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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Din il-proposta għal deċiżjoni dwar il-Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili hi 
dokument primarju li jikkunsidra r-rekwiżiti tal-prevenzjoni u r-reazzjoni tal-Unjoni Ewropea 
f'dan il-qasam. Ir-rapporteur jilqa' l-intenzjoni tal-Kummissjoni biex tgħaqqad il-Mekkaniżmu 
tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili mal-Istrument Finanzjarju f'dokument uniku, inkluża l-
implimentazzjoni tiegħu, li tressqet bħala proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u l-
Kunsill. B'mod partikolari jilqa' għadd ta' bidliet proposti li jintroduċu regoli u proċeduri li 
jissemplifikaw l-attivazzjoni tal-Mekkaniżmu, biex b'hekk tissaħħaħ l-effettività, l-effiċjenza 
u l-koerenza tar-reazzjoni tal-UE għad-diżastri.

Mill-pożizzjoni tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali l-emendi primarjament jiffukaw fuq il-
bżonn ta' involviment aktar mill-qrib tar-reġjuni, il-bliet u l-komunitajiet lokali minħabba li 
dawn l-awtoritajiet indipendenti għandhom rwol ewlieni kemm fil-prevenzjoni tal-emerġenzi 
kif ukoll fir-reazzjoni għall-emerġenzi u ma jistgħux jiġu injorati. Il-bżonnijiet tar-reġjuni tal-
fruntiera huma enfasizzati wkoll, fejn b'mod partikolari fil-fażi ta' reazzjoni hemm potenzjal 
kbir għall-implimentazzjoni ta' reazzjoni konġunta u msaħħa għall-emerġenzi. B'referenza 
għall-fondi tal-UE, qed isir appell ukoll għal rabta aktar effikaċi tal-Mekkaniżmu għall-
Protezzjoni Ċivili u l-Fond ta' Solidarjetà, fejn attwalment qed jiġi innutat nuqqas ta' 
flessibilità fl-applikazzjoni. 

Ir-rapporteur jirrakkomanda wkoll li l-Arikolu 11, li fih il-Kummissjoni tipproponi li tinħoloq 
'Kapaċità Ewropea ta' Reazzjoni għall-Emerġenzi', u l-Artikolu 12 li jkompli miegħu, jiġu 
riveduti, fost raġunijiet oħra minħabba li dan it-terminu ma jiġi definit imkien fil-proposta.  Ir-
rapporteur jinnota differenza fundamentali biss bejn l-użu tar-reazzjoni għall-emerġenzi tas-
sistema modulari jew tal-kapaċitajiet Ewropej allokati mill-Istati Membri, fir-rigward ta' jekk 
l-Istati Membri jistgħux jibagħtu jew għandhomx jibagħtu r-riżorsi nazzjonali liż-żona 
affettwata. Skont it-Trattat ta' Lisbona huwa stipulat b'mod ċar li l-Unjoni għandha s-setgħa li 
taġixxi biss fejn tappoġġa, tikkoordina jew tissupplementa l-azzjonijiet tal-Istati Membri, iżda 
tali azzjoni hi mitluba fl-Artikolu 11(6).  Dan il-fatt iġib miegħu għadd ta' aspetti finanzjarji u 
ta' sigurtà, inkluż il-bżonn li jkun spjegat kif u sa fejn hu possibbli li dawn il-'kapaċitajiet 
Ewropej' se jkunu appoġġjati finanzjarjament mill-Unjoni. Għal dawn ir-raġunijiet jidher 
aktar xieraq li tinżamm is-sistema modulari eżistenti, li tippermetti lill-Istati Membri 
jiddeċiedu fuq bażi volontarja meta u fejn jikkontribwixxu għar-reazzjoni għal emerġenzi 
kbar barra mit-territorju tagħhom, u meta l-Kummissjoni tappoġġja l-kooperazzjoni bejn l-
Istati Membri jew tikoordinaha permezz taċ-Ċentru ta' Monitoraġġ u Informazzjoni, li jaħdem 
tajjeb ħafna.

Problema speċifika oħra hi l-kwistjoni tas-sottomissjoni tal-pjanijiet ta' kriżi nazzjonali, fejn 
ir-Rapporteur jinsab imħasseb dwar iż-żieda eċċessiva fil-burokrazija u fir-riskju ta' 
immaniġġjar mhux sigur ta’ data tas-sigurtà sensittiva. Għal dawn ir-raġunijiet jipproponi li l-
Istati Membri, minflok jikkomunikaw il-pjanijiet ta' kriżi tagħhom jew kwalunkwe tip ieħor 
ta' pjan li jkun soġġett għal klassifikazzjoni ta' sigurtà, jikkomunikaw lill-Kummissjoni lista 
ta' riskji nazzjonali u s-sistema ta' miżuri għall-prevenzjoni tagħhom u r-reazzjoni għalihom.

EMENDI
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Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u 
s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-
rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 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. 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.

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 
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 u tal-
awtoritajiet pubbliċi kompetenti 
tiegħu,inklużi l-awtoritajiet reġjonali u 
lokali, li huma l-aktar qrib biex 
jindirizzaw il-problemi.

Or. cs

Emenda 2

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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-

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-
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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.

effetti tagħhom u bit-trawwim ta' kultura ta' 
prevenzjoni. Sabiex ikun żgurat approċċ 
integrat għal ġestjoni ta' diżastri, bir-rabta 
bejn azzjonijiet ta' prevenzjoni tar-riskju, 
ta' tħejjija u ta' reazzjoni, huwa essenzjali
li jitfasslu listi ta' riskji u jkunu proposti 
miżuri biex dawn jiġu indirizzati.
Għaldaqstant, il-Mekkaniżmu għandu 
jinkludi qafas ġenerali għall-
komunikazzjoni u l-implimentazzjoni 
tagħhom.

Or. cs

Emenda 3

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Miżuri oħra ta’ tħejjija jinkludu l-ġbir u t-
tqegħid flimkien tat-tagħrif li jkollu 
x'jaqsam mar-riżorsi mediċi meħtieġa u l-
istimulu tal-użu ta’ teknoloġiji ġodda. 
Skont l-Artikolu 346 tat-Trattat, l-ebda Stat 
Membru m'hu obbligat jagħti tagħrif li l-
iżvelar tiegħu jkun jikkunsidrah li jmur 
kontra l-interessi essenzjali tas-sigurtà 
tiegħu.

Miżuri oħra ta’ tħejjija jinkludu l-ġbir u t-
tqegħid flimkien tat-tagħrif li jkollu 
x'jaqsam mar-riżorsi mediċi meħtieġa u l-
istimulu tal-użu ta’ teknoloġiji ġodda. 
Skont l-Artikolu 346 (1)(a) tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, l-ebda Stat Membru m'hu 
obbligat jagħti tagħrif li l-iżvelar tiegħu 
jkun jikkunsidrah li jmur kontra l-interessi 
essenzjali tas-sigurtà tiegħu.

Or. cs

Emenda 4

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-iżvilupp ta’ moduli addizzjonali tal-
għajnuna tal-protezzjoni ċivili, li jkunu 
magħmulin mir-riżorsi ta’ Stat Membru 

L-iżvilupp ta’ moduli addizzjonali tal-
għajnuna tal-protezzjoni ċivili, li jkunu 
magħmulin mir-riżorsi ta’ Stat Membru 
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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.

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. Għandha 
tingħata attenzjoni speċjali f'dan ir-
rigward lill-kapaċitajiet ta’ protezzjoni 
ċivili fiż-żoni tal-fruntiera tal-Istati 
Membri.

Or. cs

Emenda 5

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. cs
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Emenda 6

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

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, jiġu stabbiliti l-
kapaċitajiet ewlenin eżistenti disponibbli 
fl-Istati Membri u jiġu identifikati r-riskji 
u jiġu definiti l-miżuri meħtieġa biex 
jindirizzawhom. Ir-reġistrazzjoni tar-riskji 
tista' tintuża wkoll biex jiġi ddeterminat
jekk hemmx nuqqasijiet fil-kapaċitajiet ta' 
reazzjoni għall-emerġenzi disponibbli fl-
Istati Membri. 

cs

Emenda 7

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 

Id-disponibilità ta' mezzi adegwati ta' 
ħtiġijiet għat-trasport u l-infrastruttura tat-
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.
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kriterji.

Or. cs

Emenda 8

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

Meta l-użu ta’ kapaċitajiet militari jitqies 
xieraq għall-appoġġ ta' operazzjonijiet ta' 
protezzjoni ċivili, il-kooperazzjoni mal-
persunal militari għandha ssegwi l-
modalitajiet u l-proċeduri 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.

Or. cs

Emenda 9

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 19a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Hemm bżonn li jiġi kkunsidrat ukoll il-
bżonn li tkun ipprovduta assistenza rapida 
u flessibbli f'każ ta' diżastri li jmorru lil 
hinn mill-kapaċità ta' reazzjoni tal-Istat 
Membru affettwat jew tal-awtoritajiet tal-
amministrazzjoni reġjonali jew lokali 
tiegħu. F'dan ir-rigward, għandu jkun 
hemm enfasi fuq il-possibilità tal-ġbir ta' 
riżorsi finanzjarji mill-Fond ta' 
Solidarjetà, li l-assistenza tiegħu hi 
maħsuba għall-Istati Membri u l-pajjiżi 
aderenti li jkunu affettwati minn diżastri 
naturali kbar u li l-implimentazzjoni 
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tiegħu għandha tkun marbuta b'mod 
aktar effikaċi mal-operazzjoni tal-
Mekkaniżmu għall-Protezzjoni Ċivili. 

Or. cs

Emenda 10

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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. Skont il-
prinċipju tal-proporzjonalità kif stabbilit 
f'dak l-Artikolu, din id-Deċiżjoni ma tmurx 
lil hinn minn dak li huwa meħtieġ biex 
jintlaħaq dak l-għan.

Il-prinċipju bażiku tal-protezzjoni ċivili 
għandu jkun li jindirizza l-problemi fl-
aktar livell baxx possibbli. F'każ ta' 
operazzjonijiet fuq skala ikbar, l-objettiv 
ta' din id-Deċiżjoni ma jistax, madankollu, 
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. Skont il-
prinċipju tal-proporzjonalità kif stabbilit 
f'dak l-Artikolu, din id-Deċiżjoni ma tmurx 
lil hinn minn dak li huwa meħtieġ biex 
jintlaħaq dak l-għan.

Or. cs
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Emenda 11

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 2

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 żgurata
mill-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 l-konsegwenzi tal-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.

Or. cs

Emenda 12

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Din id-Deċiżjoni mhux se tapplika għall-
azzjonijiet imwettqa skont ir-[Regolament 
(KE) Nru 1717/2006; ir-Regolament (KE) 
Nru 1257/96; Ir-Regolament (KE) 
Nru 1406/2002 [u leġiżlazzjoni tal-Unjoni 
li tikkonċerna programmi ta' azzjoni fl-
oqsma tas-saħħa, tal-affarijiet interni u tal-
ġustizzja]

7. Din id-Deċiżjoni mhux se tapplika għall-
azzjonijiet imwettqa skont ir-[Regolament 
(KE) Nru 1717/2006; ir-Regolament (KE) 
Nru 1257/96; Ir-Regolament (KE) 
Nru 1406/2002 [u leġiżlazzjoni tal-Unjoni 
li tikkonċerna programmi ta' azzjoni fl-
oqsma tas-saħħa, tal-affarijiet interni u tal-
ġustizzja] u leġislazzjoni oħra tal-Unjoni 
mhux relatata.

Or. cs
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Emenda 13

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – 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. "lista ta' riskji u miżuri ta' reazzjoni" 
tfisser strument ta' ppjanar 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 jimmitigaw ir-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'lista ta' riskji u miżuri ta' 
reazzjoni ġenerali komuni;

Or. cs

Emenda 14

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – 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) tappoġġja l-iżvilupp tal-listi ta’ riskju u 
miżuri ta' reazzjoni tal-Istati Membri 
inklużi linjigwida dwar il-kontenut 
tagħhom; 

Or. cs
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Emenda 15

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-pjanijiet tal-ġestjoni f'każ ta' riskju Listi ta' riskju u miżuri ta' reazzjoni

Or. cs

Emenda 16

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 għandhom iressqu lill-
Kummissjoni lista tar-riskji nazzjonali u 
miżuri ta' reazzjoni għalihom.

Or. cs

Emenda 17

Proposta għal deċiżjoni
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.

imħassar

Or. cs
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Emenda 18

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 3

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.

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
sa mhux aktar tard mill-aħħar tal-2016 il-
listi ta' riskju tagħhom ikunu lesti u 
kkomunikati lill-Kummissjoni fil-forma l-
aktar aġġornata tagħhom.

Or. cs

Emenda 19

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, billi jiġu kkunsidrati l-listi ta' 
riskju u miżuri ta' reazzjoni, li hemm 
referenza għalihom fl-Artikolu 6;

Or. cs

Emenda 20

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kapaċità Ewropea ta' Reazzjoni għall-
Emerġenzi

imħassar

1. Tiġi mwaqqfa Kapaċità Ewropea ta' 
Reazzjoni għall-Emerġenzi fil-forma ta' 
konsorzjonament volontarju ta' 
kapaċitajiet ta' reazzjoni tal-Istati 
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Membri.
2. Fuq il-bażi ta' xenarji ta' referenza, il-
Kummissjoni, b'kooperazzjoni mal-Istati 
Membri, tiddefinixxi t-tipi u n-numru ta' 
kapaċitajiet meħtieġa għall-Kapaċità 
Ewropea ta' Reazzjoni għall-Emerġenzi 
(minn hawn 'il quddiem 'miri ta' 
kapaċità').
3. Il-Kummissjoni tiddefinixxi ħtiġijiet ta' 
kwalità għall-kapaċitajiet li jkunu se jiġu 
impenjati lill-Kapaċità Ewropea ta' 
Reazzjoni għall-Emerġenzi. L-Istati 
Membri jkunu responsabbli biex jiżguraw 
il-kwalità tagħhom.
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.
5. L-Istati Membri jidentifikaw u 
jirreġistraw kapaċitajiet fuq bażi 
volontarja, li jimpenjaw lill-Kapaċità 
Ewropea ta' Reazzjoni għall-Emerġenzi. 
Ir-reġistrazzjoni ta' moduli 
multinazzjonali pprovduti minn żewġ Stati 
Membri jew aktar tintuża b'mod konġunt 
mill-Istati Membri kollha kkonċernati.
6. Il-kapaċitajiet reġistrati fil-Kapaċità 
Ewropea ta' Reazzjoni għall-Emerġenzi 
jkunu disponibbli għal operazzjonijiet ta' 
reazzjoni għall-emerġenzi taħt il-
Mekkaniżmu fuq it-talba tal-Kummissjoni 
permezz tal-ERC. L-Istati Membri 
jinfurmaw lill-Kummissjoni kemm jista' 
jkun malajr dwar raġunijiet serji li jistgħu 
jwaqqfuhom milli dawn il-kapaċitajiet 
ikunu disponibbli f'emerġenza speċifika.
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 
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meta ma jintużawx f'operazzjonijiet taħt 
il-Mekkaniżmu.
8. L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
jiżguraw viżibilità xierqa tal-interventi tal-
Kapaċità Ewropea ta' Reazzjoni għall-
Emerġenzi.

Or. cs

Emenda 21

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-indirizzar ta' nuqqasijiet tal-kapaċità imħassar
1. Il-Kummissjoni timmonitorja l-progress 
lejn l-iskopijiet ta' kapaċità u, 
b'kooperazzjoni mal-Istati Membri, 
tidentifika nuqqasijiet fil-Kapaċità 
Ewropea ta' Reazzjoni għall-Emerġenzi.
2. Il-Kummissjoni tappoġġja l-Istati 
Membri fl-indirizzar tan-nuqqasijiet tal-
kapaċità u biex jagħmlu tajjeb għal dawn 
in-nuqqasijiet bl-aktar mod xieraq u 
kosteffettiv, inkluż:
(a) billi tappoġġa lill-Istati Membri 
interessati fl-iżvilupp ta' kapaċitajiet ta' 
reazzjoni li mhumiex fi kwantitajiet 
suffiċjenti, disponibbli mill-Kapaċità 
Ewropea ta' Reazzjoni għall-Emerġenzi; 
or
(b) tiżviluppa ta' kapaċitajiet ta' reazzjoni 
fuq livell tal-Unjoni, fejn huwa iktar 
kosteffettiv, li jista' jservi bħala bafer 
komuni kontra riskji kondiviżi.
3. Kwalunkwe kapaċitajiet żviluppati 
skont dan l-Artikolu jkunu kkontrollati u 
ġestiti mill-Istati Membri interessati. Il-
Kummissjoni tiżviluppa mudelli għal 
ftehimiet bejn il-Kummissjoni u l-Istati 
Membri involuti. L-Istat Membru li jkun 
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qed jiġġestixxi l-kapaċitajiet ikun 
responsabbli għar-reġistrazzjoni tagħhom 
skont il-proċeduri nazzjonali.
4. Dawn il-kapaċitajiet ikunu parti mill-
Kapaċità Ewropea ta' Reazzjoni għall-
Emerġenzi. Dawn ikunu disponibbli għal 
operazzjonijiet ta' reazzjoni għall-
emerġenzi skont il-Mekkaniżmu u fuq it-
talba tal-Kummissjoni permezz tal-ERC. 
Meta ma jintużawx skont il-Mekkaniżmu, 
dawn il-kapaċitajiet ikunu disponibbli 
għar-raġunijiet nazzjonali tal-Istati 
Membri li qed jimmaniġġawhom.
5. L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
jiżguraw viżibilità xierqa għall-
kapaċitajiet żviluppati skont dan l-
Artikolu.
6. Il-Kummissjoni tinforma lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill kull sentejn fuq il-
progress li jkun sar rigward il-ksib tal-
miri tal-kapaċità fil-Kapaċità Ewropea ta' 
Reazzjoni għall-Emerġenzi.
7. Il-Kummissjoni tista' tiddefinixxi, 
permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, il-
modalitajiet li ġejjin fuq l-iżvilupp, il-
ġestjoni, il-manutenzjoni u sabiex dawn 
il-kapaċitajiet ikunu disponibbli lill-Istati 
Membri kollha permezz tal-Mekkaniżmu:
(a) modalitajiet biex jappoġġjaw l-Istati 
Membri fl-iżvilupp ta' kapaċitajiet ta' 
reazzjoni li huma jew mhumiex fi 
kwantitajiet suffiċjenti, disponibbli mill-
Kapaċità Ewropea ta' Reazzjoni għall-
Emerġenzi.
(b) modalitajiet dwar l-iżvilupp ta' 
kapaċitajiet ta' reazzjoni fuq livell tal-
Unjoni li għandhom iservu bħala lqugħ 
komuni kontra riskji kondiviżi;
(c) modalitajiet fuq il-ġestjoni u l-
manutenzjoni tal-kapaċitajiet imsemmija 
taħt il-punti (a) u (b);
(d) modalitajiet dwar kif il-kapaċitajiet 
imsemmija f'punti (a) u (b) isiru 
disponibbli lill-Istati Membri kollha 
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permezz tal-Mekkaniżmu;
8. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni jiġu 
adottati f'konformità mal-proċedura ta' 
eżami msemmija fl-Artikolu 31(2).

Or. cs

Emenda 22

Proposta għal deċiżjoni
Article 19 – paragraph 1 - subparagraph 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. 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.

1. L-ammont finanzjarju ta' referenza 
għall-implimentazzjoni ta' din id-Deċiżjoni 
għall-perijodu 2014 sa 2020 huwa ta' 
EUR 455 000 000 fi prezzijiet attwali.

Or. cs

Emenda 23

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 21 – 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. cs


