal-Istati Membri u 
għall-qsim ta’ lezzjonijiet miksuba mill-
interventi.

Or. ro

Emenda: 38
Iosif Matula

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

(13) Il-Mekkaniżmu għandu jagħmel 
possibbli l-mobilizzazzjoni u l-
faċilitazzjoni għall-koordinazzjoni ta' 

(13) Il-Mekkaniżmu għandu jagħmel 
possibbli l-mobilizzazzjoni u l-
faċilitazzjoni għall-koordinazzjoni ta' 
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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.

interventi ta' għajnuna. Il-kooperazzjoni 
rinfurzata għandha tkun ibbażata fuq 
struttura tal-Unjoni li tikkonsisti minn 
ċentru ta' reazzjoni għall-emerġenzi 
koordinat ma’ strutturi nazzjonali, 
reġjonali u lokali eżistenti, 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.

Or. ro

Emenda: 39
Markus Pieper

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

(14) Sabiex ikun hemm titjib fl-ippjanar ta' 
operazzjoni għar-reazzjoni tad-diżastri u 
biex tiġi żgurata d-disponibilità ta' 
kapaċitajiet ewlenin, hemm bżonn li jiġu 
żviluppati xenarji ta' referenza għat-tipi 
ewlenin ta' diżastri, it-tfassil ta' kapaċitajiet 
ewlenin eżistenti disponibbli fl-Istati 
Membri, jiġu żviluppat pjanijiet ta' 
kontinġenza għall-użu tal-kapaċitajiet u 
tiġi żviluppata l-Kapaċità Ewropea ta’ 
Reazzjoni għall-Emerġenzi fil-forma ta' 
konsorzjament volontarju ta' kapaċitajiet 
impenjati minn qabel tal-Istati Membri. 
L-eżerċizzju ta' ppjanar ta' kontinġenza 
għandu jintuża wkoll biex jiddetermina 
jekk hemmx nuqqasijiet fil-kapaċitajiet ta' 
reazzjoni għall-emerġenzi disponibbli fl-

(14) Sabiex ikun hemm titjib fl-ippjanar ta' 
operazzjoni għar-reazzjoni tad-diżastri u 
biex tiġi żgurata d-disponibilità ta' 
kapaċitajiet ewlenin, hemm bżonn li jiġu 
żviluppati xenarji ta' referenza għat-tipi 
ewlenin ta' diżastri, it-tfassil ta' kapaċitajiet 
ewlenin eżistenti disponibbli fl-Istati 
Membri u jiġu żviluppati pjanijiet ta' 
kontinġenza. L-eżerċizzju ta' ppjanar ta' 
kontinġenza għandu jintuża wkoll biex 
jiddetermina jekk hemmx nuqqasijiet fil-
kapaċitajiet ta' reazzjoni għall-emerġenzi 
disponibbli fl-Istati Membri li jistgħu 
jimtlew b'kapaċitajiet nazzjonali jew 
reġjonali.
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Istati Membri li jistgħu jimtlew 
b'kapaċitajiet li jridu jiġu żviluppati 
b'appoġġ tal-Unjoni, li jiġu kondiviżi 
madwar l-Unjoni.

Or. de

Emenda: 40
Iosif Matula

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

(14) Sabiex ikun hemm titjib fl-ippjanar ta' 
operazzjoni għar-reazzjoni tad-diżastri u 
biex tiġi żgurata d-disponibilità ta' 
kapaċitajiet ewlenin, hemm bżonn li jiġu 
żviluppati xenarji ta' referenza għat-tipi 
ewlenin ta' diżastri, it-tfassil ta' kapaċitajiet 
ewlenin eżistenti disponibbli fl-Istati 
Membri, jiġu żviluppat pjanijiet ta' 
kontinġenza għall-użu tal-kapaċitajiet u tiġi 
żviluppata l-Kapaċità Ewropea ta’ 
Reazzjoni għall-Emerġenzi fil-forma ta' 
konsorzjament volontarju ta' kapaċitajiet 
impenjati minn qabel tal-Istati Membri. L-
eżerċizzju ta' ppjanar ta' kontinġenza 
għandu jintuża wkoll biex jiddetermina 
jekk hemmx nuqqasijiet fil-kapaċitajiet ta' 
reazzjoni għall-emerġenzi disponibbli fl-
Istati Membri li jistgħu jimtlew 
b'kapaċitajiet li jridu jiġu żviluppati 
b'appoġġ tal-Unjoni, li jiġu kondiviżi 
madwar l-Unjoni. 

(14) Sabiex ikun hemm titjib fl-ippjanar ta' 
operazzjoni għar-reazzjoni tad-diżastri u 
biex tiġi żgurata d-disponibilità ta' 
kapaċitajiet ewlenin, hemm bżonn li jiġu 
żviluppati xenarji ta' referenza għat-tipi 
ewlenin ta' diżastri, it-tfassil ta' kapaċitajiet 
ewlenin eżistenti disponibbli fl-Istati 
Membri, jiġu żviluppat pjanijiet ta' 
kontinġenza għall-użu tal-kapaċitajiet u tiġi 
żviluppata l-Kapaċità Ewropea ta’ 
Reazzjoni għall-Emerġenzi fil-forma ta' 
konsorzjament volontarju ta' kapaċitajiet 
impenjati minn qabel tal-Istati Membri. L-
eżerċizzju ta' ppjanar ta' kontinġenza 
għandu jintuża wkoll biex jiddetermina 
jekk hemmx nuqqasijiet fil-kapaċitajiet ta' 
reazzjoni għall-emerġenzi disponibbli fl-
Istati Membri rigward il-koordinazzjoni 
bejn ir-reġjuni transkonfinali li jistgħu 
jimtlew b'kapaċitajiet li jridu jiġu 
żviluppati b'appoġġ tal-Unjoni, li jiġu 
kondiviżi madwar l-Unjoni.

Or. ro

Emenda: 41
Petru Constantin Luhan
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Proposta għal deċiżjoni
Premessa 15a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

(15a) Għandha tingħata attenzjoni 
partikolari lir-reġjuni fil-fruntieri esterni 
tal-UE u r-reġjuni ultraperiferiċi, 
minħabba ż-żieda fir-riskju tad-diżastri 
naturali u kkawżati mill-bniedem u l-fatt 
li hemmhekk l-intervenzjoni tkun aktar 
diffiċli milli f’reġjuni oħrajn, filwaqt li 
spiss tkun meħtieġa l-assistenza ta’ pajjiżi 
terzi.

Or. ro

Emenda: 42
Nuno Teixeira

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 
addizzjonali ta' trasport suġġetti għal ċerti 
kriterji. 

(16) Id-disponibilità u l-veloċità ta' mezzi 
adegwati tat-trasport jeħtieġ jitjiebu biex 
jappoġġjaw 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 
addizzjonali ta' trasport suġġetti għal ċerti 
kriterji.

Or. pt

Emenda: 43
Petru Constantin Luhan

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 16
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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 
addizzjonali ta' trasport suġġetti għal ċerti 
kriterji.

(16) L-aċċessibilità tat-trasport fir-reġjuni 
kollha tal-UE u d-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 
addizzjonali ta' trasport suġġetti għal ċerti 
kriterji. 

Or. ro

Emenda: 44
Markus Pieper

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 
addizzjonali ta' trasport suġġetti għal ċerti 
kriterji. 

(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.

Or. de

Emenda: 45
Iosif Matula
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Proposta għal deċiżjoni
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

(17) Interventi ta' għajnuna għandhom 
ikunu suġġetti għal koordinazzjoni sħiħa in 
situ sabiex jagħmlu l-aħjar użu possibbli 
tal-effikaċja u jiżguraw l-aċċess għal 
popolazzjonijiet li qed isofru. Il-
Kummissjoni għandha tipprovdi appoġġ 
loġistiku xieraq għat-timijiet ta' esperti 
mibgħuta.

(17) Interventi ta' għajnuna għandhom
ikunu suġġetti għal koordinazzjoni sħiħa in 
situ sabiex jagħmlu l-aħjar użu possibbli 
tal-effikaċja u jiżguraw l-aċċess għal 
popolazzjonijiet li qed isofru. Il-
Kummissjoni għandha tipprovdi appoġġ 
loġistiku xieraq għat-timijiet ta' esperti 
mibgħuta u għall-istazzjonar loġistiku ta’ 
timijiet ta’ voluntiera b’reazzjoni għal 
sitwazzjonijiet ta’ emerġenza 
f’lokazzjonijiet iżolati jew inaċċessibbli.

Or. ro

Emenda: 46
Nuno Teixeira

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 17a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

(17a) L-assistenza u l-appoġġ tal-Unjoni 
Ewropea għall-prevenzjoni ta’ diżastri, 
riabilitazzjoni u reazzjoni huma ta’ 
importanza partikolari f’reġjuni iżolati 
jew aktar periferiċi, li jiffaċċjaw 
diffikultajiet permanenti fir-rigward tal-
aċċessibilità u tar-riżorsi umani u 
materjali disponibbli, huma aktar esposti 
għar-riskju ta’ diżastri naturali u fejn l-
effetti ta’ tali diżastri jkollhom impatt 
akbar, bħal fil-każ tar-reġjuni 
ultraperiferiċi.

Or. pt

Emenda: 47
Patrice Tirolien
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Proposta għal deċiżjoni
Premessa 18a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

(18a) Riżultat tas-sitwazzjonijiet 
ġeostrateġiċi tagħhom, kif stipulat fil-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-
26 ta’ Mejju 2004 intitolata ‘Stronger 
Partnership for the ORs’ (Sħubija 
Msaħħa għar-Reġjuni l-Aktar Periferiċi) 
u r-rapport ta’ Jannar 2006 ta’ Michel 
Barnier intitolat ‘EuropeAid’, ir-reġjuni 
ultraperiferiċi għandhom jidhru b’mod 
ċar fil-pjanijiet tal-ġestjoni tar-riskju tal-
Istati Membri u għandhom jibbenefikaw 
mill-implimentazzjoni prijoritarja tal-
moduli bil-għan tat-tħejjija u l-
koordinazzjoni tal-intervenzjonijiet fl-
ambjent ġeografiku tagħhom.

Or. fr

Emenda: 48
Nikos Chrysogelos

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 
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 u “Il-Linji gwida 
dwar l-Użu tar-Riżorsi Militari u tal-
Protezzjoni Ċivili Barranin fil-Qafas tal-
Operazzjonijiet ta' Salvataġġ f'każ ta' 
Diżastru” tan-NU (Linji gwida ta’ Oslo 
tal-2007) biex l-assi u l-kapaċitajiet militari 
rilevanti għall-protezzjoni tal-
popolazzjonijiet ċivili jkunu disponibbli 



PE494.850v01-00 18/50 AM\912151MT.doc

MT

għall-Mekkaniżmu.

Or. en

Emenda: 49
Markus Pieper

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

(22) L-objettiv ta' din id-Deċiżjoni ma 
jistax jinkiseb b'mod suffiċjenti mill-Istati 
Membri, u b'hekk, minħabba l-iskala jew 
l-effetti tal-azzjoni proposta, 
b'kunsiderazzjoni tal-benefiċċji li 
jirriżultaw mill-operazzjoni tal-
Mekkaniżmu f'termini ta' tnaqqis f'telf ta' 
ħajja umana u danni, jista' jinkiseb aħjar 
f'livell tal-Unjoni. Jekk il-kapaċitajiet ta’ 
reazzjoni ta’ Stat Membru affettwat ma 
jkunux jistgħu jlaħħqu ma’ emerġenza 
ewlenija, dan l-Istat għandu jkun jista' 
jagħmel appell għall-Mekkaniżmu biex 
jissupplimenta r-riżorsi tiegħu tal-
protezzjoni ċivili u ta' riżorsi oħra ta' 
reazzjoni għall-emerġenzi. B'hekk l-Unjoni
tista’ tadotta miżuri, skont il-prinċipju ta’ 
sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. 
B'konformità mal-prinċipju ta' 
proporzjonalità, kif stabbilit f’dak l-
Artikolu, din id-Deċiżjoni ma tmurx lil 
hinn minn dak li huwa meħtieġ biex 
jinkiseb dak l-għan.

(22) Jekk il-kapaċitajiet ta’ reazzjoni ta’ 
Stat Membru affettwat ma jkunux jistgħu 
jlaħħqu ma’ emerġenza ewlenija, dan l-
Istat għandu jkun jista' jagħmel appell 
għall-Mekkaniżmu biex jissupplimenta r-
riżorsi tiegħu tal-protezzjoni ċivili u ta' 
riżorsi oħra ta' reazzjoni għall-emerġenzi. 
B'hekk l-Unjoni tista’ tadotta miżuri, skont 
il-prinċipju ta’ sussidjarjetà kif stabbilit fl-
Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea. B'konformità mal-prinċipju ta' 
proporzjonalità, kif stabbilit f’dak l-
Artikolu, din id-Deċiżjoni ma tmurx lil 
hinn minn dak li huwa meħtieġ biex 
jinkiseb dak l-għan.

Or. de

Emenda: 50
Nikos Chrysogelos

Proposta għal deċiżjoni
L-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 azzjonijiet fl-
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 kkawżati mill-bniedem.

Or. en

Emenda: 51
Giommaria Uggias

Proposta għal deċiżjoni
L-Artikolu 1 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

2. 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.

2. Il-Mekkaniżmu mhux se jaffettwa r-
responsabbiltà tal-Istati Membri biex 
iħarsu l-persuni, l-ambjent u l-proprjetà fit-
territorju tagħhom kontra diżastri. Għandu 
jissuplimenta l-iffinanzjar nazzjonali tal-
Istati Membri sabiex dawn jaddottaw is-
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.

Or. it

Emenda: 52
Younous Omarjee

Proposta għal deċiżjoni
L-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 inċidenti teknoloġiċi, 
radjoloġiċi, industrijali jew ambjentali, 
tniġġis tal-baħar, epidemiji u emerġenzi 
akuti tas-saħħa, li jseħħu fi ħdan jew barra 
l-Unjoni.

Or. fr

Emenda: 53
Markus Pieper

Proposta għal deċiżjoni
L-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.

Or. de

Emenda: 54
Nikos Chrysogelos

Proposta għal deċiżjoni
L-Artikolu 1 – paragrafu 5



AM\912151MT.doc 21/50 PE494.850v01-00

MT

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 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 u riżorsi 
suffiċjenti biex jippermettuhom ilaħħqu 
b'mod adegwat u konsistenti ma' diżastri 
ta' skala u natura li jistgħu jkunu 
raġonevolment mistennija u mħejjija 
għalihom.

Or. en

Emenda: 55
Markus Pieper

Proposta għal deċiżjoni
L-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 mhux se jaffettwa r-
responsabbiltà primarja 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.

Or. de

Emenda: 56
Giommaria Uggias

Proposta għal deċiżjoni
L-Artikolu 1 – paragrafu 6
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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.

imħassar

Or. it

Emenda: 57
Younous Omarjee

Proposta għal deċiżjoni
L-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 l-ħtiġijiet 
speċjali tar-reġjuni jew gżejjer iżolati, 
ultraperiferiċi , transkonfinali u oħrajn tal-
Unjoni fil-każ ta' diżastru. Jista’ jkun 
meħtieġ approċċ integrat għal kull baċir 
tal-baħar f’dawn ir-reġjuni sabiex jiġu 
żgurati l-aħjar sinerġiji possibbli.

Or. fr

Emenda: 58
Nikos Chrysogelos

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

(a) li jinkiseb livell għoli ta' protezzjoni 
kontra d-diżastri bil-prevenzjoni jew it-
tnaqqis tal-effetti tagħhom u billi titħaddan 
kultura ta' prevenzjoni;

(a) li jinkiseb livell għoli ta' protezzjoni 
kontra d-diżastri bil-prevenzjoni jew it-
tnaqqis tal-effetti tagħhom, billi titħaddan 
kultura ta' prevenzjoni u billi titjieb il-
kooperazzjoni bejn il-protezzjoni ċivili u s-
servizzi kompetenti l-oħrajn;
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Or. en

Emenda: 59
Nikos Chrysogelos

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

(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.

(c) il-progress fit-titjib tar-reazzjoni għal 
diżastri mkejjla bil-ħeffa u l-iskala ta' 
koordinazzjoni ta' interventi u servizzi 
skont il-Mekkaniżmu u l-adegwatezza tal-
għajnuna pprovduta għall-ħtiġijiet fuq l-art.

Or. en

Emenda: 60
Giommaria Uggias

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1 – 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;

imħassar

Or. it

Emenda: 61
Markus Pieper

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

2. “diżastru ewlieni” tfisser kwalunkwe 2. ‘diżastru ewlieni’ tfisser avveniment 



PE494.850v01-00 24/50 AM\912151MT.doc

MT

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;

elementari li, minħabba d-daqs mhux tas-
soltu tiegħu, diġà pperikola l-ħajja u l-
proprjetà jew se jagħmel dan fil-futur 
immedjat, fejn ir-riżorsi tal-Istat Membru 
affettwat mhumiex biżżejjed biex 
jindirizzawh u li jista’ jirriżulta f’sejħa 
għall-għajnuna taħt dan il-Mekkaniżmu;

Or. de

Emenda: 62
Giommaria Uggias

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1 – 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” jew “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;

Or. it

Emenda: 63
Nikos Chrysogelos

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

3. "reazzjoni" tfisser kwalunkwe azzjoni 
meħuda taħt il-Mekkaniżmu waqt jew wara 
diżastru ewlieni sabiex jiġu indirizzati l-
konsegwenzi immedjati avversi tiegħu;

3. "reazzjoni" tfisser kwalunkwe azzjoni 
meħuda taħt il-Mekkaniżmu waqt jew wara 
diżastru ewlieni sabiex jiġu indirizzati l-
konsegwenzi immedjati avversi tiegħu 
b’mod sostenibbli;

Or. en
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Emenda: 64
Giommaria Uggias

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

3. "reazzjoni" tfisser kwalunkwe azzjoni 
meħuda taħt il-Mekkaniżmu waqt jew wara 
diżastru ewlieni sabiex jiġu indirizzati l-
konsegwenzi immedjati avversi tiegħu;

3. "reazzjoni" tfisser kwalunkwe azzjoni 
meħuda taħt il-Mekkaniżmu waqt jew wara 
diżastru jew diżastru ewlieni sabiex jiġu 
indirizzati l-konsegwenzi immedjati 
avversi tiegħu;

Or. it

Emenda: 65
Markus Pieper

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

7. "modulu" tfisser arranġament 
awtosuffiċjenti u awtonomu xprunat mill-
kompiti u mill-ħtiġijiet definit minn qabel 
tal-kapaċitajiet tal-Istati Membri jew tim 
mobbli operattiv tal-Istati Membri, li 
jirrappreżenta kombinazzjoni ta’ mezzi 
umani u materjali, li jista' jkun deskritt 
f'termini tal-kapaċità tiegħu għal intervent 
jew permezz ta’ kompitu/i li huwa kapaċi 
jwettaq;

7. "modulu" tfisser arranġament 
volontarju, awtosuffiċjenti u awtonomu 
xprunat mill-kompiti u mill-ħtiġijiet definit 
minn qabel tal-kapaċitajiet tal-Istati 
Membri jew tim mobbli operattiv tal-Istati 
Membri, li jirrappreżenta kombinazzjoni 
ta’ mezzi umani u materjali, li jista' jkun 
deskritt f'termini tal-kapaċità tiegħu għal 
intervent jew permezz ta’ kompitu/i li 
huwa kapaċi jwettaq;

Or. de

Emenda: 66
Manfred Weber

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 9
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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;

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Is-sottomissjoni ta’ pjanijiet nazzjonali ta’ ġestjoni tar-riskju hija meħtieġa għal 
kooperazzjoni effettiva fi ħdan il-Mekkaniżmu tal-Protezzjoni Ċivili. It-talbiet għal unitajiet
ta’ appoġġ skont dan il-mekkaniżmu se jsiru fil-futur mill-Istati Membri kkonċernati, li 
għandhom jispeċifikaw l-estent tal-appoġġ meħtieġ u l-oqsma speċifiċi fejn huwa meħtieġ. Il-
Kummissjoni mhijiex responsabbli biex tivverifika dan jew biex tadatta t-talbiet permezz ta’ 
pjanijiet nazzjonali ta’ ġestjoni tar-riskju.

Emenda: 67
Nikos Chrysogelos

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1 – 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 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 sostenibbli
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;
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Or. en

Emenda: 68
Iosif Matula

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 1 – 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 fuq riskji ta' diżastru u tiffaċilita l-
kooperazzjoni u l-qsim ta' għarfien, l-aħjar 
prattiki u l-informazzjoni;

Or. ro

Emenda: 69
Nikos Chrysogelos

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 1 – 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 fuq riskji ta' diżastru u tiffaċilita l-
qsim ta' għarfien, l-aħjar prattiki u l-
informazzjoni, kemm fuq livell Ewropew u 
fost l-Istati Membri fuq livell 
makroreġjonali jew subreġjonali, fejn it-
territorji jiffaċċjaw ir-riskji ta’ diżastru 
simili;

Or. en

Emenda: 70
Manfred Weber

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt d
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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;

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Is-sottomissjoni ta’ pjanijiet nazzjonali ta’ ġestjoni tar-riskju hija meħtieġa għal 
kooperazzjoni effettiva fi ħdan il-Mekkaniżmu tal-Protezzjoni Ċivili. It-talbiet għal unitajiet 
ta’ appoġġ skont dan il-mekkaniżmu se jsiru fil-futur mill-Istati Membri kkonċernati, li 
għandhom jispeċifikaw l-estent tal-appoġġ meħtieġ u l-oqsma speċifiċi fejn huwa meħtieġ. Il-
Kummissjoni mhijiex responsabbli biex tivverifika dan jew biex tadatta t-talbiet permezz ta’ 
pjanijiet nazzjonali ta’ ġestjoni tar-riskju.

Emenda: 71
Iosif Matula

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 1 – 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, il-
koordinazzjoni bejn l-istati Membri 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;

Or. ro

Emenda: 72
Nikos Chrysogelos

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt d
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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 ta' ġestjoni 
f'każ ta' riskju tal-Istati Membri inklużi 
linji gwida dwar il-kontenut tagħhom biex 
tiffaċilita l-koerenza u l-komparabilità 
tagħhom u tipprovdi, fejn meħtieġ, 
inċentivi adegwati;

Or. en

Emenda: 73
Nikos Chrysogelos

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

(e) tqajjem kuxjenza dwar l-importanza tal-
prevenzjoni ta' riskji u tappoġġja l-Istati 
Membri fit-tqajjim ta' informazzjoni 
pubblika, edukazzjoni u għarfien;

(e) tqajjem kuxjenza dwar l-importanza tal-
prevenzjoni ta' riskji u tappoġġja l-Istati 
Membri u l-awtoritajiet reġjonali u lokali
fit-tqajjim ta' informazzjoni pubblika, 
edukazzjoni u għarfien;

Or. en

Emenda: 74
Iosif Matula

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

(e) tqajjem kuxjenza dwar l-importanza tal-
prevenzjoni ta' riskji u tappoġġja l-Istati 
Membri fit-tqajjim ta' informazzjoni 
pubblika, edukazzjoni u għarfien;

(e) tqajjem kuxjenza dwar l-importanza tal-
prevenzjoni ta' riskji u tappoġġja l-Istati 
Membri fit-tqajjim ta' informazzjoni 
pubblika, edukazzjoni u sensittività u 
għarfien;

Or. ro
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Emenda: 75
Nikos Chrysogelos

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

(f a) tippromwovi l-użu tal-fondi tal-
Unjoni għall-prevenzjoni sostenibbli ta’ 
diżastri u tinkoraġġixxi l-Istati Membri u 
r-reġjuni jisfruttaw dawn l-opportunitajiet 
ta’ ffinanzjar;

Or. en

Emenda: 76
Younous Omarjee

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

(ga) tieħu nota tal-vulnerabilità 
partikolari tar-reġjuni msejsa fuq l-
Artikolu 349 tat-Trattat.

Or. fr

Emenda: 77
Manfred Weber

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 
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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.
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

Is-sottomissjoni ta’ pjanijiet nazzjonali ta’ ġestjoni tar-riskju hija meħtieġa għal 
kooperazzjoni effettiva fi ħdan il-Mekkaniżmu tal-Protezzjoni Ċivili. It-talbiet għal unitajiet 
ta’ appoġġ skont dan il-mekkaniżmu se jsiru fil-futur mill-Istati Membri kkonċernati, li 
għandhom jispeċifikaw l-estent tal-appoġġ meħtieġ u l-oqsma speċifiċi fejn huwa meħtieġ. Il-
Kummissjoni mhijiex responsabbli biex tivverifika dan jew biex tadatta t-talbiet permezz ta’ 
pjanijiet nazzjonali ta’ ġestjoni tar-riskju.

Emenda: 78
Oldřich Vlasák

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 jiġi żgurat approċċ effettiv u 
koerenti għall-prevenzjoni ta’ diżastri u 
tħejjija permezz tal-qsim ta’ informazzjoni 
u tal-aħjar prattiki fi ħdan il-Mekkaniżmu, 
l-Istati Membri se jqiegħdu għad-
disponibilità tal-Kummissjoni l-pjanijiet 
tagħhom tal-ġestjoni f’każ ta’ riskju mhux 
aktar tard mill-2016.

Or. en
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Emenda: 79
Luís Paulo Alves

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, wara konsultazzjoni mal-
awtoritajiet pubbliċi kompetenti tagħhom, 
inklużi l-awtoritajiet reġjonali u lokali, se 
jikkomunikaw lill-Kummissjoni l-pjanijiet 
tagħhom tal-ġestjoni tar-riskju. Għandu 
jitqiegħed enfasi fuq l-assistenza li 
għandha tingħata lil reġjuni ultraperifiċi, 
gżejjer, reġjuni transkonfinali u ta’ 
muntanji, li spiss huma nieqsa mir-riżorsi 
adegwati li permezz tagħhom jirreaġixxu 
malajr għad-diżastri. 

Or. pt

Emenda: 80
Oldřich Vlasák

Proposta għal deċiżjoni
L-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 ta’ ġestjoni tar-riskju se 
jikkunsidraw ir-riskji ta’ diżastri naturali 
u kkawżati mill-bniedem li ġew analizzati 
fil-valutazzjonijiet nazzjonali ta’ riskju u 
riskju rilevanti ieħor fuq il-livell 
nazzjonali jew subnazzjonali adegwat u se 
jkunu koerenti ma’ pjanijiet rilevanti 
oħrajn fis-seħħ fl-Istat Membru.

Or. en
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Emenda: 81
Younous Omarjee

Proposta għal deċiżjoni
L-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 ta’ ġestjoni tar-riskju se 
jikkunsidraw il-valutazzjonijiet nazzjonali, 
reġjonali u lokali ta’ riskju u valutazzjoni 
oħra rilevanti ta' riskju u se jkunu koerenti 
ma’ pjanijiet rilevanti oħrajn fis-seħħ f’dak 
l-Istat Membru.

Or. fr

Emenda: 82
Nikos Chrysogelos

Proposta għal deċiżjoni
L-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 ta’ ġestjoni tar-riskju se 
jikkunsidraw il-valutazzjonijiet nazzjonali, 
reġjonali u lokali ta’ riskju u valutazzjoni 
oħra rilevanti ta' riskju u se jkunu koerenti 
ma’ pjanijiet rilevanti oħrajn fis-seħħ f’dak 
l-Istat Membru.

Or. en

Emenda: 83
Iosif Matula

Proposta għal deċiżjoni
L-Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

2. Il-pjanijiet ta’ ġestjoni f’każ ta’ riskju se 
jikkunsidraw il-valutazzjonijiet nazzjonali 

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

ta’ riskju u valutazzjoni oħra rilevanti ta’ 
riskju u se jkunu koerenti ma’ pjanijiet 
rilevanti oħrajn fis-seħħ f’dak l-Istat 
Membru. L-Istati Membri għandhom 
jiżviluppaw strateġija għall-
koordinazzjoni ta’ ppjanar ta’ ġestjoni 
tar-riskju fir-reġjuni transkonfinali.
       

Or. ro

Emenda: 84
Giommaria Uggias

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

2a. Bil-għan li jiżguraw il-parteċipazzjoni 
effettiva tal-entitajiet pubbliċi kollha 
involuti fil-ħarsien ambjentali, l-Istati 
Membri għandhom jistipulaw l-inklużjoni 
mandatorja fil-programmi operattivi 
kollha, ġenerali jew individwali, reġjonali 
u lokali ta’nefqa allokata speċifikament 
għall-‘ispejjeż għall-prevenzjoni ta’ 
fenomini naturali u diżastri’; il-
Kummissjoni tirrikonoxxi l-ħtieġa ta’ 
riformulazzjoni tal-programmi operattivi 
approvati mill-Istati Membri f’dan il-
qasam;
  

Or. it

Emenda: 85
Oldřich Vlasák

Proposta għal deċiżjoni
L-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.

Imħassar

Or. en

Emenda: 86
Younous Omarjee

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 – paragrafu 1 – 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), f’koordinazzjoni 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. fr

Emenda: 87
Iosif Matula

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

(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 

(c) tikkontribwixxi għall-iżvilupp ta' 
sistemi ta' individwazzjoni, ta' avviż minn 
qabel u ta' allert għad-diżastri u 
standardizzazzjoni ta’ kodiċi ta’ allert
sabiex ikun hemm reazzjoni rapida, u 
għall-promozzjoni tal-interkonnessjoni u l-
konnessjoni tagħhom mal-ERC u mas-
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jibnu fuq informazzjoni, sorsi ta’ 
monitoraġġ u individwazzjoni eżistenti u 
tal-futur;

CECIS. Dawk is-sistemi jikkunsidraw u 
jibnu fuq informazzjoni, sorsi ta’ 
monitoraġġ u individwazzjoni eżistenti u 
tal-futur;

Or. ro

Emenda: 88
Nuno Teixeira

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt d – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

jivvalutaw il-ħtiġijiet fi stat li qed jitlob 
għall-għajnuna,

jivvalutaw il-ħtiġijiet fi stat jew reġjun li 
qed jitlob għall-għajnuna,

Or. pt

Emenda: 89
Nuno Teixeira

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt d – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

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,

jiffaċilitaw, meta jkun meħtieġ, il-
koordinament tal-operazzjonijiet tal-
għajnuna għall-emerġenzi fuq il-post u 
jikkoordinaw, meta jkun meħtieġ u xieraq, 
mal-awtoritajiet nazzjonali jew reġjonali 
kompetenti tal-Istat li qed jitlob l-għajnuna,

Or. pt

Emenda: 90
Iosif Matula

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt e
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

(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;

(e) iwaqqfu u jżommu kapaċità 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 u gruppi ta’ voluntieri f’żoni 
iżolati jew inaċċessibbli;

Or. ro

Emenda: 91
Markus Pieper

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

(f) jgħinu lill-Istati Membri fil-
pożizzjonament minn qabel tal-assi ta' 
reazzjoni f'ċentri loġistiċi fl-Unjoni;

(f) jgħinu lill-Istati Membri loġistikament 
fil-pożizzjonament minn qabel tal-assi ta' 
reazzjoni f'ċentri loġistiċi fl-Unjoni;

Or. de

Emenda: 92
Markus Pieper

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

Il-moduli se jkunu ffurmati mir-riżorsi ta' 
Stat Membru jew aktar.

Il-moduli se jkunu ffurmati mir-riżorsi, li 
jitqiegħdu għad-dispożizzjoni ħielsa ta’ 
Stat Membru jew aktar.

Or. de
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Emenda: 93
Manfred Weber

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

(a) il-Kummissjoni, b'kooperazzjoni mal-
Istati Membri, tipproduċi xenarji ta' 
referenza għal diżastri fi ħdan u 'l barra 
mill-Unjoni, billi jiġu kkunsidrati l-
pjanijiet ta' ġesjtoni f'każ ta' riskju, li 
hemm referenza għalihom fl-Artikolu 6;

(a) il-Kummissjoni, b’kooperazzjoni mal-
Istati Membri, tipproduċi xenarji ta’ 
referenza għal diżastri fi ħdan u ’l barra 
mill-Unjoni,

Or. de

Ġustifikazzjoni

Is-sottomissjoni ta’ pjanijiet nazzjonali ta’ ġestjoni tar-riskju hija meħtieġa għal 
kooperazzjoni effettiva fi ħdan il-Mekkaniżmu tal-Protezzjoni Ċivili. It-talbiet għal unitajiet 
ta’ appoġġ skont dan il-mekkaniżmu se jsiru fil-futur mill-Istati Membri kkonċernati, li 
għandhom jispeċifikaw l-estent tal-appoġġ meħtieġ u l-oqsma speċifiċi fejn huwa meħtieġ. Il-
Kummissjoni mhijiex responsabbli biex tivverifika dan jew biex tadatta t-talbiet permezz ta’ 
pjanijiet nazzjonali ta’ ġestjoni tar-riskju.

Emenda: 94
Nikos Chrysogelos

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

(b) l-Istati Membri jidentifikaw u jelenkaw 
kapaċitajiet eżistenti ewlenin li jistgħu 
jkunu disponibbli għar-reazzjoni taħt il-
Mekkaniżmu għal dawn ix-xenarji u 
jinfurmaw lill-Kummissjoni minnufih;

(b) l-Istati Membri, f’kooperazzjoni mar-
reġjuni tagħhom, jidentifikaw u jelenkaw 
kapaċitajiet eżistenti ewlenin li jistgħu 
jkunu disponibbli għar-reazzjoni taħt il-
Mekkaniżmu għal dawn ix-xenarji u 
jinfurmaw lill-Kummissjoni minnufih;

Or. en
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Emenda: 95
Patrice Tirolien

Proposta għal deċiżjoni
L-Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

2. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
jidentifikaw u jiżguraw sinerġiji bejn 
iffinanzjar għal għajnuna materjali u 
għajnuna umanitarja pprovduti mill-Unjoni 
u l-Istati Membri fl-ippjanar ta' 
operazzjonijiet ta' reazzjoni barra l-Unjoni.

2. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
jidentifikaw u jiżguraw sinerġiji bejn 
iffinanzjar għal għajnuna materjali u 
għajnuna umanitarja pprovduti mill-Unjoni 
u l-Istati Membri fl-ippjanar ta' 
operazzjonijiet ta' reazzjoni barra l-Unjoni 
u għandhom jiżguraw l-integrazzjoni tar-
reġjuni ultraperiferiċi meta tali pjanijiet 
jinvolvu t-territorju tagħhom.

Or. fr

Emenda: 96
Markus Pieper

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

[...] Imħassar

Or. de

Emenda: 97
Oldřich Vlasák

Proposta għal deċiżjoni
L-Artikolu 11 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

3. Il-Kummissjoni tiddefinixxi ħtiġijiet ta’ 
kwalità għall-kapaċitajiet li jkunu se jiġu 
impenjati lill-Kapaċità Ewropea ta’ 
Reazzjoni għall-Emerġenzi. L-Istati 

3. Il-Kummissjoni, f’kooperazzjoni mal-
Istati Membri, tiddefinixxi ħtiġijiet ta’ 
kwalità għall-kapaċitajiet li jimpenjaw l-
Istati Membri lill-Kapaċità Ewropea ta’ 
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Membri jkunu responsabbli biex jiżguraw 
il-kwalità tagħhom.

Reazzjoni għall-Emerġenzi. L-Istati 
Membri jkunu responsabbli biex jiżguraw 
il-kwalità tagħhom.

Or. en

Emenda: 98
Oldřich Vlasák

Proposta għal deċiżjoni
L-Artikolu 11 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

4. Il-Kummissjoni tistabilixxi u 
timmaniġġa proċess għaċ-ċertifikazzjoni u 
reġistrazzjoni ta’ kapaċitajiet li l-Istati 
Membri jagħmlu disponibbli għall-
Kapaċità Ewropea ta’ Reazzjoni għall-
Emerġenzi.

4. Il-Kummissjoni, f’kooperazzjoni mal-
Istati Membri, tistabilixxi u timmaniġġa 
proċess għaċ-ċertifikazzjoni u 
reġistrazzjoni ta’ kapaċitajiet li l-Istati 
Membri jagħmlu disponibbli għall-
Kapaċità Ewropea ta’ Reazzjoni għall-
Emerġenzi.

Or. en

Emenda: 99
Oldřich Vlasák

Proposta għal deċiżjoni
L-Artikolu 11 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

7. Fil-każ ta’ skjerament, il-kapaċitajiet 
jibqgħu taħt il-kmand u d-direzzjoni tal-
Istati Membri. Il-koordinazzjoni fost il-
kapaċitajiet differenti tkun żgurata mill-
Kummissjoni permezz tal-ERC. Il-
kapaċitajiet jibqgħu disponibbli għar-
raġunijiet nazzjonali tal-Istati Membri 
meta ma jintużawx f’operazzjonijiet taħt 
il-Mekkaniżmu.

7. Il-kapaċitajiet ta’ reazzjoni li l-Istati 
Membri jqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-
Kapaċità Ewropea ta’ Reazzjoni għall-
Emerġenzi jibqgħu disponibbli f’kull ħin 
għar-raġunijiet nazzjonali tal-Istati 
Membri.

Or. en
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Emenda: 100
Markus Pieper

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

[...] imħassar

Or. de

Emenda: 101
Petru Constantin Luhan

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

(ba) tagħti assistenza lill-Istati membri 
għat-titjib tal-aċċessibilità fir-reġjuni bl-
akbar riskju ta’ sitwazzjonijiet ta’ 
emerġenza.

Or. ro

Emenda: 102
Iosif Matula

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

(a) It-twaqqif ta' programm tat-taħriġ u 
netwerk tat-taħriġ għall-protezzjoni ċivili u 
persunal ieħor ta' ġestjoni għall-emerġenza 
fuq prevenzjoni ta' diżastri, tħejjija u 
reazzjoni, bil-għan li titjieb il-
koordinazzjoni, il-kompatibilità u l-

(a) It-twaqqif ta' programm tat-taħriġ u 
netwerk tat-taħriġ għall-protezzjoni ċivili 
lokali u reġjonali u persunal ieħor ta' 
ġestjoni għall-emerġenza fuq prevenzjoni 
ta' diżastri, tħejjija u reazzjoni, bil-għan li 
titjieb il-koordinazzjoni, il-kompatibilità u 



PE494.850v01-00 42/50 AM\912151MT.doc

MT

komplementarjetà bejn il-moduli u l-
kapaċitajiet oħrajn li hemm referenza 
għalihom fl-Artikoli 8, 9 u 11, u bit-titjib 
tal-kompetenza tal-esperti li hemm 
referenza għalihom fil-punt (d) tal-
Artikolu 7. Il-programm għandu jinkludi 
korsijiet, eżerċizzji u sistema ta’ skambju 
ta' esperti, li biha individwi jistgħu jiġu 
ssekondati mat-timijiet fi Stati Membri 
oħra;

l-komplementarjetà bejn il-moduli u l-
kapaċitajiet oħrajn li hemm referenza 
għalihom fl-Artikoli 8, 9 u 11, u bit-titjib 
tal-kompetenza tal-esperti li hemm 
referenza għalihom fil-punt (d) tal-
Artikolu 7. Il-programm għandu jinkludi 
korsijiet, eżerċizzji u sistema ta’ skambju 
ta' esperti, li biha individwi jistgħu jiġu 
ssekondati mat-timijiet fi Stati Membri 
oħra;

Or. ro

Emenda: 103
Nikos Chrysogelos

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

(a a) tikkunsidra l-ħtiġijiet u l-interessi 
tal-Istati Membri fuq livell 
makroreġjonali jew subreġjonali, meta t-
territorji jiffaċċjaw riskji ta’ diżastri 
simili;

Or. en

Emenda: 104
Nikos Chrysogelos

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

(d) it-twaqqif ta' programm ta' tagħlimiet 
miksuba mill-interventi, l-eżerċizzji u t-
taħriġ imwettqa fi ħdan il-qafas tal-
mekkaniżmu, inklużi l-aspetti ta' 
prevenzjoni, tħejjija u reazzjoni, bit-tixrid u 
l-implimentazzjoni tagħhom kif xieraq;

(d) it-twaqqif ta' programm ta' tagħlimiet 
miksuba mill-interventi fl-Unjoni u barra 
minnha, l-eżerċizzji u t-taħriġ imwettqa fi 
ħdan il-qafas tal-mekkaniżmu, inklużi l-
aspetti ta' prevenzjoni, tħejjija u reazzjoni, 
bit-tixrid u l-implimentazzjoni tagħhom kif 
xieraq;
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Or. en

Emenda: 105
Markus Pieper

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 19 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

L-ammont finanzjarju ta' referenza għall-
implimentazzjoni ta' din id-Deċiżjoni 
għall-perijodu 2014 sa 2020 huwa ta' 
EUR 513.000.000 fi prezzijiet attwali.

L-ammont finanzjarju ta' referenza għall-
implimentazzjoni ta' din id-Deċiżjoni 
għall-perijodu 2014 sa 2020 huwa ta' 
EUR 400.000.000 fi prezzijiet attwali.

Or. de

Emenda: 106
Karin Kadenbach

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 19 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

L-ammont finanzjarju ta' referenza għall-
implimentazzjoni ta' din id-Deċiżjoni 
għall-perijodu 2014 sa 2020 huwa ta' 
EUR 513.000.000 fi prezzijiet attwali.

L-ammont finanzjarju ta' referenza għall-
implimentazzjoni ta' din id-Deċiżjoni 
għall-perijodu 2014 sa 2020 huwa ta' 
EUR 513.000.000 fi prezzijiet attwali. Fi 
ħdan dan il-qafas, il-mezzi baġitarji għal 
operazzjonijiet fl-Unjoni kif ukoll barra 
mill-UE se jiġu determinati/stipulati skont 
il-ħtiġijiet li jirriżultaw.

Or. en

Emenda: 107
Markus Pieper

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 19 – paragrafu 1 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

EUR 276 000 000 fi prezzijiet attwali 
jittieħdu minn intestatura 3 "Sigurtà u 
Ċittadinanza" tal-qafas finanzjarju u 
EUR 237 000 000 fi prezzijiet attwali mill-
intestatura 4 "Ewropa Globali."

EUR 200 000 000 fi prezzijiet attwali 
jittieħdu minn intestatura 3 "Sigurtà u 
Ċittadinanza" tal-qafas finanzjarju u 
EUR 200 000 000 fi prezzijiet attwali mill-
intestatura 4 "Ewropa Globali."

Or. de

Emenda: 108
Nikos Chrysogelos

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 20 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

(d) informazzjoni pubblika, edukazzjoni u 
tqajjim tal-kuxjenza pubblika u azzjonijiet 
assoċjati ta' tixrid, sabiex jiġu minimizzati 
l-effetti ta' emerġenzi fuq iċ-ċittadini tal-
Unjoni u biex tingħata għajnuna liċ-
ċittadini tal-Unjoni sabiex jipproteġu 
lilhom infushom b'mod aktar effettiv;

(d) informazzjoni pubblika, edukazzjoni u 
tqajjim tal-kuxjenza pubblika u azzjonijiet 
assoċjati ta' tixrid, sabiex jiġu minimizzati 
l-effetti ta' emerġenzi fuq iċ-ċittadini tal-
Unjoni u biex tingħata għajnuna liċ-
ċittadini tal-Unjoni sabiex jipproteġu 
lilhom infushom b'mod aktar effettiv u 
sostenibbli;

Or. en

Emenda: 109
Nuno Teixeira

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 20 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

Fil-każ tar-reġjuni ultraperiferiċi, l-
azzjonijiet ġenerali kollha jkunu eliġibbli. 

Or. pt
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Emenda: 110
Manfred Weber

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 21 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

(a) tħejjija ta' pjanijiet ta' ġestjoni f'każ 
ta' riskju u analżi tar-riskji mal-Unjoni 
kollha;

Imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Is-sottomissjoni ta’ pjanijiet nazzjonali ta’ ġestjoni tar-riskju hija meħtieġa għal 
kooperazzjoni effettiva fi ħdan il-Mekkaniżmu tal-Protezzjoni Ċivili. It-talbiet għal unitajiet 
ta’ appoġġ skont dan il-mekkaniżmu se jsiru fil-futur mill-Istati Membri kkonċernati, li 
għandhom jispeċifikaw l-estent tal-appoġġ meħtieġ u l-oqsma speċifiċi fejn huwa meħtieġ. Il-
Kummissjoni mhijiex responsabbli biex tivverifika dan jew biex tadatta t-talbiet permezz ta’ 
pjanijiet nazzjonali ta’ ġestjoni tar-riskju.

Emenda: 111
Markus Pieper

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 21 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

(a) tħejjija ta' pjanijiet ta' ġestjoni f'każ 
ta' riskju u analżi tar-riskji mal-Unjoni 
kollha;

Imħassar

Or. de

Emenda: 112
Markus Pieper

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 21 – paragrafu 1 – punt g
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

(g) ħolqien u manutenzjoni tal-Kapaċità 
Ewropea ta' Reazzjoni għall-Emerġenzi, 
kif imsemmi fl-Artikolu 11.

Imħassar

Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni 
għal azzjonijiet skont dan il-punt se tieħu 
l-forma ta' spejjeż ta' unità determinati 
skont it-tip ta' kapaċità u mhux se tkun ta' 
iktar minn 25% tal-ispejjeż eliġibbli totali.

Or. de

Emenda: 113
Markus Pieper

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 21 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

(h) identifikazzjoni u indirizzar tan-
nuqqasijiet fil-Kapaċità Ewropea ta' 
Reazzjoni għall-Emerġenzi skont l-
Artikolu 12.

Imħassar

Azzjonijiet meħuda skont dan il-punt 
ikunu bbażati fuq analiżi fil-fond tal-
ħtiġijiet u tal-bilanċ bejn in-nefqa u l-
benefiċċju skont it-tip ta' kapaċità, billi 
jiġu kkunsidrati l-probabilità u l-impatt 
tar-riskji rilevanti. Il-kontribuzzjoni 
finanzjarja tal-Unjoni għall-azzjonijiet 
taħt dan il-punt ma jistgħux ikunu iktar 
minn 85% tal-ispejjeż eliġibbli totali;

Or. de

Emenda: 114
Markus Pieper

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 21 – paragrafu 1 – punt i
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

(i) tiġi żgurata d-disponibilità ta' 
kapaċitajiet loġistiċi neċessarji biex 
jipprovdu għajnuna teknika u appoġġ 
għall-Kapaċità Ewropea ta' Reazzjoni 
għall-Emerġenzi, moduli oħrajn u 
kapaċitajiet ta' reazzjoni mibgħuta skont il-
Mekkaniżmu, kif ukoll atturi oħrajn fil-
post;

(i) tiġi żgurata d-disponibilità ta' 
kapaċitajiet loġistiċi neċessarji biex 
jipprovdu għajnuna teknika u appoġġ, 
timijiet esperti, moduli oħrajn u 
kapaċitajiet ta' reazzjoni mibgħuta skont il-
Mekkaniżmu, kif ukoll atturi oħrajn fil-
post;

Or. de

Emenda: 115
Markus Pieper

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 22 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

(b) li jintużaw il-kapaċitajiet imsemmija 
fil-punti (g), (h) u (i) tal-Artikolu 21 fil-
każ ta' dizastri kbar, fuq it-talba tal-
Kummissjoni permezz tal-ERC;

Imħassar

Or. de

Emenda: 116
Nuno Teixeira

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 22 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

(da) kwalunkwe azzjoni ta’ appoġġ jew 
komplementari li tkun meqjusa meħtieġa 
fil-kuntest tal-Mekkaniżmu għall-ksib tal-
objettivi elenkata skont l-Artikolu 3(1a) 
fir-reġjuni ultraperiferiċi u li tinvolvi 
rikors għal kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi. 
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Or. pt

Emenda: 117
Markus Pieper

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 23 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

2. L-ammont tal-appoġġ finanzjarju tal-
Unjoni għal riżorsi tat-trasport u loġistika 
relatata ma taqbiżx il-85% tal-ispiża totali 
eliġibbli. L-appoġġ finanzjarju tal-Unjoni 
għal riżorsi tat-trasport u loġistika 
relatata tista' tkopri massimu ta' 100% 
tal-ispiża totali eliġibbli meta jiġi ssodisfat 
wieħed mill-kriterji li ġejjin:

2. L-ammont tal-appoġġ finanzjarju tal-
Unjoni għal riżorsi tat-trasport u loġistika 
relatata ma taqbiżx il-85% tal-ispiża totali 
eliġibbli.

Or. de

Emenda: 118
Markus Pieper

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 23 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

(a) l-ispejjeż huma relatati mal-
operazzjonijiet loġisitiċi f'ċentri tat-
trasport (inklużi fost oħrajn it-tgħabbija u 
l-ħatt ta' merkanzija u l-kiri ta' 
magazzinaġġ),

Imħassar

Or. de

Emenda: 119
Markus Pieper

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 23 – paragrafu 2 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

(b) l-ispejjeż huma relatati mat-
trasportazzjoni lokali u huma neċessarji 
biex jiffaċilitaw l-ippuljar tal-kapaċitajiet 
jew kunsinna kkoordinata ta' għajnuna,

Imħassar

Or. de

Emenda: 120
Markus Pieper

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 23 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

(c) l-ispejjeż huma relatati mat-trasport 
tal-kapaċitajiet imsemmija fil-
punti (g), (h) u (i) tal-Artikolu 21.

Imħassar

Or. de

Emenda: 121
Nuno Teixeira

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 26 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

L-azzjonijiet li jirċievu assistenza 
finanzjarja taħt din id-Deċiżjoni ma 
jirċievux assistenza minn strumenti 
finanzjarji oħra tal-Unjoni.

L-azzjonijiet li jirċievu assistenza 
finanzjarja taħt din id-Deċiżjoni ma 
jirċievux assistenza minn strumenti 
finanzjarji oħra tal-Unjoni, minbarra fil-
każ ta’ azzjonijiet ta’ għajnuna f’każ ta’ 
diżastru fir-reġjuni ultraperiferiċi u 
f’dawk b’limitazzjonijiet ġeografiċi jew 
demografiċi, bħal reġjuni li jinvolvu 
gżejjer, muntanji jew li ma tantx huma 
popolati.

Or. pt
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Emenda: 122
Giommaria Uggias

Proposta għal deċiżjoni
L-Artikolu 28 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

2. Assistenza Finanzjarja msemmija fl-
Artikoli 20 u l-Artikolu 21 (a) sa (f) tista' 
tingħata lil pajjiżi li jaqgħu taħt il-Politika 
Ewropea tal-Viċinat kif ukoll pajjiżi 
kandidati potenzjali li ma jipparteċipawx 
fil-Mekkaniżmu.

Imħassar

Or. it

Emenda: 123
Markus Pieper

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 30 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

(g) il-modalitajiet dwar l-identifikazzjoni 
u l-mili tal-lakuni fil-Kapaċità ta’ 
Reazzjoni għall-Emerġenza Ewropea, kif 
jipprovdi l-Artikolu 12;

imħassar

Or. de


