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Emenda 1
Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Nicolás González Casares
f'isem il-Grupp S&D

Rapport A9-0001/2022
Véronique Trillet-Lenoir
It-tisħiħ tal-Ewropa fil-ġlieda kontra l-kanċer
(2020/2267(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Kunsiderazzjoni 32a (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

– wara li kkunsidra l-opinjoni finali 
tal-Kumitat Xjentifiku dwar ir-Riskji 
Sanitarji, Ambjentali u Emerġenti 
(SCHEER) tal-Kummissjoni tas-
16 ta' April 2021 dwar is-sigaretti 
elettroniċi,

Or. en



AM\1249101MT.docx PE702.870v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

9.2.2022 A9-0001/2

Emenda 2
Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Nicolás González Casares
f'isem il-Grupp S&D

Rapport A9-0001/2022
Véronique Trillet-Lenoir
It-tisħiħ tal-Ewropa fil-ġlieda kontra l-kanċer
(2020/2267(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Kunsiderazzjoni 32b (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

– wara li kkunsidra r-rapport tal-
Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa tas-
27 ta' Lulju 2021 dwar l-epidemija globali 
tat-tabakk 2021: l-indirizzar ta' prodotti 
ġodda u emerġenti,

Or. en
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Emenda 3
Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Nicolás González Casares
f'isem il-Grupp S&D

Rapport A9-0001/2022
Véronique Trillet-Lenoir
It-tisħiħ tal-Ewropa fil-ġlieda kontra l-kanċer
(2020/2267(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa Sa (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Sa. billi d-WHO wissiet li s-sistemi 
elettroniċi ta' konsenja tan-nikotina 
(ENDS) iwasslu għal dipendenza u 
jistgħu jipperikolaw is-saħħa u għandhom 
jiġu rregolati b'mod strett biex tiġi żgurata 
l-protezzjoni massima tas-saħħa pubblika;

Or. en
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Emenda 4
Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Nicolás González Casares
f'isem il-Grupp S&D

Rapport A9-0001/2022
Véronique Trillet-Lenoir
It-tisħiħ tal-Ewropa fil-ġlieda kontra l-kanċer
(2020/2267(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa Sb (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Sb. billi d-WHO wissiet li l-ENDS u 
sistemi simili mingħajr nikotina 
m'għandhomx jiġu promossi bħala 
għajnuna għall-waqfien sakemm ikun 
hemm evidenza adegwata disponibbli u l-
komunità tas-saħħa pubblika tkun tista' 
taqbel dwar l-effikaċja ta' dawn il-prodotti 
speċifiċi bħala għajnuniet għall-waqfien 
mit-tipjip;

Or. en
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Emenda 5
Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Nicolás González Casares
f'isem il-Grupp S&D

Rapport A9-0001/2022
Véronique Trillet-Lenoir
It-tisħiħ tal-Ewropa fil-ġlieda kontra l-kanċer
(2020/2267(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 7a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

7a. Ifakkar li għexieren ta' snin ta' 
miżuri leġiżlattivi ta' kontroll, żieda fit-
tassazzjoni fuq il-prodotti tat-tabakk u 
kampanji ta' informazzjoni biex jiġi 
limitat il-konsum tat-tabakk immirati lejn 
il-pubbliku ġenerali u ż-żgħażagħ, b'mod 
partikolari, naqqsu n-numru ta' 
konsumaturi tat-tabakk u, fl-aħħar mill-
aħħar, salvaw il-ħajjiet; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri jkomplu 
jappoġġjaw dawk il-politiki u 
jiżviluppawhom aktar; jiddispjaċih li r-
riżultati miksuba, b'mod partikolari, fost 
iż-żgħażagħ u n-nisa, jirriskjaw li jiġu 
kompromessi bil-wasla fis-suq ta' prodotti 
ġodda tat-tabakk u tas-sigaretti 
elettroniċi; ifakkar li d-WHO wissiet li 
għalkemm ħafna mill-effetti fit-tul fuq is-
saħħa ta' dawn il-prodotti ġodda 
għadhom mhumiex magħrufa, hemm 
evidenza dejjem tikber li dawn mhumiex 
meqjusa li ma jagħmlux ħsara; iħeġġeġ 
lill-Kummissjoni tuża l-prinċipju ta' 
prekawzjoni meta taġġorna l-leġiżlazzjoni 
dwar dawn il-prodotti l-ġodda sabiex 
tipproteġi lil dawk l-aktar vulnerabbli; 
jistieden lill-Kummissjoni tkompli 
tippromwovi kampanji ta' informazzjoni, 
immirati b'mod partikolari lejn iż-
żgħażagħ, sabiex titqajjem kuxjenza dwar 
it-theddid għas-saħħa u r-riskji assoċjati 
ma' dawn il-prodotti ġodda;
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Emenda 6
Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Nicolás González Casares
f'isem il-Grupp S&D

Rapport A9-0001/2022
Véronique Trillet-Lenoir
It-tisħiħ tal-Ewropa fil-ġlieda kontra l-kanċer
(2020/2267(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragraph 12

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12. Jitlob lill-Kummissjoni tagħmel 
segwitu għall-evalwazzjonijiet xjentifiċi 
tar-riskji għas-saħħa relatati mas-sigaretti 
elettroniċi, il-prodotti tat-tabakk imsaħħna 
u l-prodotti tat-tabakk ġodda, inkluża l-
valutazzjoni tar-riskji tal-użu ta' dawn il-
prodotti meta mqabbla mal-konsum ta' 
prodotti oħra tat-tabakk, u l-istabbiliment 
fil-livell Ewropew ta' lista ta' sustanzi li 
jinsabu f'dawn il-prodotti, u maħruġa 
minnhom; iqis li s-sigaretti elettroniċi 
jistgħu jippermettu lil xi persuni li jpejpu 
biexprogressivament jieqfu jpejpu; iqis fl-
istess waqt li s-sigaretti elettroniċi 
m'għandhomx ikunu attraenti għall-
minorenni u għal dawk li ma jpejpux; 
jistieden lill-Kummissjoni, għaldaqstant, 
tevalwa, fil-qafas tad-Direttiva dwar il-
Prodotti tat-Tabakk, liema togħmiet fis-
sigaretti elettroniċi huma partikolarment 
attraenti għall-minorenni u għal dawk li ma 
jpejpux, u tipproponi projbizzjoni fuq 
dawn, u, barra minn hekk, tipproponi 
projbizzjoni fuq it-togħmiet karatteristiċi 
kollha fi prodotti tat-tabakk imsaħħna u 
prodotti tat-tabakk ġodda;

12. Jitlob lill-Kummissjoni tagħmel 
segwitu għall-evalwazzjonijiet xjentifiċi 
tar-riskji għas-saħħa relatati mas-sigaretti 
elettroniċi, il-prodotti tat-tabakk imsaħħna 
u l-prodotti tat-tabakk ġodda, inkluża l-
valutazzjoni tar-riskji tal-użu ta' dawn il-
prodotti meta mqabbla mal-konsum ta' 
prodotti oħra tat-tabakk, u l-istabbiliment 
fil-livell Ewropew ta' lista ta' sustanzi li 
jinsabu f'dawn il-prodotti, u maħruġa 
minnhom; ifakkar li skont SCHEER 
hemm evidenza dgħajfa li tappoġġja l-
effikaċja tas-sigaretti elettroniċi biex 
jgħinu lil min ipejjep jieqaf; jenfasizza li 
skont id-WHO, l-ENDS huma ta' natura 
li jikkawżaw dipendenza u skont 
SCHEER, it-togħmiet għandhom 
kontribut rilevanti lejn l-attraenza tal-użu 
tas-sigaretti elettroniċi u l-bidu tat-tipjip; 
iqis li s-sigaretti elettroniċi m'għandhomx 
ikunu attraenti, speċjalment għall-
minorenni u għal dawk li ma jpejpux; 
jistieden lill-Kummissjoni, għaldaqstant, 
tevalwa, fil-qafas tad-Direttiva dwar il-
Prodotti tat-Tabakk, it-togħmiet fis-
sigaretti elettroniċi kkummerċjalizzati fl-
Unjoni, inkluż liema togħmiet huma 
partikolarment attraenti għall-minorenni u 
għal dawk li ma jpejpux, sabiex tiġi 
vvalutata l-possibiltà li tiġi introdotta 
projbizzjoni ġenerali fuq togħmiet tas-
sigaretti elettroniċi u, fi kwalunkwe każ, 
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tipproponi projbizzjoni fuq togħmiet li 
huma partikolarment attraenti għall-
minorenni u għal dawk li ma jpejpux, kif 
ukoll fuq it-togħmiet karatteristiċi kollha fi 
prodotti tat-tabakk imsaħħna u prodotti tat-
tabakk ġodda;
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Emenda 7
Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Nicolás González Casares
f'isem il-Grupp S&D

Rapport A9-0001/2022
Véronique Trillet-Lenoir
It-tisħiħ tal-Ewropa fil-ġlieda kontra l-kanċer
(2020/2267(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragraph 26

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

26. Jirrikonoxxi li madwar 2 % tal-piż 
Ewropew tal-kanċer jista' jiġi attribwit 
għar-radjazzjoni jonizzanti u li l-
esponiment fuq ġewwa għar-radon u l-
prodotti tad-diżintegrazzjoni tiegħu huwa t-
tieni kawża ewlenija tal-kanċer tal-pulmun 
fl-Ewropa; jistenna bil-ħerqa r-riżultati tal-
Programm ta' Riċerka u Taħriġ tal-
Euratom50, li ser itejbu l-għarfien dwar l-
esponiment għar-radon, u l-kontromiżuri 
proposti biex titnaqqas l-akkumulazzjoni 
tiegħu fl-abitazzjonijiet; ifakkar li r-
radjazzjoni jonizzanti tista' tkun preżenti 
wkoll fid-djar privati; iħeġġeġ għaldaqstant 
lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri 
jimmappjaw l-oqsma kritiċi attwali u 
potenzjali sabiex jirreaġixxu b'mod effettiv 
għal din it-theddida; jistieden lill-
Kummissjoni talloka fondi għall-ħolqien ta' 
tali mappa ta' tbassir u tippromwovi 
kampanji ta' informazzjoni għall-pubbliku 
għas-sensibilizzazzjoni dwar din il-
kwistjoni; iħeġġeġ lill-Istati Membri 
jaġġornaw b'mod regolari l-pjanijiet 
nazzjonali tagħhom biex inaqqsu l-
esponiment għar-radon, kif mitlub fid-
Direttiva dwar l-Esponiment għal Sorsi 
Radjuattivi51 u biex jaġġornaw il-linji 
gwida dwar il-mitigazzjoni tar-radon għal 
kostruzzjonijiet ġodda; jappella lill-
Kummissjoni tivvaluta l-implimentazzjoni 
u l-effikaċja tal-miżuri attwali għall-

26. Jirrikonoxxi li madwar 2 % tal-piż 
Ewropew tal-kanċer jista' jiġi attribwit 
għar-radjazzjoni jonizzanti u li l-
esponiment fuq ġewwa għar-radon u l-
prodotti tad-diżintegrazzjoni tiegħu huwa t-
tieni kawża ewlenija tal-kanċer tal-pulmun 
fl-Ewropa; jistenna bil-ħerqa r-riżultati tal-
Programm ta' Riċerka u Taħriġ tal-
Euratom50, li ser itejbu l-għarfien dwar l-
esponiment għar-radon, u l-kontromiżuri 
proposti biex titnaqqas l-akkumulazzjoni 
tiegħu fl-abitazzjonijiet; ifakkar li r-
radjazzjoni jonizzanti tista' tkun preżenti 
wkoll fid-djar privati; iħeġġeġ għaldaqstant 
lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri 
jimmappjaw l-oqsma kritiċi attwali u 
potenzjali sabiex jirreaġixxu b'mod effettiv 
għal din it-theddida; jistieden lill-
Kummissjoni talloka fondi għall-ħolqien ta' 
tali mappa ta' tbassir u tippromwovi 
kampanji ta' informazzjoni għall-pubbliku 
għas-sensibilizzazzjoni dwar din il-
kwistjoni; iħeġġeġ lill-Istati Membri 
jaġġornaw b'mod regolari l-pjanijiet 
nazzjonali tagħhom biex inaqqsu l-
esponiment għar-radon, kif mitlub fid-
Direttiva dwar l-Esponiment għal Sorsi 
Radjuattivi51 u biex jaġġornaw il-linji 
gwida dwar il-mitigazzjoni tar-radon għal 
kostruzzjonijiet ġodda; jappella lill-
Kummissjoni tivvaluta l-implimentazzjoni 
u l-effikaċja tal-miżuri attwali għall-
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protezzjoni tal-ħaddiema esposti għar-
radjazzjoni jonizzanti bħall-ekwipaġġi tal-
linji tal-ajru, il-ħaddiema tal-impjanti tal-
enerġija nukleari, il-ħaddiema f'ambjenti 
industrijali rilevanti u r-riċerkaturi u l-
professjonisti tas-saħħa li jaħdmu fis-
setturi tar-radjoloġija, tar-radjoterapija jew 
tal-mediċina nukleari, u tirrieżamina dawn 
il-miżuri kif meħtieġ u xieraq;

_________________
50 Ir-Regolament tal-Kunsill (Euratom)  
2021/765 tal-10 ta' Mejju 2021 li 
jistabbilixxi l-Programm ta' Riċerka u 
Taħriġ tal-Komunità Ewropea tal-Enerġija 
Atomika għall-perjodu 2021-2025 li 
jikkomplementa Orizzont Ewropa – il-
Programm Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni, ĠU L 167I, 12.5.2021, p. 81.
51 Id-Direttiva tal-Kunsill 2013/59/Euratom 
tal-5 ta' Diċembru 2013 li tistabbilixxi 
standards bażiċi ta' sikurezza għal 
protezzjoni kontra l-perikli li jirriżultaw 
minn esponiment għal radjazzjoni 
jonizzanti, ĠU L 13, 17.1.2014, p. 1.

protezzjoni tal-ħaddiema esposti għar-
radjazzjoni jonizzanti bħall-ekwipaġġi tal-
linji tal-ajru, il-ħaddiema tal-impjanti tal-
enerġija nukleari, il-ħaddiema f'ambjenti 
industrijali rilevanti u r-riċerkaturi, l-
professjonisti tas-saħħa u l-veterinarji li 
jaħdmu fis-setturi tar-radjoloġija, tar-
radjoterapija jew tal-mediċina nukleari, u 
tirrieżamina dawn il-miżuri kif meħtieġ u 
xieraq;

_________________
50 Ir-Regolament tal-Kunsill (Euratom) 
2021/765 tal-10 ta' Mejju 2021 li 
jistabbilixxi l-Programm ta' Riċerka u 
Taħriġ tal-Komunità Ewropea tal-Enerġija 
Atomika għall-perjodu 2021-2025 li 
jikkomplementa Orizzont Ewropa – il-
Programm Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni, ĠU L 167I, 12.5.2021, p. 81.
51 Id-Direttiva tal-Kunsill 2013/59/Euratom 
tal-5 ta' Diċembru 2013 li tistabbilixxi 
standards bażiċi ta' sikurezza għal 
protezzjoni kontra l-perikli li jirriżultaw 
minn esponiment għal radjazzjoni 
jonizzanti, ĠU L 13, 17.1.2014, p. 1.

Or. en


