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Tifsira tas-simboli użati
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*** Proċedura ta' approvazzjoni

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

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

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

Emendi għal abbozz ta' att

Emendi tal-Parlament f'żewġ kolonni

It-tħassir huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-kolonna tax-
xellug. Is-sostituzzjoni hija indikata permezz tat-tipa korsiva u grassa fiż-
żewġ kolonni. It-test ġdid huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-
kolonna tal-lemin.

L-ewwel u t-tieni linji tal-intestatura ta' kull emenda jidentifikaw il-parti tat-
test ikkonċernata fl-abbozz ta' att inkwistjoni. Meta emenda tirrigwarda att 
eżistenti, li l-abbozz ta' att ikollu l-ħsieb li jemenda, l-intestatura jkun fiha 
wkoll it-tielet u r-raba' linji li jidentifikaw rispettivament l-att eżistenti u d-
dispożizzjoni kkonċernata f'dak l-att.

Emendi tal-Parlament li jieħdu l-forma ta' test konsolidat

Il-partijiet ġodda tat-test huma indikati permezz tat-tipa korsiva u grassa. Il-
partijiet imħassra tat-test huma indikati permezz tas-simbolu ▌jew huma 
ingassati. Is-sostituzzjoni tintwera billi jiġi indikat permezz tat-tipa korsiva u 
grassa t-test il-ġdid u billi jitħassar jew jiġi ingassat it-test sostitwit. 
Bħala eċċezzjoni, it-tibdil ta' natura strettament teknika magħmul mis-
servizzi fil-preparazzjoni tat-test finali mhuwiex indikat.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-
Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Mekkaniżmu 
tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili
(COM(2019)0125 – C8-0114/2019 – 2019/0070(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2019)0125),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 196(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-
Parlament (C8-0114/2019),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tad-
19 ta' Ġunju 20191,

– wara li kkonsulta lill-Kumitat tar-Reġjuni,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-28 ta' Novembru 2019 dwar l-emerġenza 
klimatika u ambjentali2,

– wara li kkunsidra l-Qafas ta' Sendai għat-Tnaqqis tar-Riskju ta' Diżastri 2015-2030,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat għall-Iżvilupp,

– wara li kkunsidra l-ittra tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza 
tal-Ikel (A9-0080/2020),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2. Jitlob lill-Kummissjoni terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta 
tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-

1 Għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali.
2 Testi adottati, P9_TA(2019)0078.
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Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda 1

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Billi t-tibdil fil-klima qed iwassal 
għal żieda fil-frekwenza, l-intensità u l-
kumplessità tad-diżastri naturali madwar 
id-dinja, u l-pajjiżi li qed jiżviluppaw, 
b'mod partikolari l-pajjiżi l-anqas 
żviluppati u l-istati gżejjer żgħar li qed 
jiżviluppaw, huma partikolarment 
vulnerabbli minħabba, minn naħa waħda, 
il-kapaċità limitata tagħhom li jadattaw 
għall-konsegwenzi tat-tibdil fil-klima u li 
jimmitigawhom, u li jirreaġixxu għad-
diżastri relatati mal-klima, u min-naħa l-
oħra, l-esponiment ġeografiku tagħhom 
għall-għargħar, in-nixfiet u n-nirien tal-
foresti.

Emenda 2

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-proposta tal-Kummissjoni għal 
Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill, li temenda d-Deċiżjoni 
Nru 1313/2013/UE, tfittex li ttejjeb il-
kapaċità kollettiva biex tħejji u tirreaġixxi 
għal diżastri, billi ssaħħaħ il-possibbiltajiet 
offruti mir-Riżerva Ewropea ta' Protezzjoni 
Ċivili. Dan jinvolvi l-istabbiliment ta' 
riżerva ta' kapaċitajiet tal-protezzjoni ċivili 
għall-użu f'operazzjonijiet tal-Unjoni 
(''rescEU'') u t-tisħiħ tal-miżuri applikabbli 
fil-qasam tal-prevenzjoni.

(2) Il-proposta tal-Kummissjoni għal 
Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill, li temenda d-Deċiżjoni 
Nru 1313/2013/UE, tfittex li ttejjeb il-
kapaċità kollettiva biex tħejji u tirreaġixxi 
b'mod adegwat u fil-pront għal diżastri, 
billi ssaħħaħ il-possibbiltajiet offruti mir-
Riżerva Ewropea ta' Protezzjoni Ċivili. 
Dan jinvolvi l-istabbiliment ta' riżerva ta' 
kapaċitajiet tal-protezzjoni ċivili għall-użu 
f'operazzjonijiet tal-Unjoni ("rescEU") u t-
tisħiħ tal-miżuri applikabbli fl-oqsma tal-
prevenzjoni, tat-tħejjija u tar-reazzjoni 
f'każ ta' diżastri naturali u kkaġunati 
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mill-bniedem u ta' kriżijiet umanitarji.

Emenda 3

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Kull sena, l-Ewropa hija devastata 
minn nirien li jeqirdu eluf ta' ettari ta' 
foresti u ħajjiet. Fl-2017, il-Mekkaniżmu 
tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili ġie 
attivat 18-il darba b'reazzjoni għall-
emerġenzi ta' nirien fil-foresti fl-Ewropa. 
Il-Portugall, l-Italja, il-Montenegro, 
Franza u l-Albanija ngħataw assistenza 
għall-ġlieda kontra n-nirien fil-foresti 
permezz tal-mekkaniżmu. Ġie attivat ukoll 
wara talba mill-Gvern Ċilen. L-Unjoni 
kienet kapaċi tgħin liċ-Ċilì jindirizza 
wieħed mill-agħar nirien fil-foresti fl-
istorja tiegħu permezz ta' appoġġ mill-
Portugall, Spanja u Franza, flimkien ma' 
tim tal-protezzjoni ċivili tal-UE magħmul 
minn disa' esperti. Fl-2019, il-
Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni 
Ċivili ġie attivat ħames darbiet biex jiġu 
miġġielda n-nirien fil-foresti fl-Ewropa. 
Żewġ talbiet waslu mill-Iżvezja u waħda 
kull wieħed mill-Portugall, mill-Greċja u 
mil-Latvja. B'kollox, ir-reazzjoni tal-
Unjoni kienet tinkludi 5 ajruplani, 
6 ħelikopters, aktar minn 400 ħaddiem 
tat-tifi tan-nar u membri tal-ekwipaġġ u 
69 vettura.

Emenda 4

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 2b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2b) Il-Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-
Protezzjoni Ċivili u l-Istati Membri 
jenħtieġ li jagħmlu użu mill-infrastrutturi 
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tal-Unjoni bħal Galileo. Galileo huwa l-
ewwel infrastruttura globali ta' 
navigazzjoni u ta' pożizzjonament bis-
satellita mfassal speċifikament għal 
għanijiet ċivili fl-Ewropa u mad-dinja 
kollha, u jista' jintuża f'oqsma oħra bħall-
ġestjoni tal-emerġenzi, inkluż sistemi ta' 
twissija bikrija. Is-servizzi rilevanti ta' 
Galileo ser jinkludu servizz ta' emerġenza, 
li jxandar, permezz tal-emissjoni ta' 
sinjali, twissijiet rigward diżastri naturali 
u emerġenzi oħrajn f'żoni partikolari. L-
Istati Membri jenħtieġ li jiġu mħeġġa 
jużaw dan is-servizz peress li jista' 
jikkontribwixxi biex jipproteġi aħjar liċ-
ċittadini tagħhom. Meta jiddeċiedu li 
jużawh, sabiex jivvalidaw is-sistema 
jenħtieġ li jidentifikaw l-awtoritajiet 
nazzjonali awtorizzati li jużaw dak is-
servizz ta' emerġenza u jinnotifikaw lill-
Kummissjoni bihom.

Emenda 5

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 2c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2c) In-nirien tal-foresti mhux biss 
jheddu jew itemmu l-ħajjiet, l-għajxien u 
l-bijodiversità, iżda jikkawżaw ukoll ir-
rilaxx ta' ammonti kbar ta' emissjonijiet 
tal-karbonju u jnaqqsu l-kapaċità ta' 
assorbiment tal-karbonju tal-pjaneta, u 
b'hekk ikomplu jaggravaw it-tibdil fil-
klima. Ta' tħassib partikolari huma s-
sitwazzjonijiet fejn foresta primarja 
tinqered min-nirien, kif ġara dan l-aħħar 
f'ċerti reġjuni ekwatorjali. Iż-żieda fid-
diżastri relatati mal-klima, inklużi n-
nirien tal-foresti, teħtieġ li l-
operazzjonijiet tal-Mekkaniżmu tal-
Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili barra mill-
Unjoni jissaħħu.
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Emenda 6

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Hemm il-ħtieġa li jiżdiedu l-isforzi 
ta' prevenzjoni u tħejjija mill-Istati 
Parteċipanti, inkluż permezz tal-inċentiv 
biex tittejjeb ir-riċerka dwar il-prevenzjoni 
tad-diżastri u t-tħejjija għalihom u biex 
tittejjeb il-kwalità tal-informazzjoni 
disponibbli dwar id-diżastri u l-
aċċessibbiltà ta' dik l-informazzjoni.

Emenda 7

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3b) Is-sigurtà tar-riżorsi tal-ilma hija 
essenzjali għar-reżiljenza għat-tibdil fil-
klima. L-Istati Membri jenħtieġ li 
jimmappjaw ir-riżorsi eżistenti tal-ilma 
sabiex jiffaċilitaw l-adattament tagħhom 
għat-tibdil fil-klima u biex iżidu r-
reżiljenza tal-popolazzjoni tagħhom fir-
rigward ta' theddidiet relatati mal-klima 
bħal nixfiet, nirien jew għargħar.

Emenda 8

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3c) L-Unjoni u l-Istati Membri tagħha 
jenħtieġ li jkunu kapaċi jipprovdu 
assistenza kull fejn tkun meħtieġa sabiex 
jiġu protetti l-ħajjiet umani u r-riżorsi 
naturali. Għalhekk, sabiex l-Istati 
Membri jiġu appoġġati biex jagħtu din l-
assistenza, ir-Riżerva Ewropea ta' 



PE644.941v01-00 10/41 RR\1200959MT.docx

MT

Protezzjoni Ċivili jenħtieġ li tiġi msaħħa 
aktar billi jiġu kkofinanzjati l-ispejjeż 
operazzjonali tal-kapaċitajiet impenjati 
taħt l-istess regoli għall-użu kemm ġewwa 
kif ukoll barra l-Unjoni.

Emenda 9

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Approprjazzjonijiet finanzjarji 
adegwati huma meħtieġa sabiex jiġu 
stabbiliti, imħaddma u operati kapaċitajiet 
rescEU.

(4) Approprjazzjonijiet finanzjarji 
adegwati huma meħtieġa sabiex jiġu 
stabbiliti, imħaddma u operati kapaċitajiet 
rescEU. B'kunsiderazzjoni tal-
Artikolu 349 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u 
minħabba l-limitazzjonijiet territorjali tar-
reġjuni ultraperiferiċi tal-UE, jenħtieġ li 
tingħata attenzjoni speċjali għall-ammont 
ta' impenji finanzjarji rescEU li jkunu 
allokati għal dawn ir-reġjuni biex 
jgħinuhom jixtru t-tagħmir.

Emenda 10

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) L-istabbiliment ta' riżerva 
speċifika ta' kapaċitajiet ta' reazzjoni jġib 
flimkien għadd ta' timijiet, esperti u 
tagħmir ta' emerġenza li l-Istati Membri 
dejjem iżommu lesti għal missjonijiet ta' 
protezzjoni ċivili tal-Unjoni. Dawn it-
timijiet iridu jissodisfaw kriterji eżiġenti 
ta' kwalità u ta' affidabbiltà, li jippermettu 
l-interoperabbiltà. 

Emenda 11

Proposta għal deċiżjoni
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Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) L-Unjoni jenħtieġ li titħalla 
ssaħħaħ il-kapaċità tagħha li 
timmaniġġja t-theddid miż-żieda fil-
frekwenza ta' avvenimenti estremi tat-
temp previsti mill-Aġenzija Ewropea 
għall-Ambjent (EEA) fir-rapport tagħha 
"The European environment – state and 
outlook 2020" (L-ambjent Ewropew – il-
qagħda attwali u l-prospettiva 2020) 
(SOER 2020). Huwa essenzjali li r-riżorsi 
finanzjarji jintużaw bl-aħjar mod u b'mod 
trasparenti.

Emenda 12

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Il-pakkett finanzjarju stabbilit fl-
Artikolu 19 tad-Deċiżjoni 
Nru 1313/2013/UE jeħtieġ li jiġi aġġornat 
u sostitwit miċ-ċifri l-ġodda previsti fil-
proposta tal-Kummissjoni għall-qafas 
finanzjarju pluriennali 2021-202711.

(6) Biex ikun possibbli li jibqa' jiġi 
ffinanzjat il-Mekkaniżmu tal-Unjoni 
għall-Protezzjoni Ċivili għall-perjodu 
kopert mill-qafas finanzjarju pluriennali 
li jmiss, il-pakkett finanzjarju stabbilit fl-
Artikolu 19 tad-Deċiżjoni 
Nru 1313/2013/UE jeħtieġ li jiġi aġġornat 
u sostitwit miċ-ċifri l-ġodda previsti fil-
proposta tal-Kummissjoni għall-qafas 
finanzjarju pluriennali 2021-202711.

_________________ _________________
11 COM(2018) 321 final. 11 COM(2018) 321 final.

Emenda 13

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Sabiex tiżdied il-flessibbiltà kif 
ukoll biex tinkiseb implimentazzjoni 
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ottimali tal-baġit, din id-Deċiżjoni 
jenħtieġ li tipprevedi l-użu ta' ġestjoni 
indiretta bħala metodu ta' eżekuzzjoni tal-
baġit li għandu jintuża meta dan ikun 
iġġustifikat min-natura u l-kontenut tal-
azzjoni kkonċernata.

Emenda 14

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7b) L-Unjoni jenħtieġ li tkun tista' 
tappoġġa lill-Istati Membri billi 
tikkofinanzja l-iżvilupp tal-kapaċitajiet 
tar-rescEU, inkluż permezz tal-kiri, il-
leasing jew l-akkwist tagħhom. Dan iżid 
sostanzjalment l-effikaċja tal-
Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni 
Ċivili billi jiżgura d-disponibbiltà tal-
kapaċitajiet f'każijiet fejn diversament ma 
tkunx garantita reazzjoni effikaċi għad-
diżastri, b'mod partikolari għal diżastri 
b'impatt wiesa' li jaffettwaw għadd 
sinifikanti ta' Stati Membri. L-akkwist 
konġunt tal-kapaċitajiet jenħtieġ li 
jagħmilha possibbli li jinkisbu ekonomiji 
ta' skala u koordinazzjoni aħjar fir-
reazzjoni għad-diżastri. Meta torganizza u 
twettaq proċedura ta' akkwist konġunt 
għall-benefiċċju tal-Istati Membri, il-
Kummissjoni nnifisha ma tiksibx 
proprjetà ġuridika tal-kapaċitajiet li qed 
jiġu akkwistati b'mod konġunt.

Emenda 15

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) L-Anness I għad-Deċiżjoni Nru 
1313/2013/UE mhuwiex flessibbli 
biżżejjed biex jippermetti lill-Unjoni 

imħassar
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taġġusta l-investimenti fil-prevenzjoni, it-
tħejjija u r-reazzjoni kif suppost. Il-livelli 
ta' investiment li għandhom jiġu allokati 
għall-fażijiet differenti taċ-ċiklu ta' 
ġestjoni tar-riskju ta' diżastru jeħtieġ li 
jiġu ddeterminati bil-quddiem. Dan 
jipprevjeni lill-Unjoni milli tkun tista’ 
tirreaġixxi għan-natura mhux prevedibbli 
tal-ġestjoni ta' diżastru.

Emenda 16

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Sabiex il-kapaċitajiet tar-rescEU 
jkunu jiffunzjonaw, jenħtieġ li jsiru 
disponibbli approprjazzjonijiet finanzjarji 
addizzjonali għall-finanzjament ta' 
azzjonijiet taħt il-Mekkaniżmu tal-Unjoni 
għall-Protezzjoni Ċivili. Huwa importanti 
li l-Unjoni tingħata l-flessibbiltà meħtieġa 
biex tkun tista' tirreaġixxi b'mod effettiv 
għan-natura imprevedibbli tad-diżastri, 
filwaqt li fl-istess ħin iżżomm ċerta 
prevedibbiltà fit-twettiq tal-objettivi 
stabbiliti f'din id-Deċiżjoni. Huwa 
importanti li jinkiseb il-bilanċ meħtieġ fit-
twettiq ta' dawk l-objettivi. Sabiex jiġu 
aġġornati l-perċentwali stabbiliti fl-
Anness I, skont il-prijoritajiet tal-
Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni 
Ċivili rivedut, is-setgħa li tadotta atti skont 
l-Artikolu 290 tat-TFUE għandha tiġi 
ddelegata lill-Kummissjoni.

Emenda 17

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8b) Jenħtieġ li ssir allokazzjoni 
sinifikanti ta' fondi għall-azzjonijiet ta' 
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prevenzjoni u tħejjija sabiex tiggarantixxi 
investimenti kontinwi, żieda fl-isforzi u 
sostenibbiltà fit-tul f'dawk il-fażijiet taċ-
ċiklu ta' ġestjoni tad-diżastri.

Emenda 18

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Il-Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-
Protezzjoni Ċivili huwa msejjes fuq il-
promozzjoni tas-solidarjetà bejn l-Istati 
Membri. Meta jseħħu diżastri 
imprevedibbli relatati mat-tibdil fil-klima, 
il-mekkaniżmu jipprevedi l-
amministrazzjoni ta' mezzi biex jiġu 
indirizzati l-isfidi u r-rekwiżiti 
operazzjonali. Ir-riżerva speċifika l-ġdida 
ta' kapaċitajiet ta' reazzjoni u l-bażijiet 
operattivi tagħha għalhekk jeħtieġ li 
jkunu deċentralizzati fi Stati Membri 
differenti, skont il-ħtiġijiet tagħhom u d-
diżastri li l-aktar huma esposti għalihom 
dawk l-Istati Membri. Fi kliem ieħor, l-
Istati Membri li huma l-aktar affettwati 
mit-tibdil fil-klima u, għalhekk, miż-żieda 
fil-frekwenza u fl-intensità tad-diżastri 
jenħtieġ li jkunu fuq quddiem nett tal-
kunsiderazzjonijiet meta jittieħdu d-
deċiżjonijiet dwar fejn jiġu lokalizzati 
dawn ir-riżervi, biex b'hekk tiġi żgurata 
reazzjoni aktar effikaċi u aktar rapida.

Emenda 19

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 9b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9b) L-Unjoni, bħala membru tal-
Kumitat ta' Għajnuna għall-Iżvilupp tal-
Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-
Iżvilupp Ekonomiċi (OECD DAC), 
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jenħtieġ li tkompli tikkonforma mar-
regoli tal-OECD DAC dwar l-Għajnuna 
Uffiċjali għall-Iżvilupp, inkluż meta tkun 
qed twettaq attivitajiet rilevanti permezz 
tal-Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-
Protezzjoni Ċivili;

Emenda 20

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 10a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) L-Istati Membri jenħtieġ li jsaħħu 
l-ġabra komuni ta' riżorsi, organizzata fil-
qafas tal-Korp Mediku Ewropew, biex 
jiġu ttrattati sitwazzjonijiet b'numru għoli 
ta' persuni li jkunu nħarqu.

Emenda 21

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1 (ġdid)
Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1) Fl-Artikolu 3(1), jiddaħħal il-punt 
li ġej:
''(da) li jiġu ottimizzati l-attivitajiet 
matul il-fażijiet ta' attenzjoni, preallarm, 
allarm u emerġenza f'konformità mal-
aħjar prattiki ta' ġestjoni tar-riskji;"

Emenda 22

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1a (ġdid)
Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 10a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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(-1a) Fl-Artikolu 4, jiddaħħal il-punt li 
ġej:
"10a. "persunal tal-ewwel intervent" 
tfisser il-professjonisti li jkunu l-ewwel li 
jidħlu fiż-żona ta' diżastru sabiex 
jipprovdu servizzi ta' appoġġ immedjat 
matul l-operazzjonijiet ta' reazzjoni u ta' 
rkupru, u tkopri l-persunal responsabbli 
għall-ġestjoni tal-emerġenzi, is-saħħa 
pubblika u s-sikurezza pubblika, il-
ħaddiema tat-tifi tan-nar u l-ħaddiema 
pubbliċi, iżda mhijiex limitata għalihom;"

Emenda 23

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1b (ġdid)
Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE
Artikolu 9 – paragrafu 9a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1b) Fl-Artikolu 9, jiżdied il-paragrafu 
li ġej:
''9a. Meta s-servizz ta' emerġenza 
pprovdut minn Galileo isir disponibbli, 
kull Stat Membru jista' jużah. 
Meta Stat Membru jiddeċiedi li juża s-
servizz ta' emerġenza msemmi fl-ewwel 
subparagrafu, dan għandu jidentifika u 
jinnotifika lill-Kummissjoni bl-awtorità 
nazzjonali awtorizzata li tuża dak is-
servizz ta' emerġenza."

Emenda 24

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1c (ġdid)
Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE
Artikolu 9 – paragrafu 10a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1c) Fl-Artikolu 9, jiżdied il-paragrafu 
li ġej:
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"10a. L-Istati Membri għandhom jieħdu 
azzjonijiet xierqa sabiex jiżguraw li l-
persunal tal-ewwel intervent ikun 
mgħammar u mħejji sew biex jirreaġixxi 
għal kwalunkwe tip ta' sitwazzjoni ta' 
diżastru kif imsemmi fl-Artikolu 1."

Ġustifikazzjoni

Jekk il-persunal tal-ewwel intervent ma jkunx protett, jista' jsir vittma tad-diżastri u/jew tal-
attakki u ma jkunx jista' jittratta l-vittmi tiegħu adegwatament.

Emenda 25

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1d (ġdid)
Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE
Artikolu 12 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test fis-seħħ Emenda

(-1d) fl-Artikolu 12(3), is-
subparagrafu 1 huwa sostitwit b'dan li 
ġej:

"Il-kapaċitajiet tar-rescEU għandhom jiġu 
akkwistati, mikrija jew meħuda b'lease 
mill-Istati Membri. Għal dak il-fini, il-
Kummissjoni tista' tagħti għotjiet diretti 
lill-Istati Membri mingħajr sejħa għal 
proposti. Fejn il-Kummissjoni takkwista 
kapaċitajiet tar-rescEU f'isem l-Istati 
Membri, il-proċedura tal-akkwist konġunt 
għandha tapplika. L-assistenza finanzjarja 
mill-Unjoni għandha tingħata skont ir-
regoli finanzjarji tal-Unjoni.

"Il-kapaċitajiet tar-rescEU għandhom jiġu 
akkwistati, mikrija jew meħuda b'lease 
mill-Istati Membri. Għal dak il-fini, il-
Kummissjoni tista' tagħti għotjiet diretti 
lill-Istati Membri mingħajr sejħa għal 
proposti. L-assistenza finanzjarja mill-
Unjoni għandha tingħata skont ir-regoli 
finanzjarji tal-Unjoni. Fid-dawl tad-dritt 
ta' deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar il-
mobilizzazzjoni u d-demobilizzazzjoni tal-
kapaċitajiet tar-rescEU skont il-
paragrafu 6 ta' dan l-Artikolu, id-
dispożizzjonijiet dwar il-proċeduri ta' 
akkwist konġunt tal-Artikolu 165 tar-
Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill* 
għandhom japplikaw b'analoġija.
_____________
* Ir-Regolament (UE, 
Euratom) 2018/1046 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta’ Lulju 2018 dwar ir-regoli 
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finanzjarji applikabbli għall-baġit 
ġenerali tal-Unjoni, li jemenda r-
Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) 
Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, 
(UE) Nru 1304/2013, (UE) 
Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, 
(UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, 
u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE u li 
jħassar ir-Regolament (UE, Euratom) 
Nru 966/2012 (ĠU L 193, 30.7.2018, p. 1).

Emenda 26

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1e (ġdid)
Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE
Artikolu 12 – paragrafu 3 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1e) fl-Artikolu 12(3), wara l-ewwel 
subparagrafu jiddaħħal is-subparagrafu li 
ġej:
"Meta tapplika l-proċedura tal-akkwist 
konġunt, il-Kummissjoni nnifisha mhijiex 
obbligata takkwista, tikri jew tieħu b'lease 
l-kapaċitajiet li qed jiġu akkwistati b'mod 
konġunt."

Emenda 27

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1f (ġdid)
Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE
Artikolu 12 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test fis-seħħ Emenda

(-1f) fl-Artikolu 12(3), it-tieni 
subparagrafu huwa ssostitwit b'dan li ġej:

"Il-kapaċitajiet tar-rescEU għandhom jiġu 
ospitati mill-Istati Membri li jakkwistaw, 
jikru jew jieħdu b'lease dawk il-
kapaċitajiet. Fil-każ ta' akkwist konġunt, il-
kapaċitajiet tar-rescEU għandhom jiġu 
ospitati mill-Istati Membri li f'isimhom 

"Il-kapaċitajiet tar-rescEU għandhom jiġu 
ospitati mill-Istati Membri li jakkwistaw, 
jikru jew jieħdu b'lease dawk il-
kapaċitajiet. Meta tiġi applikata l-
proċedura ta' akkwist konġunt, il-
kapaċitajiet tar-rescEU għandhom jiġu 
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huma jiġu akkwistati. ospitati mill-Istati Membri li għall-
benefiċċju tagħhom ikunu ġew 
akkwistati."

Emenda 28

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1g (ġdid)
Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1g) Fl-Artikolu 13(1), jiżdied il-punt li 
ġej:
''(fa) joħloq kapaċitajiet ta' għarfien 
espert speċifiku ta' reazzjoni li jistgħu 
jintużaw fil-każ ta' diżastri li jaffettwaw il-
wirt kulturali."

Ġustifikazzjoni

Enfasi akbar fuq il-protezzjoni tal-wirt kulturali matul id-diżastri. Is-siti u l-monumenti ta' 
wirt kulturali jirrikjedu trattament speċjalizzat; inkella, ikun hemm ir-riskju li ssir aktar ħsara 
milli ġid waqt intervent ta' emerġenza. In-netwerk għandu jiżgura li l-ispeċjalisti tal-wirt jiġu 
inklużi fit-taħriġ u fl-azzjonijiet ta' tħejjija.

Emenda 29

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt a
Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Il-Paragrafu 1 huwa sostitwit 
b’dan li ġej:

imħassar 

“1. “1. Il-pakkett finanzjarju għall-
implimentazzjoni tal-Mekkaniżmu tal-
Unjoni għall-perjodu 2021 sa 2027 
għandu jkun ta' EUR 1 400 000 000 fi 
prezzijiet attwali”.
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Emenda 30

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt aa (ġdid)
Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE
Artikolu 19 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) jiddaħħal il-paragrafu li ġej:
''1a. Il-pakkett finanzjarju għall-
implimentazzjoni tal-Mekkaniżmu tal-
Unjoni għall-perjodu 2021 sa 2027 
għandu jkun ta' EUR 1 400 000 000 fi 
prezzijiet attwali''.

Emenda 31

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt ab (ġdid)
Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE
Artikolu 19 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test fis-seħħ Emenda

(ab) Fil-paragrafu 3, l-ewwel 
subparagrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:

L-allokazzjoni finanzjarja msemmija fil-
paragrafu 1 tista' tkopri wkoll spejjeż 
marbuta mal-attivitajiet ta' tħejjija, 
monitoraġġ, kontroll, verifika u 
evalwazzjoni, li huma meħtieġa għall-
ġestjoni tal-Mekkaniżmu tal-Unjoni u 
għall-ksib tal-objettivi tiegħu.

L-allokazzjoni finanzjarja msemmija fil-
paragrafi 1 u 1a tista' tkopri wkoll spejjeż 
marbuta mal-attivitajiet ta' tħejjija, 
monitoraġġ, kontroll, verifika u 
evalwazzjoni, li huma meħtieġa għall-
ġestjoni tal-Mekkaniżmu tal-Unjoni u 
għall-ksib tal-objettivi tiegħu.

Emenda 32

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b
Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE
Artikolu 19 – paragrafi 4, 5 u 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-paragrafi 4, 5 u 6 jitħassru. imħassar
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Emenda 33

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt ba (ġdid)
Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE
Artikolu 19 – paragrafu 4

Test fis-seħħ Emenda

(ba) Il-Paragrafu 4 huwa sostitwit 
b'dan li ġej:

4. Il-pakkett finanzjarju msemmi fil-
paragrafu 1 għandu jiġi allokat, fuq il-
perijodu mill-2014 sal-2020, skont il-
perċentwali u l-prinċipji mniżżlin fl-
Anness I.

''4. Il-pakkett finanzjarju msemmi fil-
paragrafu 1 għandu jiġi allokat, fuq il-
perjodu mill-2014 sal-2020, skont il-
perċentwali u l-prinċipji mniżżlin fil-
punt 1 tal-Anness I u l-prinċipji mniżżlin 
fil-punt 3 ta' dak l-Anness."

Emenda 34

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt bb (ġdid)
Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE
Artikolu 19 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) Jiddaħħal il-paragrafu li ġej:
''4a. Il-pakkett finanzjarju msemmi fil-
paragrafu 1a għandu jiġi allokat, għall-
perjodu mill-2021 sal-2027, skont il-
perċentwali u l-prinċipji mniżżlin fil-
punt 2 tal-Anness I u l-prinċipji mniżżlin 
fil-punt 3 ta' dak l-Anness."

Emenda 35

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt bc (ġdid)
Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE
Artikolu 19 – paragrafu 5

Test fis-seħħ Emenda

(bc) Il-Paragrafu 5 huwa sostitwit 
b'dan li ġej:
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5. Il-Kummissjoni għandha tirrevedi 
il-mod ta' tqassim imniżżel fl-Anness I fid-
dawl tal-eżitu tal-evalwazzjoni interim 
imsemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 34(2). 
Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta, fejn neċessarju, fid-dawl tar-
riżultati ta' dik ir-reviżjoni, atti ddelegati 
f'konformità mal-Artikolu 30, biex 
taġġusta kull waħda miċ-ċifri fl-Anness I 
b'aktar minn 8 punti perċentwali u sa 16-
il punt perċentwali. Dawk l-atti ddelegati 
għandhom jiġu adottati sat-30 ta' Ġunju 
2017.

''5. Il-Kummissjoni għandha tirrevedi 
il-mod ta' tqassim imniżżel fl-Anness I fid-
dawl tal-eżitu tal-evalwazzjoni imsemmija 
fl-Artikolu 34(3). Il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa li tadotta, fejn neċessarju, 
fid-dawl ta' avvenimenti mhux mistennija 
li jaffettwaw l-eżekuzzjoni tal-baġit jew 
fid-dawl tal-istabbiliment ta' kapaċitajiet 
tar-rescEU, atti ddelegati f'konformità 
mal-Artikolu 30 sabiex jiġi emendat l-
Anness I biex jiġi aġġustat kull wieħed 
miċ-ċifri fil-punti 1 u 2 tal-Anness I 
b'aktar minn 10 punti perċentwali." 

Emenda 36

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt bd (ġdid)
Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE
Artikolu 19 – paragrafu 6

Test fis-seħħ Emenda

(bd) il-paragrafu 6 huwa sostitwit 
b'dan li ġej:

6. Meta, f'każ ta' reviżjoni neċessarja 
tar-riżorsi baġitarji disponibbli għall-
azzjonijiet ta' reazzjoni, raġunijiet 
imperattivi ta' urġenza hekk jirrikjedu, il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li 
tadotta atti ddelegati biex taġġusta kull 
waħda miċ-ċifri fl-Anness I b'aktar minn 
8 punti perċentwali u sa 16-il punt 
perċentwali, fl-allokazzjonijiet baġitarji 
disponibbli u f'konformità mal-proċedura 
prevista fl-Artikolu 31.

''6. Meta, f'każ ta' reviżjoni neċessarja 
tar-riżorsi baġitarji disponibbli għall-
azzjonijiet ta' reazzjoni, raġunijiet 
imperattivi ta' urġenza hekk jirrikjedu, il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li 
tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 30 
biex temenda l-Anness I biex taġġusta kull 
waħda miċ-ċifri fil-punti 1 u 2 tal-
Anness I b'aktar minn 10 punti 
perċentwali, fl-allokazzjonijiet baġitarji 
disponibbli u f'konformità mal-proċedura 
prevista fl-Artikolu 31."

Emenda 37

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt a
Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE
Artikolu 20a – paragrafu 2 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Strateġija ta' komunikazzjoni għandha tiġi 
żviluppata mill-Kummissjoni sabiex ir-
riżultati tanġibbli tal-azzjonijiet meħuda 
skont il-Mekkaniżmu tal-Unjoni jkunu 
viżibbli għaċ-ċittadini.

Strateġija ta' komunikazzjoni għandha tiġi 
żviluppata mill-Kummissjoni sabiex ir-
riżultati tanġibbli tal-azzjonijiet meħuda 
skont il-Mekkaniżmu tal-Unjoni jkunu 
viżibbli għaċ-ċittadini. Il-Kummissjoni 
għandha tiżviluppa wkoll miżuri flimkien 
mal-awtoritajiet lokali, filwaqt li tqis il-
kontributi miġbura biex jittejbu l-
attivitajiet tal-Mekkaniżmu tal-Unjoni.

Emenda 38

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt a
Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE
Artikolu 20a – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Kummissjoni, fi sħubija mal-
Istati Membri u f'koordinazzjoni mal-
awtoritajiet lokali, għandha tieħu miżuri 
ta' sensibilizzazzjoni u prevenzjoni għall-
benefiċċju tal-popolazzjonijiet lokali. 
Dawk l-attivitajiet għandhom jitwettqu 
fuq bażi regolari bil-għan li l-
popolazzjonijiet ikunu jistgħu jirreaġixxu 
minnufih f'każ ta' diżastru.

Emenda 39

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2a (ġdid)
Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE
Artikolu 23 – paragrafu 2

Test fis-seħħ Emenda

(2a) fl-Artikolu 23, il-paragrafu 2 huwa 
sostitwit b'dan li ġej:

2. L-ammont ta' assistenza finanzjarja 
tal-Unjoni għal kapaċitajiet impenjati minn 
qabel fir-Riżerva Ewropea ta' Protezzjoni 
Ċivili ma għandux jaqbeż 75 % tal-ispejjeż 

"2. L-ammont ta' assistenza finanzjarja 
tal-Unjoni għal kapaċitajiet impenjati minn 
qabel fir-Riżerva Ewropea ta' Protezzjoni 
Ċivili ma għandux jaqbeż 75 % tal-ispejjeż 
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tal-operat tal-kapaċitajiet, inkluż it-trasport, 
f'każ ta' diżastru jew ta' diżastru imminenti 
fl-Unjoni jew fi Stat parteċipanti.

tal-operat tal-kapaċitajiet, inkluż it-trasport, 
f'każ ta' diżastru jew ta' diżastru imminenti 
fl-Unjoni jew barra minnha jew fi Stat 
parteċipanti, inklużi l-Pajjiżi u Territorji 
Extra-Ewropej (PTEE)."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/MT/TXT/?qid=1580311666123&uri=CELEX:02013D1313-20190321)

Emenda 40

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2b (ġdid)
Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE
Artikolu 23 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2b) fl-Artikolu 23, il-paragrafu 3 huwa 
mħassar.

Ġustifikazzjoni

L-emenda 5 hija meħtieġa biex tiġi evitata kull inkonsistenza li toħroġ mill-adozzjoni 
potenzjali tal-emenda 4 fir-rigward tal-assistenza finanzjarja għall-kapaċitajiet impenjati 
minn qabel fir-Riżerva Ewropea ta' Protezzjoni Ċivili f'każ ta' diżastru li jseħħ barra mill-
Unjoni.

Emenda 41

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2c (ġdid)
Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE
Artikolu 25 – paragrafu 1

Test fis-seħħ Emenda

(2c) fl-Artikolu 25, il-paragrafu 1 huwa 
sostitwit b'dan li ġej:

1. Il-Kummissjoni għandha 
timplimenta l-assistenza finanzjarja tal-
Unjoni skont ir-Regolament (UE, Euratom) 
Nru 966/2012.

"1. Il-Kummissjoni għandha 
timplimenta l-appoġġ finanzjarju tal-
Unjoni fil-ġestjoni diretta skont ir-
Regolament Finanzjarju (UE, 
Euratom) 2018/1046 jew fil-ġestjoni 
indiretta mal-korpi msemmija fl-
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Artikolu 62(1)(c) ta' dak ir-Regolament. 
Meta jintgħażel il-mod ta' 
implimentazzjoni tal-appoġġ finanzjarju, 
għandha tingħata prijorità lill-ġestjoni 
diretta. Meta jkun iġġustifikat min-natura 
u l-kontenut tal-azzjoni kkonċernata, il-
Kummissjoni tista' tuża ġestjoni indiretta. 
Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa biex tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 30 sabiex tistabbilixxi azzjonijiet 
imwettqa taħt il-Mekkaniżmu tal-Unjoni li 
jistgħu jiġu implimentati b'ġestjoni 
indiretta."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/MT/TXT/?qid=1580311666123&uri=CELEX:02013D1313-20190321)

Emenda 42

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt a
Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE
Artikolu 30 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Il-Paragrafu 2 jitħassar; imħassar

Emenda 43

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt aa (ġdid)
Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE
Artikolu 30 – paragrafu 2

Test fis-seħħ Emenda

(aa) Il-paragrafu 2 huwa sostitwit 
b'dan li ġej:

2. Is-setgħa tal-adozzjoni tal-atti 
ddelegati msemmija fl-Artikolu 19(5) u (6) 
għandha tingħata lill-Kummissjoni sal-
31 ta' Diċembru 2020.

2. Is-setgħa tal-adozzjoni tal-atti 
ddelegati msemmija fl-Artikolu 19(5) u (6) 
għandha tingħata lill-Kummissjoni sal-
31 ta' Diċembru 2027.
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Emenda 44

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt b
Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE
Artikolu 30 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 21(3) tista' tiġi revokata fi 
kwalunkwe mument mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li 
tirrevoka għandha ttemm id-delega ta' 
setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Din 
għandha ssir effettiva fil-jum wara l-
pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data 
aktar tard speċifikata fih. M'għandhiex 
taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att 
delegat li jkun diġà fis-seħħ.

4. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 19(5) u (6), fl-Artikolu 21(3) u fl-
Artikolu 25(1) tista' tiġi revokata fi 
kwalunkwe mument mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li 
tirrevoka għandha ttemm id-delega ta' 
setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Din 
għandha ssir effettiva fil-jum wara l-
pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data 
aktar tard speċifikata fih. M'għandhiex 
taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att 
delegat li jkun diġà fis-seħħ.

Emenda 45

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt c
Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE
Artikolu 30 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Att delegat adottat f'konformità mal-
Artikolu 21(3) għandu jidħol fis-seħħ biss 
jekk ma tiġix espressa oġġezzjoni mill-
Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi 
żmien perijodu ta' xahrejn min-notifika ta' 
dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-
perijodu, il-Parlament Ewropew u l-
Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-
Kummissjoni li mhumiex sejrin 
joġġezzjonaw. Dak il-perijodu għandu jiġi 
estiż b'xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament 
Ewropew jew tal-Kunsill.

Att delegat adottat f'konformità mal-
Artikolu 19(5) u (6), l-Artikolu 21(3) u l-
Artikolu 25(1) għandu jidħol fis-seħħ biss 
jekk ma tiġix espressa oġġezzjoni mill-
Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi 
żmien perjodu ta' xahrejn min-notifika ta' 
dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-
perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li 
mhumiex sejrin joġġezzjonaw. Dak il-
perjodu għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq 
inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-
Kunsill.
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Emenda 46

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) L-Anness I jitħassar. imħassar

Emenda 47

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4a (ġdid)
Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE
Anness I

Test fis-seħħ Emenda

(4a) L-Anness I huwa sostitwit b'dan li 
ġej:

Anness I "Anness I 

Perċentwali u prinċipji għall-allokazzjoni 
tal-pakkett finanzjarju għall-
implimentazzjoni tal-Mekkaniżmu tal-
Unjoni msemmi fl-Artikolu 19(1) u (1a)

Perċentwali għall-allokazzjoni tal-pakkett 
finanzjarju għall-implimentazzjoni tal-
Mekkaniżmu tal-Unjoni msemmi fl-
Artikolu 19(1)

1. Perċentwali għall-allokazzjoni tal-
pakkett finanzjarju għall-implimentazzjoni 
tal-Mekkaniżmu tal-Unjoni msemmi fl-
Artikolu 19(1) għall-perjodu mill-2014 
sal-2020

Prevenzjoni: 20 % +/- 8 punti perċentwali. Prevenzjoni: 10 % +/- 10 punti 
perċentwali.

L-istat ta' tħejjija: 50 % +/- 8 punti 
perċentwali.

L-istat ta' tħejjija: 65 % +/- 10 punti 
perċentwali.

Rispons: 30 % +/- 8 punti perċentwali. Rispons: 25 % +/- 10 punti perċentwali.

2. Perċentwali għall-allokazzjoni tal-
pakkett finanzjarju għall-
implimentazzjoni tal-Mekkaniżmu tal-
Unjoni msemmi fl-Artikolu 19(1) għall-
perjodu 2021 sa 2027
Prevenzjoni: 8 % +/- 10 punti perċentwali.
L-istat ta' tħejjija: 80 % +/- 10 punti 
perċentwali.
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Rispons: 12 % +/- 10 punti perċentwali.
Prinċipji 3. Prinċipji

Meta timplimenta din id-Deċiżjoni, il-
Kummissjoni għandha tagħti prijorità lill-
azzjonijiet li għalihom din id-Deċiżjoni 
tistabbilixxi skadenza fil-perjodu li jwassal 
għall-iskadenza ta' dik l-iskadenza, bl-
objettiv li tiġi sodisfatta l-iskadenza 
inkwistjoni."

Meta timplimenta din id-Deċiżjoni, il-
Kummissjoni għandha tagħti prijorità lill-
azzjonijiet li għalihom din id-Deċiżjoni 
tistabbilixxi skadenza fil-perjodu li jwassal 
għall-iskadenza ta' dik l-iskadenza, bl-
objettiv li tiġi sodisfatta l-iskadenza 
inkwistjoni."
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NOTA SPJEGATTIVA

Waħda mill-aktar manifestazzjonijiet ovvji tat-tibdil fil-klima hija l-frekwenza li dejjem qed 
tiżdied ta' avvenimenti ta' temp estrem b'konsegwenzi li, sa ftit snin ilu, kienu jkunu 
inkonċepibbli, u li jikkawżaw imwiet ta' bosta nies kull sena. 

Fl-Ewropa, l-għargħar li kienu jseħħu madwar darba f'seklu issa qed iseħħu f'intervalli ta' 
għaxar snin jew inqas. In-nirien fil-foresti qerdu mijiet ta' eluf ta' ettari ta' art fin-Nofsinhar tal-
Ewropa u, fl-2017 u fl-2018, qatlu 'l fuq minn 200 persuna fil-Portugall u fil-Greċja. 
Madankollu, il-problema m'għadhiex limitata għall-pajjiżi tan-Nofsinhar. Fl-2018, nixfa 
mifruxa fl-Ewropa ta' fuq ikkawżat nirien relattivament bla preċedent ta' foresti fil-pajjiżi 
Baltiċi, fl-Iżvezja u fil-Ġermanja. Saret ħsara mifruxa mill-uragani f'ħafna partijiet tad-dinja, 
inklużi t-territorji extra-Ewropej ta' ċerti Stati Membri. 

L-Unjoni Ewropea ma baqgħetx inattiva b'rispons għal din it-theddida. Fl-2013, waqqfet il-
Mekkaniżmu Ewropew għall-Protezzjoni Ċivili biex tgħin lill-Istati Membri meta jħabbtu 
wiċċhom ma' diżastri naturali dejjem aktar frekwenti. Il-funzjoni tiegħu kien prinċipalment li 
jikkoordina r-riżorsi tal-Istati Membri li jeħtieġu assistenza u dawk li jistgħu jipprovdu nies u 
tagħmir permezz tal-konsorzju volontarju. 

Madankollu, kellu biss riżorsi limitati u kapaċità ristretta biex iwieġeb għal tipi speċifiċi ta' 
diżastri naturali. Il-problema ewlenija kienet li l-ebda pajjiż ma kien lest li joħroġ il-flus għat-
tagħmir għali ħafna u materjal meħtieġ biex iwieġeb għal ċerti eventwalitajiet relattivament 
rari. Fl-istess ħin, normalment il-ħtiġijiet jaqbżu r-riżorsi disponibbli meta wieħed kellu jħabbat 
wiċċu ma' diżastri bħal nirien jew għargħar fis-sajf, li ġeneralment jiġu kundizzjonati mit-temp 
u x'aktarx li jseħħu f'aktar minn Stat Membru wieħed fi kwalunkwe ħin partikolari.

Wara s-sajf tal-2017, deher ċar li l-mekkaniżmu fil-forma attwali tiegħu ma kienx biżżejjed 
għall-isfidi li nħolqu. Kif kien diġà ħabbar il-President Juncker fid-diskors tiegħu dwar l-Istat 
tal-Unjoni f'Settembru 2017, il-Kummissjoni pproponiet mekkaniżmu sostanzjalment imtejjeb 
biex jiġi żgurat li "l-Ewropa tkun tista' tipproteġi liċ-ċittadini tagħha b'mod effettiv u mhux biss 
tagħti l-kondoljanzi lill-vittimi".

F'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-qafas legali l-ġdid ta' Marzu 2019, flimkien mal-
konsorzju volontarju ta' riżorsi nazzjonali, ħloqna rescEU, riżerva pan-Ewropea ta' ajruplani u 
ħelikopters għat-tifi tan-nar, provvisti mediċi speċjalizzati u tagħmir u riżorsi oħra. Dawn se 
jiġu akkwistati mill-Istati Membri, bil-Kummissjoni tkopri bejn 80 % u 90 % tal-ispejjeż totali 
tax-xiri u l-manutenzjoni. F'ċerti każijiet, il-finanzjament jista' jkun sa 100 %. L-Istati Membri 
se jkunu liberi li jużaw dawn ir-riżorsi għal finijiet tagħhom stess iżda mhux se jkunu jistgħu 
jżommu lil ħaddieħor mill jużahom jekk ikunu meħtieġa xi mkien ieħor fl-Ewropa biex jgħinu 
lil pajjiżi oħra fil-bżonn. 

Għall-finijiet ta' prevenzjoni, xorta waħda għandna bżonn il-komunikazzjoni tal-punti ewlenin 
tal-Valutazzjoni tar-Riskju Nazzjonali u tar-Rapport dwar il-Kapaċità Nazzjonali tar-Rispons 
għar-Riskju. Barra minn hekk, il-Kummissjoni se tkun intitolata li tiskrutinizza l-pjanijiet ta' 
prevenzjoni ta' pajjiżi li spiss jitolbu li jagħmlu użu mill-mekkaniżmu u, fejn meħtieġ, 
tipproponi bidliet jew miżuri addizzjonali. 
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F'din il-proposta leġiżlattiva, ir-rapporteur qed ifittex li jiżgura li l-mekkaniżmu, li huwa 
għodda għas-solidarjetà bejn l-Istati Membri, ikollu l-finanzjament meħtieġ u l-qafas 
istituzzjonali biex jopera b'mod effettiv fi ħdan il-QFP li jmiss mill-2021 sal-2027. 

Biex jinkiseb dan, ir-rapporteur huwa tal-fehma li l-finanzjament għandu jkun mill-inqas 
ugwali għall-ammont ta' EUR 1.4 biljun inizjalment propost mill-Kummissjoni. Matul dan il-
perjodu, it-tagħmir, il-materjali u r-riżorsi ġodda kollha ta' rescEU, li ħafna minnhom huma 
estremament għaljin, se jiġu akkwistati. Minbarra l-ajruplani u l-ħelikopters tat-tifi tan-nar, ġie 
deċiż li jinxtara tagħmir mediku speċjali, u 100 % tal-ispiża għal dan tintefaq mill-baġit tal-UE. 
Il-mekkaniżmu għandu jkun kapaċi wkoll jirreaġixxi kemm għal diżastri naturali kif ukoll għal 
dawk ikkawżati mill-bniedem. Għal dawn ir-raġunijiet kollha, il-finanzjament propost għall-
perjodu ta' programmazzjoni l-ġdid għandu jinżamm fil-livelli preżenti. 

Għall-fini ta' aktar trasparenza rigward l-użu ta' dan il-finanzjament, ir-rapporteur jipproponi li 
l-Anness jerġa' jiddaħħal, li d-dispożizzjonijiet tiegħu jispeċifikaw il-perċentwali li għandhom 
jiġu allokati għall-prevenzjoni, it-tħejjija u r-rispons. Madankollu, filwaqt li titqies il-bidla 
ewlenija riflessa fir-rieżami tas-sena l-oħra u l-fatt li l-proġetti għall-prevenzjoni ta' diżastri 
naturali bħall-għargħar u n-nirien tal-foresti huma ffinanzjati primarjament minn strumenti oħra 
tal-UE, qed jiġi propost li l-finanzjament jerġa' jitqassam mill-ġdid, u dan iwassal għal ammont 
ferm akbar għat-tħejjija, inkluż ix-xiri tal-assi tar-rescEU. Dan jagħti wkoll aktar flessibbiltà 
lill-Kummissjoni biex tagħmel kull bidla meħtieġa matul is-seba' snin li ġejjin. 

Ir-rapporteur jaqbel ukoll li l-istess regoli ta' finanzjament għandhom japplikaw fir-rigward tal-
użu tal-assi mir-riżerva volontarja għall-użu kemm fl-Unjoni kif ukoll barra minnha. It-tibdil 
fil-klima huwa sfida globali u l-effetti tiegħu huma evidenti kullimkien. L-Ewropa għandha 
wkoll tkun kapaċi tassisti lil pajjiżi terzi kull meta tintalab tagħmel dan jew tgħin biex jiġu 
ffaċċjati l-ħsara mill-uragani jew il-qerda ta' foresti tropikali b'implikazzjonijiet għall-pjaneta 
kollha.

Ir-rapporteur iqis ukoll li huwa neċessarju li jintużaw ir-riżorsi kollha disponibbli għall-Unjoni 
Ewropea biex jiġu protetti l-membri tal-pubbliku fi kwalunkwe Stat Membru, is-sistema 
satellitari Galileo għan-notifika ta' emerġenza jekk ikun hemm riskju ta' mwiet. L-Istati Membri 
ma għandhomx iħallu li tintilef din l-opportunità. It-trażmissjoni ta' informazzjoni u gwida 
permezz tas-sistema Galileo jistgħu jkunu vitali biex jgħinu fil-prevenzjoni jew it-trażżin tat-
telf ta' ħajja. 

Bħala konklużjoni, ir-rapporteur jixtieq jenfasizza li l-finanzjament għall-Mekkaniżmu 
Ewropew għall-Protezzjoni Ċivili u rescEU huwa investiment għall-futur, li jgħin biex jiġi 
żgurat li l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha jkunu lesti u kapaċi jħabbtu wiċċhom 
b'mod effettiv mal-konsegwenzi tat-tibdil fil-klima u ma' avvenimenti klimatiċi aktar estremi. 
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OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-IŻVILUPP

għall-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel

dwar il-Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni 
Nru 1313/2013/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-
Protezzjoni Ċivili
(COM(2019)0125 – C8-0114/2019 – 2019/0070(COD))

Rapporteur għal opinjoni: Lukas Mandl

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

B'segwitu għad-Deċiżjoni (UE) 2019/420 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
13 ta' Marzu 2019, li emendat sostanzjalment id-Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE dwar 
Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili, dan l-abbozz ta' opinjoni tal-Kumitat għall-
Iżvilupp għandu skop limitat. L-abbozz ta' opinjoni jfittex li jenfasizza tliet aspetti importanti 
għall-Mekkaniżmu tul il-qafas finanzjarju pluriennali 2021-2027 li jmiss, b'rabta mal-
attivazzjoni tiegħu barra mill-Unjoni, u fil-kuntest ta' kriżijiet umanitarji.

L-ewwel nett, l-abbozz ta' opinjoni jenfasizza l-ħtieġa li l-kapaċità tal-Mekkaniżmu tissaħħaħ 
b'rabta mad-diżastri naturali relatati mal-klima, b'mod partikolari n-nirien tal-foresti, li l-
pajjiżi li qed jiżviluppaw huma partikolarment vulnerabbli għalihom.

It-tieni, il-proposta tfittex li żżid l-assistenza finanzjarja tal-Unjoni għal dawk il-kapaċitajiet li 
huma impenjati minn qabel għar-Riżerva Ewropea ta' Protezzjoni Ċivili meta din l-assistenza 
tintuża fir-rispons għad-diżastri li jseħħu barra mill-Unjoni. Qed jiġi propost, b'konformità 
kemm mal-pożizzjoni tal-Kunsill kif ukoll mal-abbozz ta' rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, 
is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, li sa 75 % tal-ispejjeż tal-operat tal-kapaċitajiet, 
inkluż it-trasport, jiġu ffinanzjati mill-Unjoni – fl-istess livell bħalma jiġri għall-
attivazzjonijiet ġewwa l-Unjoni.

It-tielet, iddaħħal rekwiżit għall-konsultazzjoni ma' atturi umanitarji qabel ma jsiru interventi 
f'diżastri kkawżati mill-bniedem jew f'emerġenzi kumplessi.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-
Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, biex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li 
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ġejjin:

Emenda 1

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Billi t-tibdil fil-klima qed iwassal 
għal żieda fil-frekwenza, l-intensità u l-
kumplessità ta' diżastri naturali madwar 
id-dinja, u l-pajjiżi li qed jiżviluppaw, 
b'mod partikolari l-pajjiżi l-anqas 
żviluppati u l-istati gżejjer żgħar li qed 
jiżviluppaw, huma partikolarment 
vulnerabbli minħabba, minn naħa waħda, 
il-kapaċità limitata tagħhom li jadattaw 
għal, u jimmitigaw, il-konsegwenzi tat-
tibdil fil-klima u jirrispondu għad-diżastri 
relatati mal-klima, u minn naħa l-oħra, l-
esponiment ġeografiku tagħhom għall-
għargħar, in-nixfiet u n-nirien tal-foresti.

Emenda 2

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-proposta tal-Kummissjoni għal 
Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill, li temenda d-Deċiżjoni Nru 
1313/2013/UE, tfittex li ttejjeb il-kapaċità 
kollettiva biex tħejji u tirreaġixxi għal 
diżastri, billi ssaħħaħ il-possibbiltajiet 
offruti mir-Riżerva Ewropea ta' Protezzjoni 
Ċivili. Dan jinvolvi l-istabbiliment ta' 
riżerva ta' kapaċitajiet tal-protezzjoni ċivili 
għall-użu f'operazzjonijiet tal-Unjoni 
("rescEU") u t-tisħiħ tal-miżuri applikabbli 
fil-qasam tal-prevenzjoni.

(2) Il-proposta tal-Kummissjoni għal 
Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill, li temenda d-Deċiżjoni 
Nru 1313/2013/UE, tfittex li ttejjeb il-
kapaċità kollettiva biex tħejji u tirrispondi 
b'mod adegwat u fil-pront għal diżastri, 
billi ssaħħaħ il-possibiltajiet offruti mir-
Riżerva Ewropea ta' Protezzjoni Ċivili. 
Dan jinvolvi l-istabbiliment ta' riżerva ta' 
kapaċitajiet tal-protezzjoni ċivili għall-użu 
f'operazzjonijiet tal-Unjoni ("rescEU") u t-
tisħiħ tal-miżuri applikabbli fil-qasam tal-
prevenzjoni.
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Emenda 3

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) In-nirien tal-foresti mhux biss 
jheddu jew itemmu l-ħajjiet, l-għajxien u 
l-bijodiversità, iżda jikkawżaw ukoll ir-
rilaxx ta' ammonti kbar ta' emissjonijiet 
tal-karbonju u jnaqqsu l-kapaċità ta' 
assorbiment tal-karbonju tal-pjaneta, u 
b'hekk ikomplu jaggravaw it-tibdil fil-
klima. Ta' tħassib partikolari huma s-
sitwazzjonijiet fejn foresta primarja 
tinqered min-nirien, kif ġara dan l-aħħar 
f'ċerti reġjuni ekwatorjali. Iż-żieda fid-
diżastri relatati mal-klima, inklużi n-
nirien tal-foresti, teħtieġ li l-
operazzjonijiet tal-Mekkaniżmu tal-
Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili barra mill-
Unjoni jissaħħu.

Emenda 4

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Sabiex jiġu massimizzati t-
trasparenza u l-obbligu ta' rendikont lejn 
iċ-ċittadini tal-Unjoni, inkluż fir-rigward 
tal-kejl tal-progress li jsir mill-Unjoni lejn 
il-mira ta' 0,7 % ta' Għajnuna Uffiċjali 
għall-Iżvilupp (ODA), jenħtieġ li l-
Kummissjoni tippreżenta gwida dwar il-
proporzjon ta' nfiq li tirrakkomanda li 
għandu jitwettaq permezz tal-
Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni 
Ċivili modifikat u li għandu jikkwalifika 
bħala ODA. Tali gwida jenħtieġ li 
tirrifletti b'mod preċiż u tikkonforma bis-
sħiħ mar-regoli tal-Kumitat ta' Għajnuna 
għall-Iżvilupp (DAC) dwar l-ODA tal-
OECD, u tiddikjara jekk jenħtieġx li 
jintużaw metodoloġiji bħall-istandard tal-
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Inizjattiva Internazzjonali għat-
Trasparenza tal-Għajnuna (IATI);

Emenda 5

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 9b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9b) L-Unjoni, bħala membru tad-DAC 
tal-OECD, jenħtieġ li tkompli 
tikkonforma mar-regoli tad-DAC tal-
OECD dwar l-ODA, inkluż meta tkun qed 
twettaq attivitajiet rilevanti permezz tal-
Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni 
Ċivili;

Emenda 6

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1 (ġdid)
Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE
Artikolu 16 – paragrafu 2

Test fis-seħħ Emenda

(-1) fl-Artikolu 16, il-paragrafu 2 huwa 
sostitwit b'dan li ġej:

2. L-interventi skont dan l-Artikolu 
jistgħu jitmexxew jew bħala intervent 
awtonomu ta' assistenza jew inkella bħala 
kontribut għal intervent immexxi minn 
organizzazzjoni internazzjonali. Il-
koordinazzjoni mill-Unjoni għandha tkun 
integrata b'mod sħiħ mal-koordinazzjoni 
globali pprovduta mill-Uffiċċju għall-
Koordinazzjoni tal-Affarijiet Umanitarji 
tan-Nazzjonijiet Uniti (OCHA), u għandha 
tirrispetta r-rwol ta' tmexxija ta' din tal-
aħħar. Fil-każ ta' diżastri kkawżati mill-
bniedem jew emerġenzi kumplessi, il-
Kummissjoni għandha tiżgura konsistenza 
mal-Kunsens Ewropew dwar l-Għajnuna 
Umanitarja, u tirrispetta l-prinċipji 
umanitarji.

2. L-interventi skont dan l-Artikolu 
jistgħu jitmexxew jew bħala intervent 
awtonomu ta' assistenza jew inkella bħala 
kontribut għal intervent immexxi minn 
organizzazzjoni internazzjonali. Il-
koordinazzjoni mill-Unjoni għandha tkun 
integrata b'mod sħiħ mal-koordinazzjoni 
globali pprovduta mill-Uffiċċju għall-
Koordinazzjoni tal-Affarijiet Umanitarji 
tan-Nazzjonijiet Uniti (OCHA), u għandha 
tirrispetta r-rwol ta' tmexxija ta' din tal-
aħħar. Fil-każ ta' diżastri kkawżati mill-
bniedem jew emerġenzi kumplessi, il-
Kummissjoni għandha tikkonsulta l-atturi 
umanitarji qabel l-ntervent u tiżgura 
konsistenza mal-Kunsens Ewropew dwar l-
Għajnuna Umanitarja, u tirrispetta l-
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prinċipji umanitarji.

Emenda 7

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2a (ġdid)
Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE
Artikolu 23 – paragrafu 2

Test fis-seħħ Emenda

(2a) fl-Artikolu 23, il-paragrafu 2 huwa 
sostitwit b'dan li ġej:

2. L-ammont ta' assistenza finanzjarja 
tal-Unjoni għal kapaċitajiet impenjati minn 
qabel fir-Riżerva Ewropea ta' Protezzjoni 
Ċivili ma għandux jaqbeż 75 % tal-ispejjeż 
tal-operat tal-kapaċitajiet, inkluż it-trasport, 
f'każ ta' diżastru jew ta' diżastru imminenti 
fl-Unjoni jew fi Stat parteċipanti.

2. L-ammont ta' assistenza finanzjarja 
tal-Unjoni għal kapaċitajiet impenjati minn 
qabel fir-Riżerva Ewropea ta' Protezzjoni 
Ċivili ma għandux jaqbeż 75 % tal-ispejjeż 
tal-operat tal-kapaċitajiet, inkluż it-trasport, 
f'każ ta' diżastru jew ta' diżastru imminenti 
fl-Unjoni jew barra minnha.

Emenda 8

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2b (ġdid)
Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE
Artikolu 23 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2b) fl-Artikolu 23, il-paragrafu 3 huwa 
mħassar.

Ġustifikazzjoni

L-emenda 5 hija meħtieġa biex tiġi evitata kull inkonsistenza li toħroġ mill-adozzjoni 
potenzjali tal-emenda 4 fir-rigward tal-assistenza finanzjarja għall-kapaċitajiet impenjati 
minn qabel fir-Riżerva Ewropea ta' Protezzjoni Ċivili f'każ ta' diżastru li jseħħ barra mill-
Unjoni.
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PROĊEDURA TAL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

Titolu Deċiżjoni emendatorja Nru 1313/2013/UE tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill dwar Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili

Referenzi COM(2019)0125 – C8-0114/2019 – 2019/0070(COD)

Kumitat responsabbli
       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

ENVI
14.3.2019

Opinjoni(jiet) mogħtija minn
       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

DEVE
14.3.2019

Rapporteur għal opinjoni
       Data tal-ħatra

Lukas Mandl
20.12.2019

Eżami fil-kumitat 23.1.2020

Data tal-adozzjoni 18.2.2020

Riżultat tal-votazzjoni finali +:
–:
0:

18
0
3

Membri preżenti għall-votazzjoni finali Anna-Michelle Asimakopoulou, Hildegard Bentele, Dominique Bilde, 
Udo Bullmann, Catherine Chabaud, Gianna Gancia, Charles Goerens, 
Mónica Silvana González, Pierrette Herzberger-Fofana, Rasa 
Juknevičienė, Beata Kempa, Pierfrancesco Majorino, Erik Marquardt, 
Norbert Neuser, Marc Tarabella, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, 
Bernhard Zimniok

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali Caroline Roose

Sostituti (skont l-Artikolu 209(7)) 
preżenti għall-votazzjoni finali

Lukas Mandl, László Trócsányi
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VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET
FIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

18 +
GUE/NGL Miguel Urbán Crespo

ID Gianna Gancia

PPE Anna-Michelle Asimakopoulou, Hildegard Bentele, Rasa Juknevičienė, Lukas Mandl, Tomas Tobé, László 
Trócsányi

RENEW Catherine Chabaud, Charles Goerens

S&D Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Pierfrancesco Majorino, Norbert Neuser, Marc Tarabella

VERTS/ALE Pierrette Herzberger-Fofana, Erik Marquardt, Caroline Roose

0 -

3 0
ECR Beata Kempa

ID Dominique Bilde, Bernhard Zimniok

Tifsira tas-simboli użati:
+ : favur
- : kontra
0 : astensjoni
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ITTRA TAL-KUMITAT GĦALL-IŻVILUPP REĠJONALI

Is-Sur Pascal Canfin
Chair
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel
BRUSSELL

Suġġett: Opinjoni dwar il-mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa minn Younous Omarjee 
dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-
Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar 
Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili (COM(2019)0125 – C8-
0114/2019 – (2019/0070 (COD)), skont l-Artikolu 143 tar-Regoli ta' Proċedura 
(COD))

Sur President,

Fir-rigward tal-proposta inkwistjoni, il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali ngħata l-istruzzjoni li 
jippreżenta opinjoni lill-Kumitat tiegħek. Il-Kumitat iddeċieda li jibgħat din l-opinjoni fil-forma 
ta' ittra. L-opinjoni ġiet adottata fil-laqgħa tal-Kumitat tal-21 ta' Jannar 2020 b'35 vot favur, 
0 kontra u 0 astensjonijiet1.

Il-proposta tal-Kummissjoni hija waħda ta' natura teknika u hija limitata għad-dispożizzjonijiet 
baġitarji tal-Artikolu 19 tad-Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE, li jeħtieġ li jkunu aġġornati u 
sostitwiti b'ċifri ġodda indikati fil-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021-2027.

L-implikazzjonijiet baġitarji kollha huma konformi mal-emendi proposti mill-Kumitat REGI 
fl-opinjoni tiegħu tas-26 ta' April 2018. B'mod partikolari, il-Kumitat tagħna jsostni l-objettiv 
li tissaħħaħ il-kapaċità tal-Istati Membri u tal-UE li jirrispondu għad-diżastri billi tinħoloq 
riżerva speċifika ta' kapaċità ta' reazzjonijiet (rescEU), billi jitwaqqaf netwerk ta' għarfien fil-
qasam tal-protezzjoni ċivili u tissaħħaħ il-kooperazzjoni mal-pajjiżi tal-viċinat.

Fid-dawl tal-importanza tal-Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili għall-ġestjoni tar-
riskji ta' diżastri u l-bżonn li jissaħħaħ il-mekkaniżmu għall-perjodu ta' programmazzjoni 2021-
2027, il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali għaldaqstant ma jqajjem l-ebda oġġezzjoni għall-
proposta tal-Kummissjoni, li tforni r-riżorsi baġitarji meħtieġa għas-sostenn tal-mekkaniżmu.

Dejjem tiegħek,

1 Il-Membri li ġejjin ħadu sehem fil-votazzjoni: François Alfonsi, Mathilde Androuët, Pascal Arimont, Adrian-
Dragoş Benea, Isabel Benjumea Benjumea, Stéphane Bijoux, Franc Bogovič, Daniel Buda, Andrea Cozzolino, 
Corina Crețu, Josianne Cutajar, Rosa D'Amato, Tamás Deutsch, Francesca Donato, Jill Evans, Raffaele Fitto, 
Cristian Ghinea, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, John Howarth, Manolis Kefalogiannis, Constanze 
Krehl, Elżbieta Kruk, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Andżelika Anna Możdżanowska, 
Andrey Novakov, Younous Omarjee, Alessandro Panza, Tsvetelina Penkova, Caroline Roose, Bronis Ropė, 
André Rougé, Tomislav Sokol, Susana Solís Pérez.
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PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI

Titolu Deċiżjoni emendatorja Nru 1313/2013/UE tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill dwar Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili

Referenzi COM(2019)0125 – C8-0114/2019 – 2019/0070(COD)

Data meta ġiet ippreżentata lill-PE 7.3.2019

Kumitat responsabbli
       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

ENVI
14.3.2019

Kumitati mitluba jagħtu opinjoni
       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

AFET
14.3.2019

DEVE
14.3.2019

BUDG
14.3.2019

REGI
14.3.2019

Opinjoni(jiet) mhux mogħtija
       Data tad-deċiżjoni

AFET
6.11.2019

BUDG
23.7.2019

Rapporteurs
       Data tal-ħatra

Nikos 
Androulakis
10.9.2019

Data tal-adozzjoni 5.3.2020

Riżultat tal-votazzjoni finali +:
–:
0:

60
2
7

Membri preżenti għall-votazzjoni finali Bartosz Arłukowicz, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Malin Björk, 
Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, 
Miriam Dalli, Esther de Lange, Marco Dreosto, Bas Eickhout, Eleonora 
Evi, Agnès Evren, Fredrick Federley, Catherine Griset, Jytte Guteland, 
Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Martin Hojsík, Pär Holmgren, 
Petros Kokkalis, Athanasios Konstantinou, Ewa Kopacz, Joanna 
Kopcińska, Peter Liese, Javi López, César Luena, Tilly Metz, 
Alessandra Moretti, Dan-Ştefan Motreanu, Ljudmila Novak, Grace 
O’Sullivan, Jutta Paulus, Stanislav Polčák, Frédérique Ries, María 
Soraya Rodríguez Ramos, Sándor Rónai, Nicolae Ştefănuță, Nils 
Torvalds, Mick Wallace, Pernille Weiss, Michal Wiezik, Tiemo 
Wölken, Anna Zalewska

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali Maria Arena, Michael Bloss, Milan Brglez, Asger Christensen, 
Christophe Hansen, Laura Huhtasaari, Mairead McGuinness, Dace 
Melbārde, Marlene Mortler, Ulrike Müller, Andrey Slabakov, Vincenzo 
Sofo, Susana Solís Pérez, Annalisa Tardino, Inese Vaidere, Nikolaj 
Villumsen, Lucia Vuolo

Sostituti (skont l-Artikolu 209(7)) 
preżenti għall-votazzjoni finali

Ciarán Cuffe, Gwendoline Delbos-Corfield, Andor Deli, Herbert 
Dorfmann, Derk Jan Eppink, Ismail Ertug, Andreas Schieder

Data tat-tressiq 10.3.2020
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VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET
FIL-KUMITAT RESPONSABBLI

60 +
ECR Derk Jan Eppink, Joanna Kopcińska, Dace Melbārde, Andrey Slabakov, Anna Zalewska

GUE/NGL Anja Hazekamp, Petros Kokkalis, Mick Wallace

NI Eleonora Evi, Athanasios Konstantinou

PPE Bartosz Arłukowicz, Traian Băsescu, Andor Deli, Herbert Dorfmann, Agnès Evren, Christophe Hansen, Ewa 
Kopacz, Esther de Lange, Peter Liese, Mairead McGuinness, Marlene Mortler, Dan-Ştefan Motreanu, 
Ljudmila Novak, Stanislav Polčák, Inese Vaidere, Pernille Weiss, Michal Wiezik

RENEW Pascal Canfin, Asger Christensen, Fredrick Federley, Martin Hojsík, Ulrike Müller, Frédérique Ries, María 
Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D Maria Arena, Marek Paweł Balt, Milan Brglez, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Miriam 
Dalli, Ismail Ertug, Jytte Guteland, Javi López, César Luena, Alessandra Moretti, Sándor Rónai, Andreas 
Schieder, Tiemo Wölken

VERTS/ALE Michael Bloss, Ciarán Cuffe, Gwendoline Delbos-Corfield, Bas Eickhout, Pär Holmgren, Tilly Metz, Grace 
O'Sullivan, Jutta Paulus

2 -
ID Teuvo Hakkarainen, Laura Huhtasaari

7 0
GUE/NGL Malin Björk, Nikolaj Villumsen
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