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Emenda 336
Veronika Vrecionová, Pietro Fiocchi, Alexandr Vondra

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12. Jilqa' l-mira tal-Kummissjoni li 
tikseb tnaqqis ta' mill-inqas 10 % fl-użu 
dannuż tal-alkoħol sal-2025; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri 
jippromwovu azzjonijiet biex inaqqsu u 
jipprevjenu l-ħsara relatata mal-alkoħol 
fil-qafas ta' strateġija riveduta tal-UE 
dwar l-alkoħol13; jappoġġja l-għoti ta' 
informazzjoni aħjar lill-konsumaturi billi 
jittejjeb it-tikkettar tax-xorb tal-alkoħol 
biex jiġu inklużi tikketti prominenti ta' 
twissija u tiġi introdotta l-indikazzjoni 
obbligatorja tal-lista tal-ingredjenti u l-
informazzjoni dwar in-nutrizzjoni; 
jappella għall-projbizzjoni tar-reklamar 
tal-alkoħol f'avvenimenti sportivi u l-
projbizzjoni tal-isponsorizzazzjoni tal-
isport mill-alkoħol; iqis li huwa 
importanti li t-tfal jiġu protetti mill-
komunikazzjoni kummerċjali dwar il-
konsum tal-alkoħol, kif ukoll mit-tqegħid 
ta' prodotti u l-isponsorizzazzjoni ta' 
marki tal-alkoħol, speċjalment fl-ambjent 
diġitali; jappella għall-monitoraġġ 
b'saħħtu tal-implimentazzjoni tad-
Direttiva riveduta dwar is-Servizzi tal-
Midja Awdjoviżiva14 ; jinkoraġġixxi l-
allokazzjoni ta' fondi pubbliċi għal 
kampanji ta' sensibilizzazzjoni nazzjonali 
u Ewropej; jappoġġja r-rieżami ppjanat 
tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar it-tassazzjoni 
tal-alkoħol u dwar ix-xiri transfruntier 
tal-alkoħol minn individwi privati u 
rieżami tal-politiki dwar l-ipprezzar tal-
alkoħol, inkluż iż-żieda fit-taxxi fuq ix-
xorb alkoħoliku;

12. Jagħti istruzzjonijiet lill-
Kummissjoni biex l-azzjonijiet tagħha 
jkunu mmirati biss lejn il-konsum żejjed u 
eċċessiv tal-alkoħol minn ċerti individwi, 
li fost affarijiet oħra jwassal ukoll għal 
konsegwenzi tas-soċjetà u iġjeniċi 
negattivi; iqis li l-mira għat-tnaqqis tal-
konsum żejjed u eċċessiv tal-alkoħol 
għandha tkun fil-livell ta' tnaqqis ta' mill-
inqas 10 % sal-2025; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri 
jippromwovu azzjonijiet biex inaqqsu u 
jipprevjenu l-użu żejjed u eċċessiv tal-
alkoħol13; jappoġġja l-għoti ta' 
informazzjoni aħjar lill-konsumaturi billi 
tiġi introdotta biss l-indikazzjoni 
obbligatorja tal-lista tal-ingredjenti kollha;

__________________ __________________
13 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-
24 ta' Ottubru 2006 rigward l-Istrateġija 
tal-UE li tappoġġja lill-Istati Membri għat-

13 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-
24 ta' Ottubru 2006 rigward l-Istrateġija 
tal-UE li tappoġġja lill-Istati Membri għat-
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tnaqqis ta' ħsara relatata mal-alkoħol 
(COM(2006)0625).

tnaqqis ta' ħsara relatata mal-alkoħol 
(COM(2006)0625).

14 Id-Direttiva (UE) 2018/1808 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
14 ta' Novembru 2018 li temenda d-
Direttiva 2010/13/UE dwar il-
koordinazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet 
stabbiliti bil-liġi, b'regolament jew 
b'azzjoni amministrattiva fi Stati Membri 
dwar il-forniment ta' servizzi tal-media 
awdjoviżiva (Direttiva dwar is-Servizzi tal-
Media Awdjoviżiva) fid-dawl ta' realtajiet 
tas-suq li qed jinbidlu, ĠU L 303, 
28.11.2018, p. 69.

14 Id-Direttiva (UE) 2018/1808 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
14 ta' Novembru 2018 li temenda d-
Direttiva 2010/13/UE dwar il-
koordinazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet 
stabbiliti bil-liġi, b'regolament jew 
b'azzjoni amministrattiva fi Stati Membri 
dwar il-forniment ta' servizzi tal-media 
awdjoviżiva (Direttiva dwar is-Servizzi tal-
Media Awdjoviżiva) fid-dawl ta' realtajiet 
tas-suq li qed jinbidlu, ĠU L 303, 
28.11.2018, p. 69.

Or. en

Emenda 337
Veronika Vrecionová, Pietro Fiocchi, Alexandr Vondra

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12. Jilqa' l-mira tal-Kummissjoni li 
tikseb tnaqqis ta' mill-inqas 10 % fl-użu 
dannuż tal-alkoħol sal-2025; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri 
jippromwovu azzjonijiet biex inaqqsu u 
jipprevjenu l-ħsara relatata mal-alkoħol fil-
qafas ta' strateġija riveduta tal-UE dwar l-
alkoħol13; jappoġġja l-għoti ta' 
informazzjoni aħjar lill-konsumaturi billi 
jittejjeb it-tikkettar tax-xorb tal-alkoħol 
biex jiġu inklużi tikketti prominenti ta' 
twissija u tiġi introdotta l-indikazzjoni 
obbligatorja tal-lista tal-ingredjenti u l-
informazzjoni dwar in-nutrizzjoni; jappella 
għall-projbizzjoni tar-reklamar tal-
alkoħol f'avvenimenti sportivi u l-
projbizzjoni tal-isponsorizzazzjoni tal-
isport mill-alkoħol; iqis li huwa 
importanti li t-tfal jiġu protetti mill-
komunikazzjoni kummerċjali dwar il-
konsum tal-alkoħol, kif ukoll mit-tqegħid 

12. Jilqa' l-mira tal-Kummissjoni li 
tikseb tnaqqis ta' mill-inqas 10 % fl-użu 
dannuż tal-alkoħol sal-2025; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri 
jippromwovu azzjonijiet biex inaqqsu u 
jipprevjenu l-ħsara relatata mal-alkoħol fil-
qafas ta' strateġija riveduta tal-UE dwar l-
alkoħol13; jappoġġja l-għoti ta' 
informazzjoni aħjar lill-konsumaturi billi 
tiġi pprovduta informazzjoni sħiħa dwar 
il-prodott, inkluża l-indikazzjoni tal-lista 
tal-ingredjenti u l-informazzjoni dwar in-
nutrizzjoni online jew fuq it-tikketta tax-
xorb tal-alkoħol; jappoġġja lill-industrija 
biex tkompli tiżviluppa proposti 
awtoregolatorji jew koregolatorji biex it-
tfal jiġu protetti mill-komunikazzjoni 
kummerċjali dwar il-konsum tal-alkoħol, 
kif ukoll mit-tqegħid ta' prodotti u l-
isponsorizzazzjoni ta' marki tal-alkoħol, 
speċjalment fl-ambjent diġitali; jappella 
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ta' prodotti u l-isponsorizzazzjoni ta' marki 
tal-alkoħol, speċjalment fl-ambjent diġitali; 
jappella għall-monitoraġġ b'saħħtu tal-
implimentazzjoni tad-Direttiva riveduta 
dwar is-Servizzi tal-Midja Awdjoviżiva14; 
jinkoraġġixxi l-allokazzjoni ta' fondi 
pubbliċi għal kampanji ta' 
sensibilizzazzjoni nazzjonali u Ewropej; 
jappoġġja r-rieżami ppjanat tal-
leġiżlazzjoni tal-UE dwar it-tassazzjoni 
tal-alkoħol u dwar ix-xiri transfruntier 
tal-alkoħol minn individwi privati u 
rieżami tal-politiki dwar l-ipprezzar tal-
alkoħol, inkluż iż-żieda fit-taxxi fuq ix-
xorb alkoħoliku;

għall-monitoraġġ b'saħħtu tal-
implimentazzjoni tad-Direttiva riveduta 
dwar is-Servizzi tal-Midja Awdjoviżiva14; 
jinkoraġġixxi l-allokazzjoni ta' fondi 
pubbliċi għal kampanji ta' 
sensibilizzazzjoni nazzjonali u Ewropej;

__________________ __________________
13 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-
24 ta' Ottubru 2006 rigward l-Istrateġija 
tal-UE li tappoġġja lill-Istati Membri għat-
tnaqqis ta' ħsara relatata mal-alkoħol 
(COM(2006)0625).

13 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-
24 ta' Ottubru 2006 rigward l-Istrateġija 
tal-UE li tappoġġja lill-Istati Membri għat-
tnaqqis ta' ħsara relatata mal-alkoħol 
(COM(2006)0625).

14 Id-Direttiva (UE) 2018/1808 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
14 ta' Novembru 2018 li temenda d-
Direttiva 2010/13/UE dwar il-
koordinazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet 
stabbiliti bil-liġi, b'regolament jew 
b'azzjoni amministrattiva fi Stati Membri 
dwar il-forniment ta' servizzi tal-media 
awdjoviżiva (Direttiva dwar is-Servizzi tal-
Media Awdjoviżiva) fid-dawl ta' realtajiet 
tas-suq li qed jinbidlu, ĠU L 303, 
28.11.2018, p. 69.

14 Id-Direttiva (UE) 2018/1808 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
14 ta' Novembru 2018 li temenda d-
Direttiva 2010/13/UE dwar il-
koordinazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet 
stabbiliti bil-liġi, b'regolament jew 
b'azzjoni amministrattiva fi Stati Membri 
dwar il-forniment ta' servizzi tal-media 
awdjoviżiva (Direttiva dwar is-Servizzi tal-
Media Awdjoviżiva) fid-dawl ta' realtajiet 
tas-suq li qed jinbidlu, ĠU L 303, 
28.11.2018, p. 69.

Or. en

Emenda 338
Pietro Fiocchi

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12. Jilqa' l-mira tal-Kummissjoni li 12. Jilqa' l-mira tal-Kummissjoni li 
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tikseb tnaqqis ta' mill-inqas 10 % fl-użu 
dannuż tal-alkoħol sal-2025; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri 
jippromwovu azzjonijiet biex inaqqsu u 
jipprevjenu l-ħsara relatata mal-alkoħol fil-
qafas ta' strateġija riveduta tal-UE dwar l-
alkoħol13; jappoġġja l-għoti ta' 
informazzjoni aħjar lill-konsumaturi billi 
jittejjeb it-tikkettar tax-xorb tal-alkoħol 
biex jiġu inklużi tikketti prominenti ta' 
twissija u tiġi introdotta l-indikazzjoni 
obbligatorja tal-lista tal-ingredjenti u l-
informazzjoni dwar in-nutrizzjoni; jappella 
għall-projbizzjoni tar-reklamar tal-alkoħol 
f'avvenimenti sportivi u l-projbizzjoni tal-
isponsorizzazzjoni tal-isport mill-alkoħol; 
iqis li huwa importanti li t-tfal jiġu protetti 
mill-komunikazzjoni kummerċjali dwar il-
konsum tal-alkoħol, kif ukoll mit-tqegħid 
ta' prodotti u l-isponsorizzazzjoni ta' marki 
tal-alkoħol, speċjalment fl-ambjent 
diġitali; jappella għall-monitoraġġ b'saħħtu 
tal-implimentazzjoni tad-Direttiva riveduta 
dwar is-Servizzi tal-Midja Awdjoviżiva14; 
jinkoraġġixxi l-allokazzjoni ta' fondi 
pubbliċi għal kampanji ta' 
sensibilizzazzjoni nazzjonali u Ewropej; 
jappoġġja r-rieżami ppjanat tal-
leġiżlazzjoni tal-UE dwar it-tassazzjoni 
tal-alkoħol u dwar ix-xiri transfruntier 
tal-alkoħol minn individwi privati u 
rieżami tal-politiki dwar l-ipprezzar tal-
alkoħol, inkluż iż-żieda fit-taxxi fuq ix-
xorb alkoħoliku;

tikseb tnaqqis ta' mill-inqas 10 % fl-użu 
dannuż tal-alkoħol sal-2025; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri 
jippromwovu azzjonijiet biex inaqqsu u 
jipprevjenu l-ħsara relatata mal-alkoħol fil-
qafas ta' strateġija riveduta tal-UE dwar l-
alkoħol; jappoġġja l-għoti ta' informazzjoni 
aħjar lill-konsumaturi billi jittejjeb it-
tikkettar tax-xorb tal-alkoħol biex jiġu 
inklużi messaġġi ta' twissija u tiġi 
introdotta l-indikazzjoni obbligatorja tal-
lista tal-ingredjenti u l-informazzjoni dwar 
in-nutrizzjoni, anke permezz tal-użu tat-
tikkettar diġitali (tikketti elettroniċi); iqis 
li huwa important li t-tfal jiġu protetti 
mir-reklamar tal-alkoħol f'avvenimenti 
sportivi u mill-isponsorizzazzjoni tal-isport 
mill-alkoħol meta dawk l-avvenimenti 
jattendu għalihom prinċipalment 
minorenni; iqis li huwa importanti li t-tfal 
jiġu protetti mill-komunikazzjoni 
kummerċjali dwar il-konsum tal-alkoħol, 
kif ukoll mit-tqegħid ta' prodotti u l-
isponsorizzazzjoni ta' marki tal-alkoħol, 
inkluż fl-ambjent diġitali, billi r-reklamar 
ma għandux ikun immirat speċifikament 
lejn il-minorenni u ma għandux 
jinkoraġġixxi l-konsum mhux moderat ta' 
dan ix-xorb; jappella għall-monitoraġġ 
b'saħħtu tal-implimentazzjoni tad-Direttiva 
riveduta dwar is-Servizzi tal-Midja 
Awdjoviżiva; jinkoraġġixxi l-allokazzjoni 
ta' fondi pubbliċi għal kampanji ta' 
sensibilizzazzjoni u ta' edukazzjoni 
nazzjonali u Ewropej.

__________________ __________________
13 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-
24 ta' Ottubru 2006 rigward l-Istrateġija 
tal-UE li tappoġġja lill-Istati Membri għat-
tnaqqis ta' ħsara relatata mal-alkoħol 
(COM(2006)0625).

13 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-
24 ta' Ottubru 2006 rigward l-Istrateġija 
tal-UE li tappoġġja lill-Istati Membri għat-
tnaqqis ta' ħsara relatata mal-alkoħol 
(COM(2006)0625).

14 Id-Direttiva (UE) 2018/1808 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
14 ta' Novembru 2018 li temenda d-
Direttiva 2010/13/UE dwar il-
koordinazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet 
stabbiliti bil-liġi, b'regolament jew 

14 Id-Direttiva (UE) 2018/1808 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
14 ta' Novembru 2018 li temenda d-
Direttiva 2010/13/UE dwar il-
koordinazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet 
stabbiliti bil-liġi, b'regolament jew 
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b'azzjoni amministrattiva fi Stati Membri 
dwar il-forniment ta' servizzi tal-media 
awdjoviżiva (Direttiva dwar is-Servizzi tal-
Media Awdjoviżiva) fid-dawl ta' realtajiet 
tas-suq li qed jinbidlu, ĠU L 303, 
28.11.2018, p. 69.

b'azzjoni amministrattiva fi Stati Membri 
dwar il-forniment ta' servizzi tal-media 
awdjoviżiva (Direttiva dwar is-Servizzi tal-
Media Awdjoviżiva) fid-dawl ta' realtajiet 
tas-suq li qed jinbidlu, ĠU L 303, 
28.11.2018, p. 69.

Or. en

Emenda 339
Dolors Montserrat, Aldo Patriciello, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Herbert Dorfmann, 
Rosa Estaràs Ferragut, Francisco José Millán Mon, Maria Spyraki, José Manuel 
García-Margallo y Marfil, Gabriel Mato, Esteban González Pons, Lídia Pereira, Pilar 
del Castillo Vera, Antonio López-Istúriz White, Adrián Vázquez Lázara, Pablo Arias 
Echeverría, Javier Zarzalejos, Ewa Kopacz, Nathalie Colin-Oesterlé, Isabel Benjumea 
Benjumea

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12. Jilqa' l-mira tal-Kummissjoni li 
tikseb tnaqqis ta' mill-inqas 10 % fl-użu 
dannuż tal-alkoħol sal-2025; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri 
jippromwovu azzjonijiet biex inaqqsu u 
jipprevjenu l-ħsara relatata mal-alkoħol 
fil-qafas ta' strateġija riveduta tal-UE 
dwar l-alkoħol13; jappoġġja l-għoti ta' 
informazzjoni aħjar lill-konsumaturi billi 
jittejjeb it-tikkettar tax-xorb tal-alkoħol 
biex jiġu inklużi tikketti prominenti ta' 
twissija u tiġi introdotta l-indikazzjoni 
obbligatorja tal-lista tal-ingredjenti u l-
informazzjoni dwar in-nutrizzjoni; jappella 
għall-projbizzjoni tar-reklamar tal-alkoħol 
f'avvenimenti sportivi u l-projbizzjoni tal-
isponsorizzazzjoni tal-isport mill-alkoħol; 
iqis li huwa importanti li t-tfal jiġu protetti 
mill-komunikazzjoni kummerċjali dwar il-
konsum tal-alkoħol, kif ukoll mit-tqegħid 
ta' prodotti u l-isponsorizzazzjoni ta' marki 
tal-alkoħol, speċjalment fl-ambjent 
diġitali; jappella għall-monitoraġġ b'saħħtu 
tal-implimentazzjoni tad-Direttiva riveduta 
dwar is-Servizzi tal-Midja Awdjoviżiva14; 

12. Jilqa' l-mira tal-Kummissjoni li 
tikseb tnaqqis ta' mill-inqas 10 % fl-użu 
dannuż tal-alkoħol sal-2025; jappoġġja l-
għoti ta' informazzjoni aħjar lill-
konsumaturi billi jittejjeb it-tikkettar tax-
xorb tal-alkoħol biex jiġu inklużi messaġġi 
ta' twissija u tiġi introdotta l-indikazzjoni 
obbligatorja tal-lista tal-ingredjenti u l-
informazzjoni dwar in-nutrizzjoni, anke 
permezz tal-użu tat-tikkettar diġitali 
(tikketti elettroniċi); iqis li huwa 
important li t-tfal jiġu protetti mir-
reklamar tal-alkoħol f'avvenimenti sportivi 
u mill-isponsorizzazzjoni tal-isport mill-
alkoħol meta dawk l-avvenimenti jattendu 
għalihom prinċipalment minorenni; iqis li 
huwa importanti li t-tfal jiġu protetti mill-
komunikazzjoni kummerċjali dwar il-
konsum tal-alkoħol, kif ukoll mit-tqegħid 
ta' prodotti u l-isponsorizzazzjoni ta' marki 
tal-alkoħol, inkluż fl-ambjent diġitali, billi 
r-reklamar ma għandux ikun immirat 
speċifikament lejn il-minorenni u ma 
għandux jinkoraġġixxi l-konsum mhux 
moderat ta' dan ix-xorb; jappella għall-
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jinkoraġġixxi l-allokazzjoni ta' fondi 
pubbliċi għal kampanji ta' 
sensibilizzazzjoni nazzjonali u Ewropej; 
jappoġġja r-rieżami ppjanat tal-
leġiżlazzjoni tal-UE dwar it-tassazzjoni tal-
alkoħol u dwar ix-xiri transfruntier tal-
alkoħol minn individwi privati u rieżami 
tal-politiki dwar l-ipprezzar tal-alkoħol, 
inkluż iż-żieda fit-taxxi fuq ix-xorb 
alkoħoliku;

monitoraġġ b'saħħtu tal-implimentazzjoni 
tad-Direttiva riveduta dwar is-Servizzi tal-
Midja Awdjoviżiva14; iqis u jippromwovi 
sistemi awtoregolatorji jew koregolatrji 
biex ix-xorb alkoħoliku jiġi 
kkumerċjalizzat b'mod responsabbli, 
inkluż fil-komunikazzjonijiet kummerċjali 
awdjoviżivi, u fiilwaqt li jiżgura li 
messaġġi ta' xorb responsabbli 
jakkumpanjaw komunikazzjoni 
kummerċjali awdjoviżiva għal xorb 
alkoħoliku; jinkoraġġixxi l-allokazzjoni ta' 
fondi pubbliċi għal kampanji ta' 
sensibilizzazzjoni u ta' edukazzjoni 
nazzjonali u Ewropej; jappoġġja r-rieżami 
ppjanat tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar it-
tassazzjoni tal-alkoħol u dwar ix-xiri 
transfruntier tal-alkoħol minn individwi 
privati u rieżami tal-politiki dwar l-
ipprezzar tal-alkoħol, filwaqt li tiġi żgurata 
sistema ta' tassazzjoni ġusta li tqis ir-rwol 
akbar u importanti tal-produzzjoni tal-
inbid fiż-żamma ta' attivitajiet u impjiegi 
fiż-żoni rurali, u spejjeż ogħla ta' 
produzzjoni;

__________________ __________________
13 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-
24 ta' Ottubru 2006 rigward l-Istrateġija 
tal-UE li tappoġġja lill-Istati Membri għat-
tnaqqis ta' ħsara relatata mal-alkoħol 
(COM(2006)0625).

13 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-
24 ta' Ottubru 2006 rigward l-Istrateġija 
tal-UE li tappoġġja lill-Istati Membri għat-
tnaqqis ta' ħsara relatata mal-alkoħol 
(COM(2006)0625).

14 Id-Direttiva (UE) 2018/1808 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
14 ta' Novembru 2018 li temenda d-
Direttiva 2010/13/UE dwar il-
koordinazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet 
stabbiliti bil-liġi, b'regolament jew 
b'azzjoni amministrattiva fi Stati Membri 
dwar il-forniment ta' servizzi tal-media 
awdjoviżiva (Direttiva dwar is-Servizzi tal-
Media Awdjoviżiva) fid-dawl ta' realtajiet 
tas-suq li qed jinbidlu, ĠU L 303, 
28.11.2018, p. 69.

14 Id-Direttiva (UE) 2018/1808 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
14 ta' Novembru 2018 li temenda d-
Direttiva 2010/13/UE dwar il-
koordinazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet 
stabbiliti bil-liġi, b'regolament jew 
b'azzjoni amministrattiva fi Stati Membri 
dwar il-forniment ta' servizzi tal-media 
awdjoviżiva (Direttiva dwar is-Servizzi tal-
Media Awdjoviżiva) fid-dawl ta' realtajiet 
tas-suq li qed jinbidlu, ĠU L 303, 
28.11.2018, p. 69.

Or. en
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Emenda 340
Margarita de la Pisa Carrión

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12. Jilqa' l-mira tal-Kummissjoni li 
tikseb tnaqqis ta' mill-inqas 10 % fl-użu 
dannuż tal-alkoħol sal-2025; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri 
jippromwovu azzjonijiet biex inaqqsu u 
jipprevjenu l-ħsara relatata mal-alkoħol fil-
qafas ta' strateġija riveduta tal-UE dwar l-
alkoħol13; jappoġġja l-għoti ta' 
informazzjoni aħjar lill-konsumaturi billi 
jittejjeb it-tikkettar tax-xorb tal-alkoħol 
biex jiġu inklużi tikketti prominenti ta' 
twissija u tiġi introdotta l-indikazzjoni 
obbligatorja tal-lista tal-ingredjenti u l-
informazzjoni dwar in-nutrizzjoni; jappella 
għall-projbizzjoni tar-reklamar tal-alkoħol 
f'avvenimenti sportivi u l-projbizzjoni tal-
isponsorizzazzjoni tal-isport mill-alkoħol; 
iqis li huwa importanti li t-tfal jiġu protetti 
mill-komunikazzjoni kummerċjali dwar il-
konsum tal-alkoħol, kif ukoll mit-tqegħid 
ta' prodotti u l-isponsorizzazzjoni ta' marki 
tal-alkoħol, speċjalment fl-ambjent diġitali; 
jappella għall-monitoraġġ b'saħħtu tal-
implimentazzjoni tad-Direttiva riveduta 
dwar is-Servizzi tal-Midja Awdjoviżiva14; 
jinkoraġġixxi l-allokazzjoni ta' fondi 
pubbliċi għal kampanji ta' 
sensibilizzazzjoni nazzjonali u Ewropej; 
jappoġġja r-rieżami ppjanat tal-
leġiżlazzjoni tal-UE dwar it-tassazzjoni tal-
alkoħol u dwar ix-xiri transfruntier tal-
alkoħol minn individwi privati u rieżami 
tal-politiki dwar l-ipprezzar tal-alkoħol, 
inkluż iż-żieda fit-taxxi fuq ix-xorb 
alkoħoliku;

12. Jilqa' l-mira tal-Kummissjoni li 
tikseb tnaqqis ta' mill-inqas 10 % fl-użu 
dannuż tal-alkoħol sal-2025; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri 
jippromwovu azzjonijiet biex inaqqsu u 
jipprevjenu l-ħsara relatata mal-alkoħol fil-
qafas ta' strateġija riveduta tal-UE dwar l-
alkoħol13; jappoġġja l-għoti ta' 
informazzjoni aħjar lill-konsumaturi billi 
jittejjeb it-tikkettar tax-xorb tal-alkoħol 
biex jiġu inklużi messaġġi li jinċentivaw 
konsum responsabbli u tiġi introdotta l-
indikazzjoni obbligatorja tal-lista tal-
ingredjenti u l-informazzjoni dwar in-
nutrizzjoni, anke permezz tal-użu tat-
tikkettar diġitali (tikketti elettroniċi); 
jappella għal-limitazzjoni tar-reklamar tal-
alkoħol u l-isponsorizzazzjoni tal-alkoħol 
f'avvenimenti sportivi sabiex dawn ikunu 
assoċjati ma' konsum responsabbli; iqis li 
huwa importanti li t-tfal jiġu protetti mill-
komunikazzjoni kummerċjali dwar il-
konsum tal-alkoħol, kif ukoll mit-tqegħid 
ta' prodotti u l-isponsorizzazzjoni ta' marki 
tal-alkoħol, speċjalment fl-ambjent diġitali, 
sabiex avveniment tat-tfal jew 
avvenimenti li jattendu għalihom 
prinċipalment minorenni jkunu ħielsa 
minn din il-komunikazzjoni; jappella 
għall-monitoraġġ b'saħħtu tal-
implimentazzjoni tad-Direttiva riveduta 
dwar is-Servizzi tal-Midja Awdjoviżiva14; 
iqis u jippromwovi sistemi awtoregolatorji 
jew koregolatorji biex ix-xorb alkoħoliku 
jiġi kkumerċjalizzat b'mod responsabbli, 
inkluż fil-komunikazzjonijiet kummerċjali 
awdjoviżivi, filwaqt li jiżgura li messaġġi 
ta' xorb responsabbli jakkumpanjaw 
komunikazzjoni kummerċjali awdjoviżiva 
għal xorb alkoħoliku; jinkoraġġixxi l-
allokazzjoni ta' fondi pubbliċi għal 
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kampanji ta' sensibilizzazzjoni u ta' 
edukazzjoni nazzjonali u Ewropej dwar ir-
riskji inerenti għall-konsum tal-alkoħol; 
jappoġġja r-rieżami ppjanat tal-
leġiżlazzjoni tal-UE dwar it-tassazzjoni tal-
alkoħol u dwar ix-xiri transfruntier tal-
alkoħol minn individwi privati u rieżami 
tal-politiki dwar l-ipprezzar tal-alkoħol, 
filwaqt li tiġi żgurata sistema ta' 
tassazzjoni ġusta li tqis ir-rispett tal-
kompetenzi tal-Istati Membri u l-mudelli 
tas-suq u l-ispejjeż tal-produzzjoni 
speċifiċi, li tipikament irawmu l-impjieg 
f'żoni rurali;

__________________ __________________
13 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-
24 ta' Ottubru 2006 rigward l-Istrateġija 
tal-UE li tappoġġja lill-Istati Membri għat-
tnaqqis ta' ħsara relatata mal-alkoħol 
(COM(2006)0625).

13 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-
24 ta' Ottubru 2006 rigward l-Istrateġija 
tal-UE li tappoġġja lill-Istati Membri għat-
tnaqqis ta' ħsara relatata mal-alkoħol 
(COM(2006)0625).

14 Id-Direttiva (UE) 2018/1808 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
14 ta' Novembru 2018 li temenda d-
Direttiva 2010/13/UE dwar il-
koordinazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet 
stabbiliti bil-liġi, b'regolament jew 
b'azzjoni amministrattiva fi Stati Membri 
dwar il-forniment ta' servizzi tal-media 
awdjoviżiva (Direttiva dwar is-Servizzi tal-
Media Awdjoviżiva) fid-dawl ta' realtajiet 
tas-suq li qed jinbidlu, ĠU L 303, 
28.11.2018, p. 69.

14 Id-Direttiva (UE) 2018/1808 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
14 ta' Novembru 2018 li temenda d-
Direttiva 2010/13/UE dwar il-
koordinazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet 
stabbiliti bil-liġi, b'regolament jew 
b'azzjoni amministrattiva fi Stati Membri 
dwar il-forniment ta' servizzi tal-media 
awdjoviżiva (Direttiva dwar is-Servizzi tal-
Media Awdjoviżiva) fid-dawl ta' realtajiet 
tas-suq li qed jinbidlu, ĠU L 303, 
28.11.2018, p. 69.

Or. en

Emenda 341
Stefania Zambelli, Angelo Ciocca

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12. Jilqa' l-mira tal-Kummissjoni li 
tikseb tnaqqis ta' mill-inqas 10 % fl-użu 

12. Jilqa' l-mira tal-Kummissjoni li 
tikseb tnaqqis ta' mill-inqas 10 % fl-użu 
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dannuż tal-alkoħol sal-2025; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri 
jippromwovu azzjonijiet biex inaqqsu u 
jipprevjenu l-ħsara relatata mal-alkoħol fil-
qafas ta' strateġija riveduta tal-UE dwar l-
alkoħol13; jappoġġja l-għoti ta' 
informazzjoni aħjar lill-konsumaturi billi 
jittejjeb it-tikkettar tax-xorb tal-alkoħol 
biex jiġu inklużi tikketti prominenti ta' 
twissija u tiġi introdotta l-indikazzjoni 
obbligatorja tal-lista tal-ingredjenti u l-
informazzjoni dwar in-nutrizzjoni; jappella 
għall-projbizzjoni tar-reklamar tal-alkoħol 
f'avvenimenti sportivi u l-projbizzjoni tal-
isponsorizzazzjoni tal-isport mill-alkoħol; 
iqis li huwa importanti li t-tfal jiġu protetti 
mill-komunikazzjoni kummerċjali dwar il-
konsum tal-alkoħol, kif ukoll mit-tqegħid 
ta' prodotti u l-isponsorizzazzjoni ta' marki 
tal-alkoħol, speċjalment fl-ambjent 
diġitali; jappella għall-monitoraġġ b'saħħtu 
tal-implimentazzjoni tad-Direttiva riveduta 
dwar is-Servizzi tal-Midja Awdjoviżiva14; 
jinkoraġġixxi l-allokazzjoni ta' fondi 
pubbliċi għal kampanji ta' 
sensibilizzazzjoni nazzjonali u Ewropej; 
jappoġġja r-rieżami ppjanat tal-
leġiżlazzjoni tal-UE dwar it-tassazzjoni tal-
alkoħol u dwar ix-xiri transfruntier tal-
alkoħol minn individwi privati u rieżami 
tal-politiki dwar l-ipprezzar tal-alkoħol, 
inkluż iż-żieda fit-taxxi fuq ix-xorb 
alkoħoliku;

dannuż tal-alkoħol sal-2025; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri 
jippromwovu azzjonijiet biex inaqqsu u 
jipprevjenu l-ħsara relatata mal-alkoħol fil-
qafas ta' strateġija riveduta tal-UE dwar l-
alkoħol13; jappoġġja l-għoti ta' 
informazzjoni aħjar lill-konsumaturi billi 
jittejjeb it-tikkettar tax-xorb tal-alkoħol 
biex jiġu inklużi messaġġi ta' twissija u tiġi 
introdotta l-indikazzjoni obbligatorja tal-
lista tal-ingredjenti u l-informazzjoni dwar 
in-nutrizzjoni, anke permezz tal-użu tat-
tikkettar diġitali (tikketti elettroniċi); iqis 
li huwa important li t-tfal jiġu protetti 
mir-reklamar tal-alkoħol f'avvenimenti 
sportivi u mill-isponsorizzazzjoni tal-isport 
mill-alkoħol meta dawk l-avvenimenti 
jattendu għalihom prinċipalment 
minorenni; iqis li huwa importanti li t-tfal 
jiġu protetti mill-komunikazzjoni 
kummerċjali dwar il-konsum tal-alkoħol, 
kif ukoll mit-tqegħid ta' prodotti u l-
isponsorizzazzjoni ta' marki tal-alkoħol, 
inkluż fl-ambjent diġitali, billi r-reklamar 
ma għandux ikun immirat speċifikament 
lejn il-minorenni u ma għandux 
jinkoraġġixxi l-konsum mhux moderat ta' 
dan ix-xorb; jappella għall-monitoraġġ 
b'saħħtu tal-implimentazzjoni tad-Direttiva 
riveduta dwar is-Servizzi tal-Midja 
Awdjoviżiva14; jinkoraġġixxi l-
allokazzjoni ta' fondi pubbliċi għal 
kampanji ta' sensibilizzazzjoni u ta' 
edukazzjoni nazzjonali u Ewropej; 
jappoġġja r-rieżami ppjanat tal-
leġiżlazzjoni tal-UE dwar it-tassazzjoni tal-
alkoħol u dwar ix-xiri transfruntier tal-
alkoħol minn individwi privati u rieżami 
tal-politiki dwar l-ipprezzar tal-alkoħol, 
filwaqt li tiġi żgurata sistema ta' 
tassazzjoni ġusta li tqis ir-rwol akbar u 
importanti tal-produzzjoni tal-inbid fiż-
żamma ta' attivitajiet u impjiegi fiż-żoni 
rurali, u spejjeż ogħla ta' produzzjoni;

__________________ __________________
13 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-
24 ta' Ottubru 2006 rigward l-Istrateġija 
tal-UE li tappoġġja lill-Istati Membri għat-

13 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-
24 ta' Ottubru 2006 rigward l-Istrateġija 
tal-UE li tappoġġja lill-Istati Membri għat-
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tnaqqis ta' ħsara relatata mal-alkoħol 
(COM(2006)0625).

tnaqqis ta' ħsara relatata mal-alkoħol 
(COM(2006)0625).

14 Id-Direttiva (UE) 2018/1808 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
14 ta' Novembru 2018 li temenda d-
Direttiva 2010/13/UE dwar il-
koordinazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet 
stabbiliti bil-liġi, b'regolament jew 
b'azzjoni amministrattiva fi Stati Membri 
dwar il-forniment ta' servizzi tal-media 
awdjoviżiva (Direttiva dwar is-Servizzi tal-
Media Awdjoviżiva) fid-dawl ta' realtajiet 
tas-suq li qed jinbidlu, ĠU L 303, 
28.11.2018, p. 69.

14 Id-Direttiva (UE) 2018/1808 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
14 ta' Novembru 2018 li temenda d-
Direttiva 2010/13/UE dwar il-
koordinazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet 
stabbiliti bil-liġi, b'regolament jew 
b'azzjoni amministrattiva fi Stati Membri 
dwar il-forniment ta' servizzi tal-media 
awdjoviżiva (Direttiva dwar is-Servizzi tal-
Media Awdjoviżiva) fid-dawl ta' realtajiet 
tas-suq li qed jinbidlu, ĠU L 303, 
28.11.2018, p. 69.

Or. en

Emenda 342
Tudor Ciuhodaru

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12. Jilqa' l-mira tal-Kummissjoni li 
tikseb tnaqqis ta' mill-inqas 10 % fl-użu 
dannuż tal-alkoħol sal-2025; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri 
jippromwovu azzjonijiet biex inaqqsu u 
jipprevjenu l-ħsara relatata mal-alkoħol fil-
qafas ta' strateġija riveduta tal-UE dwar l-
alkoħol13; jappoġġja l-għoti ta' 
informazzjoni aħjar lill-konsumaturi billi 
jittejjeb it-tikkettar tax-xorb tal-alkoħol 
biex jiġu inklużi tikketti prominenti ta' 
twissija u tiġi introdotta l-indikazzjoni 
obbligatorja tal-lista tal-ingredjenti u l-
informazzjoni dwar in-nutrizzjoni; jappella 
għall-projbizzjoni tar-reklamar tal-
alkoħol f'avvenimenti sportivi u l-
projbizzjoni tal-isponsorizzazzjoni tal-
isport mill-alkoħol; iqis li huwa importanti 
li t-tfal jiġu protetti mill-komunikazzjoni 
kummerċjali dwar il-konsum tal-alkoħol, 
kif ukoll mit-tqegħid ta' prodotti u l-

12. Jilqa' l-mira tal-Kummissjoni li 
tikseb tnaqqis ta' mill-inqas 10 % fl-użu 
dannuż tal-alkoħol sal-2025; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri 
jippromwovu azzjonijiet biex inaqqsu u 
jipprevjenu l-ħsara relatata mal-alkoħol fil-
qafas ta' strateġija riveduta tal-UE dwar l-
alkoħol13; jappoġġja l-għoti ta' 
informazzjoni aħjar lill-konsumaturi billi 
jittejjeb it-tikkettar tax-xorb tal-alkoħol 
biex jiġu inklużi messaġġi ta' twissija għal 
xorb responsabbli u tiġi introdotta l-
indikazzjoni obbligatorja tal-lista tal-
ingredjenti u l-informazzjoni dwar in-
nutrizzjoni, inkluż b'mezzi elettroniċi, 
mhux skont it-tikketta; jappella għall-
protezzjoni tal-minorenni minn 
esponiment għall-alkoħol f'avvenimenti 
sportivi; iqis li huwa importanti li t-tfal jiġu 
protetti mill-komunikazzjoni kummerċjali 
dwar il-konsum tal-alkoħol, kif ukoll mit-
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isponsorizzazzjoni ta' marki tal-alkoħol, 
speċjalment fl-ambjent diġitali; jappella 
għall-monitoraġġ b'saħħtu tal-
implimentazzjoni tad-Direttiva riveduta 
dwar is-Servizzi tal-Midja Awdjoviżiva14; 
jinkoraġġixxi l-allokazzjoni ta' fondi 
pubbliċi għal kampanji ta' 
sensibilizzazzjoni nazzjonali u Ewropej; 
jappoġġja r-rieżami ppjanat tal-
leġiżlazzjoni tal-UE dwar it-tassazzjoni tal-
alkoħol u dwar ix-xiri transfruntier tal-
alkoħol minn individwi privati u rieżami 
tal-politiki dwar l-ipprezzar tal-alkoħol, 
inkluż iż-żieda fit-taxxi fuq ix-xorb 
alkoħoliku;

tqegħid ta' prodotti u l-isponsorizzazzjoni 
ta' marki tal-alkoħol, speċjalment fl-
ambjent diġitali; jappella għall-monitoraġġ 
b'saħħtu tal-implimentazzjoni tad-Direttiva 
riveduta dwar is-Servizzi tal-Midja 
Awdjoviżiva14; jirrikonoxxi u 
jinkoraġġixxi l-isforzi ta' awtoregolazzjoni 
tar-reklamar li juru responsabbiltà soċjali 
għall-komunikazzjoni kummerċjali tax-
xorb tal-alkoħol; jinkoraġġixxi l-
allokazzjoni ta' fondi pubbliċi għal 
kampanji ta' sensibilizzazzjoni u ta' 
edukazzjoni nazzjonali u Ewropej; 
jappoġġja r-rieżami ppjanat tal-
leġiżlazzjoni tal-UE dwar it-tassazzjoni tal-
alkoħol u dwar ix-xiri transfruntier tal-
alkoħol minn individwi privati u rieżami 
tal-politiki dwar l-ipprezzar tal-alkoħol, li 
jkun ġust, ibblanċjat u jqis ir-rwol 
importanti tal-produzzjoni tal-inbid u l-
ispirti fis-sostenibbiltà soċjali u 
ekonomika ta' ħafna reġjuni tal-UE;

__________________ __________________
13 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-
24 ta' Ottubru 2006 rigward l-Istrateġija 
tal-UE li tappoġġja lill-Istati Membri għat-
tnaqqis ta' ħsara relatata mal-alkoħol 
(COM(2006)0625).

13 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-
24 ta' Ottubru 2006 rigward l-Istrateġija 
tal-UE li tappoġġja lill-Istati Membri għat-
tnaqqis ta' ħsara relatata mal-alkoħol 
(COM(2006)0625).

14 Id-Direttiva (UE) 2018/1808 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
14 ta' Novembru 2018 li temenda d-
Direttiva 2010/13/UE dwar il-
koordinazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet 
stabbiliti bil-liġi, b'regolament jew 
b'azzjoni amministrattiva fi Stati Membri 
dwar il-forniment ta' servizzi tal-media 
awdjoviżiva (Direttiva dwar is-Servizzi tal-
Media Awdjoviżiva) fid-dawl ta' realtajiet 
tas-suq li qed jinbidlu, ĠU L 303, 
28.11.2018, p. 69.

14 Id-Direttiva (UE) 2018/1808 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
14 ta' Novembru 2018 li temenda d-
Direttiva 2010/13/UE dwar il-
koordinazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet 
stabbiliti bil-liġi, b'regolament jew 
b'azzjoni amministrattiva fi Stati Membri 
dwar il-forniment ta' servizzi tal-media 
awdjoviżiva (Direttiva dwar is-Servizzi tal-
Media Awdjoviżiva) fid-dawl ta' realtajiet 
tas-suq li qed jinbidlu, ĠU L 303, 
28.11.2018, p. 69.

Or. en

Emenda 343
Jens Gieseke, Christine Schneider
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12. Jilqa' l-mira tal-Kummissjoni li 
tikseb tnaqqis ta' mill-inqas 10 % fl-użu 
dannuż tal-alkoħol sal-2025; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri 
jippromwovu azzjonijiet biex inaqqsu u 
jipprevjenu l-ħsara relatata mal-alkoħol fil-
qafas ta' strateġija riveduta tal-UE dwar l-
alkoħol13; jappoġġja l-għoti ta' 
informazzjoni aħjar lill-konsumaturi billi 
jittejjeb it-tikkettar tax-xorb tal-alkoħol 
biex jiġu inklużi tikketti prominenti ta' 
twissija u tiġi introdotta l-indikazzjoni 
obbligatorja tal-lista tal-ingredjenti u l-
informazzjoni dwar in-nutrizzjoni; jappella 
għall-projbizzjoni tar-reklamar tal-alkoħol 
f'avvenimenti sportivi u l-projbizzjoni tal-
isponsorizzazzjoni tal-isport mill-alkoħol; 
iqis li huwa importanti li t-tfal jiġu protetti 
mill-komunikazzjoni kummerċjali dwar il-
konsum tal-alkoħol, kif ukoll mit-tqegħid 
ta' prodotti u l-isponsorizzazzjoni ta' marki 
tal-alkoħol, speċjalment fl-ambjent 
diġitali; jappella għall-monitoraġġ b'saħħtu 
tal-implimentazzjoni tad-Direttiva riveduta 
dwar is-Servizzi tal-Midja Awdjoviżiva14; 
jinkoraġġixxi l-allokazzjoni ta' fondi 
pubbliċi għal kampanji ta' 
sensibilizzazzjoni nazzjonali u Ewropej; 
jappoġġja r-rieżami ppjanat tal-
leġiżlazzjoni tal-UE dwar it-tassazzjoni 
tal-alkoħol u dwar ix-xiri transfruntier 
tal-alkoħol minn individwi privati u 
rieżami tal-politiki dwar l-ipprezzar tal-
alkoħol, inkluż iż-żieda fit-taxxi fuq ix-
xorb alkoħoliku;

12. Jilqa' l-mira tal-Kummissjoni li 
tikseb tnaqqis ta' mill-inqas 10 % fl-użu 
dannuż tal-alkoħol sal-2025; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri 
jippromwovu azzjonijiet biex inaqqsu u 
jipprevjenu l-ħsara relatata mal-alkoħol fil-
qafas ta' strateġija riveduta tal-UE dwar l-
alkoħol13; jappoġġja l-għoti ta' 
informazzjoni aħjar lill-konsumaturi billi 
jittejjeb it-tikkettar tax-xorb tal-alkoħol 
biex jiġu inklużi messaġġi dwar xorb 
respoonsabbli u tiġi introdotta l-
indikazzjoni obbligatorja tal-lista tal-
ingredjenti u l-informazzjoni dwar in-
nutrizzjoni, anke permezz tal-użu tat-
tikkettar diġitali (tikketti elettroniċi); iqis 
li huwa important li t-tfal jiġu protetti 
mir-reklamar tal-alkoħol f'avvenimenti 
sportivi u mill-isponsorizzazzjoni tal-isport 
mill-alkoħol, meta dawk l-avvenimenti 
jattendu għalihom prinċipalment 
minorenni; iqis li huwa importanti li t-tfal 
jiġu protetti mill-komunikazzjoni 
kummerċjali dwar il-konsum tal-alkoħol, 
kif ukoll mit-tqegħid ta' prodotti u l-
isponsorizzazzjoni ta' marki tal-alkoħol, 
inkluż fl-ambjent diġitali, billi r-reklamar 
ma għandux ikun immirat speċifikament 
lejn il-minorenni u ma għandux 
jinkoraġġixxi l-konsum mhux moderat ta' 
dan ix-xorb; jappella għall-monitoraġġ 
b'saħħtu tal-implimentazzjoni tad-Direttiva 
riveduta dwar is-Servizzi tal-Midja 
Awdjoviżiva14; iqis u jippromwovi sistemi 
awtoregolatorji jew koregolatorji biex ix-
xorb alkoħoliku jiġu kkumerċjalizzat 
b'mod responsabbli, inkluż fil-
komunikazzjonijiet kummerċjali 
awdjoviżivi, filwaqt li jiżgura li messaġġi 
ta' xorb responsabbli jakkumpanjaw 
komunikazzjoni kummerċjali awdjoviżiva 
għax-xorb alkoħoliku; jinkoraġġixxi l-
allokazzjoni ta' fondi pubbliċi għal 
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kampanji ta' sensibilizzazzjoni u ta' 
edukazzjoni nazzjonali u Ewropej;

__________________ __________________
13 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-
24 ta' Ottubru 2006 rigward l-Istrateġija 
tal-UE li tappoġġja lill-Istati Membri għat-
tnaqqis ta' ħsara relatata mal-alkoħol 
(COM(2006)0625).

13 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-
24 ta' Ottubru 2006 rigward l-Istrateġija 
tal-UE li tappoġġja lill-Istati Membri għat-
tnaqqis ta' ħsara relatata mal-alkoħol 
(COM(2006)0625).

14 Id-Direttiva (UE) 2018/1808 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
14 ta' Novembru 2018 li temenda d-
Direttiva 2010/13/UE dwar il-
koordinazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet 
stabbiliti bil-liġi, b'regolament jew 
b'azzjoni amministrattiva fi Stati Membri 
dwar il-forniment ta' servizzi tal-media 
awdjoviżiva (Direttiva dwar is-Servizzi tal-
Media Awdjoviżiva) fid-dawl ta' realtajiet 
tas-suq li qed jinbidlu, ĠU L 303, 
28.11.2018, p. 69.

14 Id-Direttiva (UE) 2018/1808 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
14 ta' Novembru 2018 li temenda d-
Direttiva 2010/13/UE dwar il-
koordinazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet 
stabbiliti bil-liġi, b'regolament jew 
b'azzjoni amministrattiva fi Stati Membri 
dwar il-forniment ta' servizzi tal-media 
awdjoviżiva (Direttiva dwar is-Servizzi tal-
Media Awdjoviżiva) fid-dawl ta' realtajiet 
tas-suq li qed jinbidlu, ĠU L 303, 
28.11.2018, p. 69.

Or. en

Emenda 344
Nicolás González Casares, Maria Arena, Romana Jerković, Sara Cerdas, Tudor 
Ciuhodaru, Johan Danielsson, Estrella Durá Ferrandis

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12. Jilqa' l-mira tal-Kummissjoni li 
tikseb tnaqqis ta' mill-inqas 10 % fl-użu 
dannuż tal-alkoħol sal-2025; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri 
jippromwovu azzjonijiet biex inaqqsu u 
jipprevjenu l-ħsara relatata mal-alkoħol fil-
qafas ta' strateġija riveduta tal-UE dwar l-
alkoħol13; jappoġġja l-għoti ta' 
informazzjoni aħjar lill-konsumaturi billi 
jittejjeb it-tikkettar tax-xorb tal-alkoħol 
biex jiġu inklużi tikketti prominenti ta' 
twissija u tiġi introdotta l-indikazzjoni 
obbligatorja tal-lista tal-ingredjenti u l-

12. Jilqa' l-mira tal-Kummissjoni li 
tikseb tnaqqis ta' mill-inqas 10 % fl-użu 
tal-alkoħol sal-2025; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri 
jippromwovu azzjonijiet biex inaqqsu u 
jipprevjenu l-ħsara relatata mal-alkoħol fil-
qafas ta' strateġija riveduta tal-UE dwar l-
alkoħol13; jappoġġja l-għoti ta' 
informazzjoni aħjar lill-konsumaturi billi 
jittejjeb it-tikkettar tax-xorb tal-alkoħol 
biex jiġu inklużi tikketti prominenti ta' 
twissija u tiġi introdotta l-indikazzjoni 
obbligatorja tal-lista tal-ingredjenti u l-



PE697.579v02-00 16/189 AM\1240745MT.docx

MT

informazzjoni dwar in-nutrizzjoni; jappella 
għall-projbizzjoni tar-reklamar tal-alkoħol 
f'avvenimenti sportivi u l-projbizzjoni tal-
isponsorizzazzjoni tal-isport mill-alkoħol; 
iqis li huwa importanti li t-tfal jiġu protetti 
mill-komunikazzjoni kummerċjali dwar il-
konsum tal-alkoħol, kif ukoll mit-tqegħid 
ta' prodotti u l-isponsorizzazzjoni ta' marki 
tal-alkoħol, speċjalment fl-ambjent diġitali; 
jappella għall-monitoraġġ b'saħħtu tal-
implimentazzjoni tad-Direttiva riveduta 
dwar is-Servizzi tal-Midja Awdjoviżiva14; 
jinkoraġġixxi l-allokazzjoni ta' fondi 
pubbliċi għal kampanji ta' 
sensibilizzazzjoni nazzjonali u Ewropej; 
jappoġġja r-rieżami ppjanat tal-
leġiżlazzjoni tal-UE dwar it-tassazzjoni tal-
alkoħol u dwar ix-xiri transfruntier tal-
alkoħol minn individwi privati u rieżami 
tal-politiki dwar l-ipprezzar tal-alkoħol, 
inkluż iż-żieda fit-taxxi fuq ix-xorb 
alkoħoliku;

informazzjoni dwar in-nutrizzjoni; jappella 
għall-projbizzjoni tar-reklamar tal-alkoħol 
f'avvenimenti sportivi u l-projbizzjoni tal-
isponsorizzazzjoni tal-isport mill-alkoħol; 
iqis li huwa importanti li jiġu protetti 
popolazzjonijiet vulnerabbli, bħat-tfal, 
mill-komunikazzjoni kummerċjali dwar il-
konsum tal-alkoħol, kif ukoll mit-tqegħid 
ta' prodotti u l-isponsorizzazzjoni ta' marki 
tal-alkoħol, speċjalment fl-ambjent diġitali; 
jappella għall-monitoraġġ b'saħħtu tal-
implimentazzjoni tad-Direttiva riveduta 
dwar is-Servizzi tal-Midja Awdjoviżiva14; 
jistieden li l-proposta li jmiss għal Att 
dwar is-Servizzi Diġitali ssaħħaħ il-
kapaċità tal-Istati Membri li jappoġġjaw u 
jinforzaw leġiżlazzjoni li tfittex li 
tipproteġi lit-tfal u lil popolazzjonijiet 
vulnerabbli oħra minn komunikazzjonijiet 
kummerċjali għax-xorb alkoħoliku; 
jinkoraġġixxi l-allokazzjoni ta' fondi 
pubbliċi għal kampanji ta' 
sensibilizzazzjoni nazzjonali u Ewropej; 
jappoġġja r-rieżami ppjanat tal-
leġiżlazzjoni tal-UE dwar it-tassazzjoni tal-
alkoħol u dwar ix-xiri transfruntier tal-
alkoħol minn individwi privati u rieżami 
tal-politiki dwar l-ipprezzar tal-alkoħol, 
inkluż iż-żieda fit-taxxi fuq ix-xorb 
alkoħoliku u l-għoti tal-kapaċità lill-Istati 
Membri li jintaxxaw il-kategoriji kollha 
tax-xorb alkoħoliku abbażi tal-kontenut 
tal-alkoħol;

__________________ __________________
13 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-
24 ta' Ottubru 2006 rigward l-Istrateġija 
tal-UE li tappoġġja lill-Istati Membri għat-
tnaqqis ta' ħsara relatata mal-alkoħol 
(COM(2006)0625).

13 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-
24 ta' Ottubru 2006 rigward l-Istrateġija 
tal-UE li tappoġġja lill-Istati Membri għat-
tnaqqis ta' ħsara relatata mal-alkoħol 
(COM(2006)0625).

14 Id-Direttiva (UE) 2018/1808 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
14 ta' Novembru 2018 li temenda d-
Direttiva 2010/13/UE dwar il-
koordinazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet 
stabbiliti bil-liġi, b'regolament jew 
b'azzjoni amministrattiva fi Stati Membri 
dwar il-forniment ta' servizzi tal-media 

14 Id-Direttiva (UE) 2018/1808 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
14 ta' Novembru 2018 li temenda d-
Direttiva 2010/13/UE dwar il-
koordinazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet 
stabbiliti bil-liġi, b'regolament jew 
b'azzjoni amministrattiva fi Stati Membri 
dwar il-forniment ta' servizzi tal-media 
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awdjoviżiva (Direttiva dwar is-Servizzi tal-
Media Awdjoviżiva) fid-dawl ta' realtajiet 
tas-suq li qed jinbidlu, ĠU L 303, 
28.11.2018, p. 69.

awdjoviżiva (Direttiva dwar is-Servizzi tal-
Media Awdjoviżiva) fid-dawl ta' realtajiet 
tas-suq li qed jinbidlu, ĠU L 303, 
28.11.2018, p. 69.

Or. en

Emenda 345
Peter Liese
f'isem il-Grupp PPE
Tomislav Sokol, Nathalie Colin-Oesterlé, Liudas Mažylis, Marian-Jean Marinescu, 
Maria Spyraki, Cindy Franssen, Adam Jarubas, Deirdre Clune, Sunčana Glavak, 
Bartosz Arłukowicz

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12. Jilqa' l-mira tal-Kummissjoni li 
tikseb tnaqqis ta' mill-inqas 10 % fl-użu 
dannuż tal-alkoħol sal-2025; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri 
jippromwovu azzjonijiet biex inaqqsu u 
jipprevjenu l-ħsara relatata mal-alkoħol fil-
qafas ta' strateġija riveduta tal-UE dwar l-
alkoħol13; jappoġġja l-għoti ta' 
informazzjoni aħjar lill-konsumaturi billi 
jittejjeb it-tikkettar tax-xorb tal-alkoħol 
biex jiġu inklużi tikketti prominenti ta' 
twissija u tiġi introdotta l-indikazzjoni 
obbligatorja tal-lista tal-ingredjenti u l-
informazzjoni dwar in-nutrizzjoni; jappella 
għall-projbizzjoni tar-reklamar tal-alkoħol 
f'avvenimenti sportivi u l-projbizzjoni tal-
isponsorizzazzjoni tal-isport mill-alkoħol; 
iqis li huwa importanti li t-tfal jiġu protetti 
mill-komunikazzjoni kummerċjali dwar il-
konsum tal-alkoħol, kif ukoll mit-tqegħid 
ta' prodotti u l-isponsorizzazzjoni ta' marki 
tal-alkoħol, speċjalment fl-ambjent diġitali; 
jappella għall-monitoraġġ b'saħħtu tal-
implimentazzjoni tad-Direttiva riveduta 
dwar is-Servizzi tal-Midja Awdjoviżiva14; 
jinkoraġġixxi l-allokazzjoni ta' fondi 
pubbliċi għal kampanji ta' 
sensibilizzazzjoni nazzjonali u Ewropej; 

12. Jilqa' l-mira tal-Kummissjoni li 
tikseb tnaqqis ta' mill-inqas 10 % fl-użu 
dannuż tal-alkoħol sal-2025; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri 
jippromwovu azzjonijiet biex inaqqsu u 
jipprevjenu l-ħsara relatata mal-alkoħol fil-
qafas ta' strateġija riveduta tal-UE dwar l-
alkoħol13, inkluża strateġija Ewropea ta' 
konsum żero tal-alkoħol għall-minorenni, 
akkumpanjata, fejn xieraq, minn proposti 
leġiżlattivi, filwaqt li jiġi rrispettat il-
prinċipju tas-sussidjarjetà u l-
leġiżlazzjonijiet nazzjonali eżistenti dwar 
il-limiti tal-età fuq il-konsum tal-alkoħol; 
jappoġġja l-għoti ta' informazzjoni aħjar 
lill-konsumaturi billi jittejjeb it-tikkettar 
tax-xorb tal-alkoħol biex jiġu inklużi 
tikketti ta' twissija u tiġi introdotta l-
indikazzjoni obbligatorja tal-lista tal-
ingredjenti u l-informazzjoni dwar in-
nutrizzjoni; jappella għall-projbizzjoni tar-
reklamar tal-alkoħol f'avvenimenti sportivi 
u l-projbizzjoni tal-isponsorizzazzjoni tal-
isport mill-alkoħol; iqis li huwa importanti 
li t-tfal jiġu protetti mill-komunikazzjoni 
kummerċjali dwar il-konsum tal-alkoħol, 
kif ukoll mit-tqegħid ta' prodotti u l-
isponsorizzazzjoni ta' marki tal-alkoħol, 
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jappoġġja r-rieżami ppjanat tal-
leġiżlazzjoni tal-UE dwar it-tassazzjoni tal-
alkoħol u dwar ix-xiri transfruntier tal-
alkoħol minn individwi privati u rieżami 
tal-politiki dwar l-ipprezzar tal-alkoħol, 
inkluż iż-żieda fit-taxxi fuq ix-xorb 
alkoħoliku;

speċjalment fl-ambjent diġitali; jappella 
għall-monitoraġġ b'saħħtu tal-
implimentazzjoni tad-Direttiva riveduta 
dwar is-Servizzi tal-Midja Awdjoviżiva14; 
jinkoraġġixxi l-allokazzjoni ta' fondi 
pubbliċi għal kampanji ta' 
sensibilizzazzjoni nazzjonali u Ewropej; 
jappoġġja r-rieżami ppjanat tal-
leġiżlazzjoni tal-UE dwar it-tassazzjoni tal-
alkoħol u dwar ix-xiri transfruntier tal-
alkoħol minn individwi privati u rieżami 
tal-politiki dwar l-ipprezzar tal-alkoħol, 
inkluż iż-żieda fit-taxxi fuq ix-xorb 
alkoħoliku;

__________________ __________________
13 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-
24 ta' Ottubru 2006 rigward l-Istrateġija 
tal-UE li tappoġġja lill-Istati Membri għat-
tnaqqis ta' ħsara relatata mal-alkoħol 
(COM(2006)0625).

13 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-
24 ta' Ottubru 2006 rigward l-Istrateġija 
tal-UE li tappoġġja lill-Istati Membri għat-
tnaqqis ta' ħsara relatata mal-alkoħol 
(COM(2006)0625).

14 Id-Direttiva (UE) 2018/1808 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
14 ta' Novembru 2018 li temenda d-
Direttiva 2010/13/UE dwar il-
koordinazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet 
stabbiliti bil-liġi, b'regolament jew 
b'azzjoni amministrattiva fi Stati Membri 
dwar il-forniment ta' servizzi tal-media 
awdjoviżiva (Direttiva dwar is-Servizzi tal-
Media Awdjoviżiva) fid-dawl ta' realtajiet 
tas-suq li qed jinbidlu, ĠU L 303, 
28.11.2018, p. 69.

14 Id-Direttiva (UE) 2018/1808 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
14 ta' Novembru 2018 li temenda d-
Direttiva 2010/13/UE dwar il-
koordinazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet 
stabbiliti bil-liġi, b'regolament jew 
b'azzjoni amministrattiva fi Stati Membri 
dwar il-forniment ta' servizzi tal-media 
awdjoviżiva (Direttiva dwar is-Servizzi tal-
Media Awdjoviżiva) fid-dawl ta' realtajiet 
tas-suq li qed jinbidlu, ĠU L 303, 
28.11.2018, p. 69.

Or. en

Emenda 346
Tomislav Sokol, Sunčana Glavak, Cindy Franssen

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12. Jilqa' l-mira tal-Kummissjoni li 
tikseb tnaqqis ta' mill-inqas 10 % fl-użu 

12. Jilqa' l-mira tal-Kummissjoni li 
tikseb tnaqqis ta' mill-inqas 10 % fl-użu 
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dannuż tal-alkoħol sal-2025; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri 
jippromwovu azzjonijiet biex inaqqsu u 
jipprevjenu l-ħsara relatata mal-alkoħol fil-
qafas ta' strateġija riveduta tal-UE dwar l-
alkoħol13; jappoġġja l-għoti ta' 
informazzjoni aħjar lill-konsumaturi billi 
jittejjeb it-tikkettar tax-xorb tal-alkoħol 
biex jiġu inklużi tikketti prominenti ta' 
twissija u tiġi introdotta l-indikazzjoni 
obbligatorja tal-lista tal-ingredjenti u l-
informazzjoni dwar in-nutrizzjoni; jappella 
għall-projbizzjoni tar-reklamar tal-alkoħol 
f'avvenimenti sportivi u l-projbizzjoni tal-
isponsorizzazzjoni tal-isport mill-alkoħol; 
iqis li huwa importanti li t-tfal jiġu protetti 
mill-komunikazzjoni kummerċjali dwar il-
konsum tal-alkoħol, kif ukoll mit-tqegħid 
ta' prodotti u l-isponsorizzazzjoni ta' marki 
tal-alkoħol, speċjalment fl-ambjent diġitali; 
jappella għall-monitoraġġ b'saħħtu tal-
implimentazzjoni tad-Direttiva riveduta 
dwar is-Servizzi tal-Midja Awdjoviżiva14; 
jinkoraġġixxi l-allokazzjoni ta' fondi 
pubbliċi għal kampanji ta' 
sensibilizzazzjoni nazzjonali u Ewropej; 
jappoġġja r-rieżami ppjanat tal-
leġiżlazzjoni tal-UE dwar it-tassazzjoni tal-
alkoħol u dwar ix-xiri transfruntier tal-
alkoħol minn individwi privati u rieżami 
tal-politiki dwar l-ipprezzar tal-alkoħol, 
inkluż iż-żieda fit-taxxi fuq ix-xorb 
alkoħoliku;

dannuż tal-alkoħol sal-2025; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri 
jippromwovu azzjonijiet biex inaqqsu u 
jipprevjenu l-ħsara relatata mal-alkoħol fil-
qafas ta' strateġija riveduta tal-UE dwar l-
alkoħol13, inkluża strateġija Ewropea ta' 
konsum żero tal-alkoħol għall-minorenni, 
akkumpanjata, fejn xieraq, minn proposti 
leġiżlattivi, filwaqt li jiġi rrispettat il-
prinċipju tas-sussidjarjetà u l-
leġiżlazzjonijiet nazzjonali eżistenti dwar 
il-limiti tal-età fuq il-konsum tal-alkoħol; 
jappoġġja l-għoti ta' informazzjoni aħjar 
lill-konsumaturi billi jittejjeb it-tikkettar 
tax-xorb tal-alkoħol biex jiġu inklużi 
tikketti prominenti ta' twissija tas-saħħa u 
tiġi introdotta l-indikazzjoni obbligatorja 
tal-lista tal-ingredjenti u l-informazzjoni 
dwar in-nutrizzjoni; jappella għall-
projbizzjoni tar-reklamar tal-alkoħol 
f'avvenimenti sportivi u l-projbizzjoni tal-
isponsorizzazzjoni tal-isport mill-alkoħol; 
iqis li huwa importanti li t-tfal jiġu protetti 
mill-komunikazzjoni kummerċjali dwar il-
konsum tal-alkoħol, kif ukoll mit-tqegħid 
ta' prodotti u l-isponsorizzazzjoni ta' marki 
tal-alkoħol, speċjalment fl-ambjent diġitali; 
jappella għall-monitoraġġ b'saħħtu tal-
implimentazzjoni tad-Direttiva riveduta 
dwar is-Servizzi tal-Midja Awdjoviżiva14; 
jinkoraġġixxi l-allokazzjoni ta' fondi 
pubbliċi għal kampanji ta' 
sensibilizzazzjoni nazzjonali u Ewropej; 
jappoġġja r-rieżami ppjanat tal-
leġiżlazzjoni tal-UE dwar it-tassazzjoni tal-
alkoħol u dwar ix-xiri transfruntier tal-
alkoħol minn individwi privati u rieżami 
tal-politiki dwar l-ipprezzar tal-alkoħol, 
inkluż iż-żieda fit-taxxi fuq ix-xorb 
alkoħoliku;

__________________ __________________
13 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-
24 ta' Ottubru 2006 rigward l-Istrateġija 
tal-UE li tappoġġja lill-Istati Membri għat-
tnaqqis ta' ħsara relatata mal-alkoħol 
(COM(2006)0625).

13 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-
24 ta' Ottubru 2006 rigward l-Istrateġija 
tal-UE li tappoġġja lill-Istati Membri għat-
tnaqqis ta' ħsara relatata mal-alkoħol 
(COM(2006)0625).

14 Id-Direttiva (UE) 2018/1808 tal- 14 Id-Direttiva (UE) 2018/1808 tal-
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Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
14 ta' Novembru 2018 li temenda d-
Direttiva 2010/13/UE dwar il-
koordinazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet 
stabbiliti bil-liġi, b'regolament jew 
b'azzjoni amministrattiva fi Stati Membri 
dwar il-forniment ta' servizzi tal-media 
awdjoviżiva (Direttiva dwar is-Servizzi tal-
Media Awdjoviżiva) fid-dawl ta' realtajiet 
tas-suq li qed jinbidlu, ĠU L 303, 
28.11.2018, p. 69.

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
14 ta' Novembru 2018 li temenda d-
Direttiva 2010/13/UE dwar il-
koordinazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet 
stabbiliti bil-liġi, b'regolament jew 
b'azzjoni amministrattiva fi Stati Membri 
dwar il-forniment ta' servizzi tal-media 
awdjoviżiva (Direttiva dwar is-Servizzi tal-
Media Awdjoviżiva) fid-dawl ta' realtajiet 
tas-suq li qed jinbidlu, ĠU L 303, 
28.11.2018, p. 69.

Or. en

Emenda 347
Sunčana Glavak

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12. Jilqa' l-mira tal-Kummissjoni li 
tikseb tnaqqis ta' mill-inqas 10 % fl-użu 
dannuż tal-alkoħol sal-2025; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri 
jippromwovu azzjonijiet biex inaqqsu u 
jipprevjenu l-ħsara relatata mal-alkoħol fil-
qafas ta' strateġija riveduta tal-UE dwar l-
alkoħol13; jappoġġja l-għoti ta' 
informazzjoni aħjar lill-konsumaturi billi 
jittejjeb it-tikkettar tax-xorb tal-alkoħol 
biex jiġu inklużi tikketti prominenti ta' 
twissija u tiġi introdotta l-indikazzjoni 
obbligatorja tal-lista tal-ingredjenti u l-
informazzjoni dwar in-nutrizzjoni; jappella 
għall-projbizzjoni tar-reklamar tal-alkoħol 
f'avvenimenti sportivi u l-projbizzjoni tal-
isponsorizzazzjoni tal-isport mill-alkoħol; 
iqis li huwa importanti li t-tfal jiġu protetti 
mill-komunikazzjoni kummerċjali dwar il-
konsum tal-alkoħol, kif ukoll mit-tqegħid 
ta' prodotti u l-isponsorizzazzjoni ta' marki 
tal-alkoħol, speċjalment fl-ambjent diġitali; 
jappella għall-monitoraġġ b'saħħtu tal-
implimentazzjoni tad-Direttiva riveduta 
dwar is-Servizzi tal-Midja Awdjoviżiva14; 

12. Jilqa' l-mira tal-Kummissjoni li 
tikseb tnaqqis ta' mill-inqas 10 % fl-użu 
dannuż tal-alkoħol sal-2025; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri 
jippromwovu azzjonijiet biex inaqqsu u 
jipprevjenu l-ħsara relatata mal-alkoħol fil-
qafas ta' strateġija riveduta tal-UE dwar l-
alkoħol13; jappoġġja l-għoti ta' 
informazzjoni aħjar lill-konsumaturi billi 
jittejjeb it-tikkettar tax-xorb tal-alkoħol 
biex jiġu inklużi tikketti prominenti ta' 
twissija u tiġi introdotta l-indikazzjoni 
obbligatorja tal-lista tal-ingredjenti u l-
informazzjoni dwar in-nutrizzjoni; jappella 
għall-projbizzjoni ta' ċertu reklamar tal-
alkoħol f'avvenimenti sportivi u l-
projbizzjoni ta' ċerta sponsorizzazzjoni tal-
isport mill-alkoħol, abbażi tal-perċentwal 
tal-alkoħol fix-xarba alkoħolika; iqis li 
huwa importanti li t-tfal jiġu protetti mill-
komunikazzjoni kummerċjali dwar il-
konsum tal-alkoħol, kif ukoll mit-tqegħid 
ta' prodotti u l-isponsorizzazzjoni ta' ċerti 
marki tal-alkoħol, speċjalment fl-ambjent 
diġitali, abbażi tal-perċentwal tal-alkoħol 
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jinkoraġġixxi l-allokazzjoni ta' fondi 
pubbliċi għal kampanji ta' 
sensibilizzazzjoni nazzjonali u Ewropej; 
jappoġġja r-rieżami ppjanat tal-
leġiżlazzjoni tal-UE dwar it-tassazzjoni tal-
alkoħol u dwar ix-xiri transfruntier tal-
alkoħol minn individwi privati u rieżami 
tal-politiki dwar l-ipprezzar tal-alkoħol, 
inkluż iż-żieda fit-taxxi fuq ix-xorb 
alkoħoliku;

fix-xarba alkoħolika; jappella għall-
monitoraġġ b'saħħtu tal-implimentazzjoni 
tad-Direttiva riveduta dwar is-Servizzi tal-
Midja Awdjoviżiva14; jinkoraġġixxi l-
allokazzjoni ta' fondi pubbliċi għal 
kampanji ta' sensibilizzazzjoni nazzjonali u 
Ewropej; jappoġġja r-rieżami ppjanat tal-
leġiżlazzjoni tal-UE dwar it-tassazzjoni ta' 
ċertu alkoħol u dwar ix-xiri transfruntier 
tal-alkoħol minn individwi privati u 
rieżami ta' ċerti politiki dwar l-ipprezzar 
tal-alkoħol, inkluż iż-żieda fit-taxxi fuq 
ċertu xorb alkoħoliku, abbażi tal-
perċentwal tal-alkoħol fix-xarba 
alkoħolika;

__________________ __________________
13 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-
24 ta' Ottubru 2006 rigward l-Istrateġija 
tal-UE li tappoġġja lill-Istati Membri għat-
tnaqqis ta' ħsara relatata mal-alkoħol 
(COM(2006)0625).

13 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-
24 ta' Ottubru 2006 rigward l-Istrateġija 
tal-UE li tappoġġja lill-Istati Membri għat-
tnaqqis ta' ħsara relatata mal-alkoħol 
(COM(2006)0625).

14 Id-Direttiva (UE) 2018/1808 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
14 ta' Novembru 2018 li temenda d-
Direttiva 2010/13/UE dwar il-
koordinazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet 
stabbiliti bil-liġi, b'regolament jew 
b'azzjoni amministrattiva fi Stati Membri 
dwar il-forniment ta' servizzi tal-media 
awdjoviżiva (Direttiva dwar is-Servizzi tal-
Media Awdjoviżiva) fid-dawl ta' realtajiet 
tas-suq li qed jinbidlu, ĠU L 303, 
28.11.2018, p. 69.

14 Id-Direttiva (UE) 2018/1808 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
14 ta' Novembru 2018 li temenda d-
Direttiva 2010/13/UE dwar il-
koordinazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet 
stabbiliti bil-liġi, b'regolament jew 
b'azzjoni amministrattiva fi Stati Membri 
dwar il-forniment ta' servizzi tal-media 
awdjoviżiva (Direttiva dwar is-Servizzi tal-
Media Awdjoviżiva) fid-dawl ta' realtajiet 
tas-suq li qed jinbidlu, ĠU L 303, 
28.11.2018, p. 69.

Or. en

Emenda 348
Pietro Fiocchi

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12. Jilqa' l-mira tal-Kummissjoni li 12. Jilqa' l-mira tal-Kummissjoni li 
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tikseb tnaqqis ta' mill-inqas 10 % fl-użu 
dannuż tal-alkoħol sal-2025; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri 
jippromwovu azzjonijiet biex inaqqsu u 
jipprevjenu l-ħsara relatata mal-alkoħol fil-
qafas ta' strateġija riveduta tal-UE dwar l-
alkoħol13; jappoġġja l-għoti ta' 
informazzjoni aħjar lill-konsumaturi billi 
jittejjeb it-tikkettar tax-xorb tal-alkoħol 
biex jiġu inklużi tikketti prominenti ta' 
twissija u tiġi introdotta l-indikazzjoni 
obbligatorja tal-lista tal-ingredjenti u l-
informazzjoni dwar in-nutrizzjoni; jappella 
għall-projbizzjoni tar-reklamar tal-
alkoħol f'avvenimenti sportivi u l-
projbizzjoni tal-isponsorizzazzjoni tal-
isport mill-alkoħol; iqis li huwa importanti 
li t-tfal jiġu protetti mill-komunikazzjoni 
kummerċjali dwar il-konsum tal-alkoħol, 
kif ukoll mit-tqegħid ta' prodotti u l-
isponsorizzazzjoni ta' marki tal-alkoħol, 
speċjalment fl-ambjent diġitali; jappella 
għall-monitoraġġ b'saħħtu tal-
implimentazzjoni tad-Direttiva riveduta 
dwar is-Servizzi tal-Midja Awdjoviżiva14; 
jinkoraġġixxi l-allokazzjoni ta' fondi 
pubbliċi għal kampanji ta' 
sensibilizzazzjoni nazzjonali u Ewropej; 
jappoġġja r-rieżami ppjanat tal-
leġiżlazzjoni tal-UE dwar it-tassazzjoni tal-
alkoħol u dwar ix-xiri transfruntier tal-
alkoħol minn individwi privati u rieżami 
tal-politiki dwar l-ipprezzar tal-alkoħol, 
inkluż iż-żieda fit-taxxi fuq ix-xorb 
alkoħoliku;

tikseb tnaqqis ta' mill-inqas 10 % fl-użu 
dannuż tal-alkoħol sal-2025; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri 
jippromwovu azzjonijiet biex inaqqsu u 
jipprevjenu l-ħsara relatata mal-alkoħol fil-
qafas ta' strateġija riveduta tal-UE dwar l-
alkoħol13; jappoġġja l-għoti ta' 
informazzjoni aħjar lill-konsumaturi billi 
jittejjeb it-tikkettar tax-xorb tal-alkoħol 
biex jiġu inklużi tikketti prominenti ta' 
twissija u tiġi introdotta l-indikazzjoni 
obbligatorja tal-lista tal-ingredjenti u l-
informazzjoni dwar in-nutrizzjoni; iwissi 
kontra restrizzjoni ġenerali fuq l-
isponsorizzazzjoni tal-isport mill-alkoħol, 
li jista' jkollha konsegwenzii finanzjarji 
serji għal ħafna setturi sportivi; jistieden, 
għalhekk, lill-Kummissjoni tivvaluta l-
effettività probabbli ta' din il-miżura; 
jinnota li riċerka preċedenti dwar l-
isponsorizzazzjoni tat-tabakk tindika li 
komunikazzjonijiet kummerċjali relatati 
mas-saħħa u l-użu ta' marki b'livell ta' 
alkoħol baxx jew mhux alkoħoliċi għall-
isponsorizzazzjoni tal-isport jistgħu jkunu 
aktar effettivi minn projbizzjoni totali tar-
reklamar; iqis li huwa importanti li t-tfal 
jiġu protetti mill-komunikazzjoni 
kummerċjali dwar il-konsum tal-alkoħol, 
kif ukoll mit-tqegħid ta' prodotti u l-
isponsorizzazzjoni ta' marki tal-alkoħol, 
speċjalment fl-ambjent diġitali; jappella 
għall-monitoraġġ b'saħħtu tal-
implimentazzjoni tad-Direttiva riveduta 
dwar is-Servizzi tal-Midja Awdjoviżiva14; 
jinkoraġġixxi l-allokazzjoni ta' fondi 
pubbliċi għal kampanji ta' 
sensibilizzazzjoni nazzjonali u Ewropej; 
jappoġġja r-rieżami ppjanat tal-
leġiżlazzjoni tal-UE dwar it-tassazzjoni tal-
alkoħol u dwar ix-xiri transfruntier tal-
alkoħol minn individwi privati u rieżami 
tal-politiki dwar l-ipprezzar tal-alkoħol, 
inkluż iż-żieda fit-taxxi fuq ix-xorb 
alkoħoliku;

__________________ __________________
13 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-
24 ta' Ottubru 2006 rigward l-Istrateġija 

13 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-
24 ta' Ottubru 2006 rigward l-Istrateġija 
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tal-UE li tappoġġja lill-Istati Membri għat-
tnaqqis ta' ħsara relatata mal-alkoħol 
(COM(2006)0625).

tal-UE li tappoġġja lill-Istati Membri għat-
tnaqqis ta' ħsara relatata mal-alkoħol 
(COM(2006)0625).

14 Id-Direttiva (UE) 2018/1808 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
14 ta' Novembru 2018 li temenda d-
Direttiva 2010/13/UE dwar il-
koordinazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet 
stabbiliti bil-liġi, b'regolament jew 
b'azzjoni amministrattiva fi Stati Membri 
dwar il-forniment ta' servizzi tal-media 
awdjoviżiva (Direttiva dwar is-Servizzi tal-
Media Awdjoviżiva) fid-dawl ta' realtajiet 
tas-suq li qed jinbidlu, ĠU L 303, 
28.11.2018, p. 69.

14 Id-Direttiva (UE) 2018/1808 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
14 ta' Novembru 2018 li temenda d-
Direttiva 2010/13/UE dwar il-
koordinazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet 
stabbiliti bil-liġi, b'regolament jew 
b'azzjoni amministrattiva fi Stati Membri 
dwar il-forniment ta' servizzi tal-media 
awdjoviżiva (Direttiva dwar is-Servizzi tal-
Media Awdjoviżiva) fid-dawl ta' realtajiet 
tas-suq li qed jinbidlu, ĠU L 303, 
28.11.2018, p. 69.

Or. en

Emenda 349
Maria Arena

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12. Jilqa' l-mira tal-Kummissjoni li 
tikseb tnaqqis ta' mill-inqas 10 % fl-użu 
dannuż tal-alkoħol sal-2025; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri 
jippromwovu azzjonijiet biex inaqqsu u 
jipprevjenu l-ħsara relatata mal-alkoħol fil-
qafas ta' strateġija riveduta tal-UE dwar l-
alkoħol13; jappoġġja l-għoti ta' 
informazzjoni aħjar lill-konsumaturi billi 
jittejjeb it-tikkettar tax-xorb tal-alkoħol 
biex jiġu inklużi tikketti prominenti ta' 
twissija u tiġi introdotta l-indikazzjoni 
obbligatorja tal-lista tal-ingredjenti u l-
informazzjoni dwar in-nutrizzjoni; jappella 
għall-projbizzjoni tar-reklamar tal-alkoħol 
f'avvenimenti sportivi u l-projbizzjoni tal-
isponsorizzazzjoni tal-isport mill-alkoħol; 
iqis li huwa importanti li t-tfal jiġu protetti 
mill-komunikazzjoni kummerċjali dwar il-
konsum tal-alkoħol, kif ukoll mit-tqegħid 

12. Jilqa' l-mira tal-Kummissjoni li 
tikseb tnaqqis ta' mill-inqas 10 % fl-użu 
dannuż tal-alkoħol sal-2025; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri 
jippromwovu azzjonijiet biex inaqqsu u 
jipprevjenu l-ħsara relatata mal-alkoħol fil-
qafas ta' strateġija riveduta tal-UE dwar l-
alkoħol13 abbażi ta' "l-aħjar xirjiet" tad-
WHO; jappoġġja l-għoti ta' informazzjoni 
aħjar lill-konsumaturi billi jittejjeb it-
tikkettar tax-xorb tal-alkoħol biex jiġu 
inklużi tikketti prominenti ta' twissija u tiġi 
introdotta l-indikazzjoni obbligatorja tal-
lista tal-ingredjenti u l-informazzjoni dwar 
in-nutrizzjoni fuq it-tikketta; jappella 
għall-projbizzjoni tar-reklamar tal-alkoħol 
f'avvenimenti sportivi u kulturali u l-
projbizzjoni tal-isponsorizzazzjoni tal-
isport u l-kultura mill-alkoħol; iqis li huwa 
importanti li jiġu protetti ċ-ċittadini kollha, 
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ta' prodotti u l-isponsorizzazzjoni ta' marki 
tal-alkoħol, speċjalment fl-ambjent diġitali; 
jappella għall-monitoraġġ b'saħħtu tal-
implimentazzjoni tad-Direttiva riveduta 
dwar is-Servizzi tal-Midja Awdjoviżiva14; 
jinkoraġġixxi l-allokazzjoni ta' fondi 
pubbliċi għal kampanji ta' 
sensibilizzazzjoni nazzjonali u Ewropej; 
jappoġġja r-rieżami ppjanat tal-
leġiżlazzjoni tal-UE dwar it-tassazzjoni tal-
alkoħol u dwar ix-xiri transfruntier tal-
alkoħol minn individwi privati u rieżami 
tal-politiki dwar l-ipprezzar tal-alkoħol, 
inkluż iż-żieda fit-taxxi fuq ix-xorb 
alkoħoliku;

speċjalment it-tfal, mill-komunikazzjoni 
kummerċjali dwar il-konsum tal-alkoħol, 
kif ukoll mit-tqegħid ta' prodotti u l-
isponsorizzazzjoni ta' marki tal-alkoħol, 
speċjalment fl-ambjent diġitali; jappella 
għall-monitoraġġ b'saħħtu tal-
implimentazzjoni tad-Direttiva riveduta 
dwar is-Servizzi tal-Midja Awdjoviżiva14; 
jinkoraġġixxi l-allokazzjoni ta' fondi 
pubbliċi għal kampanji ta' 
sensibilizzazzjoni nazzjonali u Ewropej; 
jappoġġja r-rieżami ppjanat tal-
leġiżlazzjoni tal-UE dwar it-tassazzjoni tal-
alkoħol u dwar ix-xiri transfruntier tal-
alkoħol minn individwi privati u rieżami 
tal-politiki dwar l-ipprezzar tal-alkoħol, 
inkluż iż-żieda fit-taxxi fuq ix-xorb 
alkoħoliku;

__________________ __________________
13 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-
24 ta' Ottubru 2006 rigward l-Istrateġija 
tal-UE li tappoġġja lill-Istati Membri għat-
tnaqqis ta' ħsara relatata mal-alkoħol 
(COM(2006)0625).

13 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-
24 ta' Ottubru 2006 rigward l-Istrateġija 
tal-UE li tappoġġja lill-Istati Membri għat-
tnaqqis ta' ħsara relatata mal-alkoħol 
(COM(2006)0625).

14 Id-Direttiva (UE) 2018/1808 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
14 ta' Novembru 2018 li temenda d-
Direttiva 2010/13/UE dwar il-
koordinazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet 
stabbiliti bil-liġi, b'regolament jew 
b'azzjoni amministrattiva fi Stati Membri 
dwar il-forniment ta' servizzi tal-media 
awdjoviżiva (Direttiva dwar is-Servizzi tal-
Media Awdjoviżiva) fid-dawl ta' realtajiet 
tas-suq li qed jinbidlu, ĠU L 303, 
28.11.2018, p. 69.

14 Id-Direttiva (UE) 2018/1808 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
14 ta' Novembru 2018 li temenda d-
Direttiva 2010/13/UE dwar il-
koordinazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet 
stabbiliti bil-liġi, b'regolament jew 
b'azzjoni amministrattiva fi Stati Membri 
dwar il-forniment ta' servizzi tal-media 
awdjoviżiva (Direttiva dwar is-Servizzi tal-
Media Awdjoviżiva) fid-dawl ta' realtajiet 
tas-suq li qed jinbidlu, ĠU L 303, 
28.11.2018, p. 69.

Or. en

Emenda 350
Aldo Patriciello

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12. Jilqa' l-mira tal-Kummissjoni li 
tikseb tnaqqis ta' mill-inqas 10 % fl-użu 
dannuż tal-alkoħol sal-2025; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri 
jippromwovu azzjonijiet biex inaqqsu u 
jipprevjenu l-ħsara relatata mal-alkoħol fil-
qafas ta' strateġija riveduta tal-UE dwar l-
alkoħol13 ; jappoġġja l-għoti ta' 
informazzjoni aħjar lill-konsumaturi billi 
jittejjeb it-tikkettar tax-xorb tal-alkoħol 
biex jiġu inklużi tikketti prominenti ta' 
twissija u tiġi introdotta l-indikazzjoni 
obbligatorja tal-lista tal-ingredjenti u l-
informazzjoni dwar in-nutrizzjoni; jappella 
għall-projbizzjoni tar-reklamar tal-alkoħol 
f'avvenimenti sportivi u l-projbizzjoni tal-
isponsorizzazzjoni tal-isport mill-alkoħol; 
iqis li huwa importanti li t-tfal jiġu protetti 
mill-komunikazzjoni kummerċjali dwar il-
konsum tal-alkoħol, kif ukoll mit-tqegħid 
ta' prodotti u l-isponsorizzazzjoni ta' marki 
tal-alkoħol, speċjalment fl-ambjent diġitali; 
jappella għall-monitoraġġ b'saħħtu tal-
implimentazzjoni tad-Direttiva riveduta 
dwar is-Servizzi tal-Midja Awdjoviżiva14 ; 
jinkoraġġixxi l-allokazzjoni ta' fondi 
pubbliċi għal kampanji ta' 
sensibilizzazzjoni nazzjonali u Ewropej; 
jappoġġja r-rieżami ppjanat tal-
leġiżlazzjoni tal-UE dwar it-tassazzjoni 
tal-alkoħol u dwar ix-xiri transfruntier 
tal-alkoħol minn individwi privati u 
rieżami tal-politiki dwar l-ipprezzar tal-
alkoħol, inkluż iż-żieda fit-taxxi fuq ix-
xorb alkoħoliku;

12. Jilqa' l-mira tal-Kummissjoni li 
tikseb tnaqqis ta' mill-inqas 10 % fl-użu 
dannuż tal-alkoħol sal-2025; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri 
jippromwovu azzjonijiet biex inaqqsu u 
jipprevjenu l-ħsara relatata mal-alkoħol fil-
qafas ta' strateġija riveduta tal-UE dwar l-
alkoħol[1]; jappoġġja l-għoti ta' 
informazzjoni aħjar lill-konsumaturi billi 
jittejjeb it-tikkettar tax-xorb tal-alkoħol 
biex jiġu inklużi tikketti prominenti ta' 
twissija u tiġi introdotta l-indikazzjoni tal-
lista tal-ingredjenti u l-informazzjoni dwar 
in-nutrizzjoni bl-użu ta' sistemi diġitali; 
jappella għall-projbizzjoni tar-reklamar tal-
alkoħol f'avvenimenti sportivi u l-
projbizzjoni tal-isponsorizzazzjoni tal-
isport mill-alkoħol; iqis li huwa importanti 
li t-tfal jiġu protetti mill-komunikazzjoni 
kummerċjali dwar il-konsum tal-alkoħol, 
kif ukoll mit-tqegħid ta' prodotti u l-
isponsorizzazzjoni ta' marki tal-alkoħol, 
speċjalment fl-ambjent diġitali; jappella 
għall-monitoraġġ b'saħħtu tal-
implimentazzjoni tad-Direttiva riveduta 
dwar is-Servizzi tal-Midja Awdjoviżiva[2]; 
jinkoraġġixxi l-allokazzjoni ta' fondi 
pubbliċi għal kampanji ta' 
sensibilizzazzjoni nazzjonali u Ewropej;

__________________ __________________
13 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-
24 ta' Ottubru 2006 rigward l-Istrateġija 
tal-UE li tappoġġja lill-Istati Membri għat-
tnaqqis ta' ħsara relatata mal-alkoħol 
(COM(2006)0625).

13 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-
24 ta' Ottubru 2006 rigward l-Istrateġija 
tal-UE li tappoġġja lill-Istati Membri għat-
tnaqqis ta' ħsara relatata mal-alkoħol 
(COM(2006)0625).

14 Id-Direttiva (UE) 2018/1808 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' 
Novembru 2018 li temenda d-Direttiva 
2010/13/UE dwar il-koordinazzjoni ta' ċerti 

14 Id-Direttiva (UE) 2018/1808 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' 
Novembru 2018 li temenda d-Direttiva 
2010/13/UE dwar il-koordinazzjoni ta' ċerti 
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dispożizzjonijiet stabbiliti bil-liġi, 
b'regolament jew b'azzjoni amministrattiva 
fi Stati Membri dwar il-forniment ta' 
servizzi tal-media awdjoviżiva (Direttiva 
dwar is-Servizzi tal-Media Awdjoviżiva) 
fid-dawl ta' realtajiet tas-suq li qed jinbidlu, 
ĠU L 303, 28.11.2018, p. 69.

dispożizzjonijiet stabbiliti bil-liġi, 
b'regolament jew b'azzjoni amministrattiva 
fi Stati Membri dwar il-forniment ta' 
servizzi tal-media awdjoviżiva (Direttiva 
dwar is-Servizzi tal-Media Awdjoviżiva) 
fid-dawl ta' realtajiet tas-suq li qed jinbidlu, 
ĠU L 303, 28.11.2018, p. 69.

Or. it

Emenda 351
Alessandra Moretti

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12. Jilqa' l-mira tal-Kummissjoni li 
tikseb tnaqqis ta' mill-inqas 10 % fl-użu 
dannuż tal-alkoħol sal-2025; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri 
jippromwovu azzjonijiet biex inaqqsu u 
jipprevjenu l-ħsara relatata mal-alkoħol fil-
qafas ta' strateġija riveduta tal-UE dwar l-
alkoħol13; jappoġġja l-għoti ta' 
informazzjoni aħjar lill-konsumaturi billi 
jittejjeb it-tikkettar tax-xorb tal-alkoħol 
biex jiġu inklużi tikketti prominenti ta' 
twissija u tiġi introdotta l-indikazzjoni 
obbligatorja tal-lista tal-ingredjenti u l-
informazzjoni dwar in-nutrizzjoni; jappella 
għall-projbizzjoni tar-reklamar tal-alkoħol 
f'avvenimenti sportivi u l-projbizzjoni tal-
isponsorizzazzjoni tal-isport mill-alkoħol; 
iqis li huwa importanti li t-tfal jiġu protetti 
mill-komunikazzjoni kummerċjali dwar il-
konsum tal-alkoħol, kif ukoll mit-tqegħid 
ta' prodotti u l-isponsorizzazzjoni ta' marki 
tal-alkoħol, speċjalment fl-ambjent diġitali; 
jappella għall-monitoraġġ b'saħħtu tal-
implimentazzjoni tad-Direttiva riveduta 
dwar is-Servizzi tal-Midja Awdjoviżiva14; 
jinkoraġġixxi l-allokazzjoni ta' fondi 
pubbliċi għal kampanji ta' 
sensibilizzazzjoni nazzjonali u Ewropej; 
jappoġġja r-rieżami ppjanat tal-

12. Jilqa' l-mira tal-Kummissjoni li 
tikseb tnaqqis ta' mill-inqas 10 % fl-użu 
dannuż tal-alkoħol sal-2025; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri 
jippromwovu azzjonijiet biex inaqqsu u 
jipprevjenu l-ħsara relatata mal-alkoħol fil-
qafas ta' strateġija riveduta tal-UE dwar l-
alkoħol13; jappoġġja l-għoti ta' 
informazzjoni aħjar lill-konsumaturi billi 
jittejjeb it-tikkettar tax-xorb tal-alkoħol 
biex jiġu inklużi messaġġi prominenti ta' 
twissija tas-saħħa u tiġi introdotta l-
indikazzjoni obbligatorja tal-lista tal-
ingredjenti u l-informazzjoni dwar in-
nutrizzjoni anke billi jiġi introdott it-
tikkettar diġitali u elettroniku; jappella 
għall-projbizzjoni tar-reklamar tal-alkoħol 
f'avvenimenti sportivi u l-projbizzjoni tal-
isponsorizzazzjoni tal-isport mill-alkoħol; 
iqis li huwa importanti li t-tfal jiġu protetti 
mill-komunikazzjoni kummerċjali dwar il-
konsum tal-alkoħol, kif ukoll mit-tqegħid 
ta' prodotti u l-isponsorizzazzjoni ta' marki 
tal-alkoħol, speċjalment fl-ambjent diġitali; 
jappella għall-monitoraġġ b'saħħtu tal-
implimentazzjoni tad-Direttiva riveduta 
dwar is-Servizzi tal-Midja Awdjoviżiva14; 
jinkoraġġixxi l-allokazzjoni ta' fondi 
pubbliċi għal kampanji ta' 
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leġiżlazzjoni tal-UE dwar it-tassazzjoni 
tal-alkoħol u dwar ix-xiri transfruntier 
tal-alkoħol minn individwi privati u 
rieżami tal-politiki dwar l-ipprezzar tal-
alkoħol, inkluż iż-żieda fit-taxxi fuq ix-
xorb alkoħoliku;

sensibilizzazzjoni u ta' edukazzjoni 
nazzjonali u Ewropej;

__________________ __________________
13 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-
24 ta' Ottubru 2006 rigward l-Istrateġija 
tal-UE li tappoġġja lill-Istati Membri għat-
tnaqqis ta' ħsara relatata mal-alkoħol 
(COM(2006)0625).

13 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-
24 ta' Ottubru 2006 rigward l-Istrateġija 
tal-UE li tappoġġja lill-Istati Membri għat-
tnaqqis ta' ħsara relatata mal-alkoħol 
(COM(2006)0625).

14 Id-Direttiva (UE) 2018/1808 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
14 ta' Novembru 2018 li temenda d-
Direttiva 2010/13/UE dwar il-
koordinazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet 
stabbiliti bil-liġi, b'regolament jew 
b'azzjoni amministrattiva fi Stati Membri 
dwar il-forniment ta' servizzi tal-media 
awdjoviżiva (Direttiva dwar is-Servizzi tal-
Media Awdjoviżiva) fid-dawl ta' realtajiet 
tas-suq li qed jinbidlu, ĠU L 303, 
28.11.2018, p. 69.

14 Id-Direttiva (UE) 2018/1808 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
14 ta' Novembru 2018 li temenda d-
Direttiva 2010/13/UE dwar il-
koordinazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet 
stabbiliti bil-liġi, b'regolament jew 
b'azzjoni amministrattiva fi Stati Membri 
dwar il-forniment ta' servizzi tal-media 
awdjoviżiva (Direttiva dwar is-Servizzi tal-
Media Awdjoviżiva) fid-dawl ta' realtajiet 
tas-suq li qed jinbidlu, ĠU L 303, 
28.11.2018, p. 69.

Or. en

Emenda 352
Joëlle Mélin, Stefania Zambelli

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12. Jilqa' l-mira tal-Kummissjoni li 
tikseb tnaqqis ta' mill-inqas 10 % fl-użu 
dannuż tal-alkoħol sal-2025; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri 
jippromwovu azzjonijiet biex inaqqsu u 
jipprevjenu l-ħsara relatata mal-alkoħol fil-
qafas ta' strateġija riveduta tal-UE dwar l-
alkoħol13; jappoġġja l-għoti ta' 
informazzjoni aħjar lill-konsumaturi billi 
jittejjeb it-tikkettar tax-xorb tal-alkoħol 

12. Jilqa' l-mira tal-Kummissjoni li 
tikseb tnaqqis ta' mill-inqas 10 % fl-użu 
dannuż tal-alkoħol sal-2025; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri 
jippromwovu azzjonijiet biex inaqqsu u 
jipprevjenu l-ħsara relatata mal-alkoħol fil-
qafas ta' strateġija riveduta tal-UE dwar l-
alkoħol13; jappoġġja l-għoti ta' 
informazzjoni aħjar lill-konsumaturi billi 
jittejjeb it-tikkettar tax-xorb tal-alkoħol 
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biex jiġu inklużi tikketti prominenti ta' 
twissija u tiġi introdotta l-indikazzjoni 
obbligatorja tal-lista tal-ingredjenti u l-
informazzjoni dwar in-nutrizzjoni; jappella 
għall-projbizzjoni tar-reklamar tal-alkoħol 
f'avvenimenti sportivi u l-projbizzjoni tal-
isponsorizzazzjoni tal-isport mill-alkoħol; 
iqis li huwa importanti li t-tfal jiġu protetti 
mill-komunikazzjoni kummerċjali dwar il-
konsum tal-alkoħol, kif ukoll mit-tqegħid 
ta' prodotti u l-isponsorizzazzjoni ta' marki 
tal-alkoħol, speċjalment fl-ambjent diġitali; 
jappella għall-monitoraġġ b'saħħtu tal-
implimentazzjoni tad-Direttiva riveduta 
dwar is-Servizzi tal-Midja Awdjoviżiva14; 
jinkoraġġixxi l-allokazzjoni ta' fondi 
pubbliċi għal kampanji ta' 
sensibilizzazzjoni nazzjonali u Ewropej; 
jappoġġja r-rieżami ppjanat tal-
leġiżlazzjoni tal-UE dwar it-tassazzjoni 
tal-alkoħol u dwar ix-xiri transfruntier 
tal-alkoħol minn individwi privati u 
rieżami tal-politiki dwar l-ipprezzar tal-
alkoħol, inkluż iż-żieda fit-taxxi fuq ix-
xorb alkoħoliku;

biex jiġu inklużi tikketti prominenti ta' 
twissija u tiġi introdotta l-indikazzjoni 
obbligatorja tal-lista tal-ingredjenti u l-
informazzjoni dwar in-nutrizzjoni; jappella 
għall-projbizzjoni tar-reklamar tal-alkoħol 
f'avvenimenti sportivi u l-projbizzjoni tal-
isponsorizzazzjoni tal-isport mill-alkoħol; 
iqis li huwa importanti li t-tfal jiġu protetti 
mill-komunikazzjoni kummerċjali dwar il-
konsum tal-alkoħol, kif ukoll mit-tqegħid 
ta' prodotti u l-isponsorizzazzjoni ta' marki 
tal-alkoħol, speċjalment fl-ambjent diġitali; 
jappella għall-monitoraġġ b'saħħtu tal-
implimentazzjoni tad-Direttiva riveduta 
dwar is-Servizzi tal-Midja Awdjoviżiva14; 
jirrikonoxxi r-rwol li għandu r-reklamar 
li jitlob sforzi ta' awtoregolamentazzjoni, 
li jfakkar fir-responsabbiltà individwali 
tal-konsumatur; jinkoraġġixxi l-
allokazzjoni ta' fondi pubbliċi għal 
kampanji ta' sensibilizzazzjoni nazzjonali u 
Ewropej; ifakkar fir-rwol importanti tal-
vitikultura u l-produzzjoni tal-ispirti fil-
ħajja soċjali u ekonomika ta' bosta 
reġjuni tal-UE;

__________________ __________________
13 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-
24 ta' Ottubru 2006 rigward l-Istrateġija 
tal-UE li tappoġġja lill-Istati Membri għat-
tnaqqis ta' ħsara relatata mal-alkoħol 
(COM(2006)0625).

13 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-
24 ta' Ottubru 2006 rigward l-Istrateġija 
tal-UE li tappoġġja lill-Istati Membri għat-
tnaqqis ta' ħsara relatata mal-alkoħol 
(COM(2006)0625).

14 Id-Direttiva (UE) 2018/1808 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
14 ta' Novembru 2018 li temenda d-
Direttiva 2010/13/UE dwar il-
koordinazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet 
stabbiliti bil-liġi, b'regolament jew 
b'azzjoni amministrattiva fi Stati Membri 
dwar il-forniment ta' servizzi tal-media 
awdjoviżiva (Direttiva dwar is-Servizzi tal-
Media Awdjoviżiva) fid-dawl ta' realtajiet 
tas-suq li qed jinbidlu, ĠU L 303, 
28.11.2018, p. 69.

14 Id-Direttiva (UE) 2018/1808 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
14 ta' Novembru 2018 li temenda d-
Direttiva 2010/13/UE dwar il-
koordinazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet 
stabbiliti bil-liġi, b'regolament jew 
b'azzjoni amministrattiva fi Stati Membri 
dwar il-forniment ta' servizzi tal-media 
awdjoviżiva (Direttiva dwar is-Servizzi tal-
Media Awdjoviżiva) fid-dawl ta' realtajiet 
tas-suq li qed jinbidlu, ĠU L 303, 
28.11.2018, p. 69.

Or. fr
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Emenda 353
Michèle Rivasi

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12. Jilqa' l-mira tal-Kummissjoni li 
tikseb tnaqqis ta' mill-inqas 10 % fl-użu 
dannuż tal-alkoħol sal-2025; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri 
jippromwovu azzjonijiet biex inaqqsu u 
jipprevjenu l-ħsara relatata mal-alkoħol fil-
qafas ta' strateġija riveduta tal-UE dwar l-
alkoħol13; jappoġġja l-għoti ta' 
informazzjoni aħjar lill-konsumaturi billi 
jittejjeb it-tikkettar tax-xorb tal-alkoħol 
biex jiġu inklużi tikketti prominenti ta' 
twissija u tiġi introdotta l-indikazzjoni 
obbligatorja tal-lista tal-ingredjenti u l-
informazzjoni dwar in-nutrizzjoni; jappella 
għall-projbizzjoni tar-reklamar tal-alkoħol 
f'avvenimenti sportivi u l-projbizzjoni tal-
isponsorizzazzjoni tal-isport mill-alkoħol; 
iqis li huwa importanti li t-tfal jiġu protetti 
mill-komunikazzjoni kummerċjali dwar il-
konsum tal-alkoħol, kif ukoll mit-tqegħid 
ta' prodotti u l-isponsorizzazzjoni ta' marki 
tal-alkoħol, speċjalment fl-ambjent diġitali; 
jappella għall-monitoraġġ b'saħħtu tal-
implimentazzjoni tad-Direttiva riveduta 
dwar is-Servizzi tal-Midja Awdjoviżiva14; 
jinkoraġġixxi l-allokazzjoni ta' fondi 
pubbliċi għal kampanji ta' 
sensibilizzazzjoni nazzjonali u Ewropej; 
jappoġġja r-rieżami ppjanat tal-
leġiżlazzjoni tal-UE dwar it-tassazzjoni tal-
alkoħol u dwar ix-xiri transfruntier tal-
alkoħol minn individwi privati u rieżami 
tal-politiki dwar l-ipprezzar tal-alkoħol, 
inkluż iż-żieda fit-taxxi fuq ix-xorb 
alkoħoliku;

12. Jilqa' l-mira tal-Kummissjoni li 
tikseb tnaqqis ta' mill-inqas 10 % fil-
konsum tal-alkoħol sal-2025; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri 
jippromwovu azzjonijiet biex inaqqsu u 
jipprevjenu l-ħsara relatata mal-alkoħol fil-
qafas ta' strateġija riveduta tal-UE dwar l-
alkoħol13; jappoġġja l-għoti ta' 
informazzjoni aħjar lill-konsumaturi billi 
jittejjeb it-tikkettar tax-xorb tal-alkoħol 
biex jiġu inklużi tikketti prominenti ta' 
twissija u, f'konformità mal-obbligi għal 
prodotti oħra tal-ikel u x-xorb, tiġi 
introdotta fuq it-tikketta l-indikazzjoni 
obbligatorja tal-lista tal-ingredjenti u l-
informazzjoni dwar in-nutrizzjoni; jappella 
għall-projbizzjoni tar-reklamar tal-alkoħol 
f'avvenimenti sportivi u l-projbizzjoni tal-
isponsorizzazzjoni tal-isport mill-alkoħol; 
iqis li huwa importanti li t-tfal jiġu protetti 
mill-komunikazzjoni kummerċjali dwar il-
konsum tal-alkoħol, kif ukoll mit-tqegħid 
ta' prodotti u l-isponsorizzazzjoni ta' marki 
tal-alkoħol, speċjalment fl-ambjent diġitali; 
jappella għall-monitoraġġ b'saħħtu tal-
implimentazzjoni tad-Direttiva riveduta 
dwar is-Servizzi tal-Midja Awdjoviżiva14; 
jinkoraġġixxi l-allokazzjoni ta' fondi 
pubbliċi għal kampanji ta' 
sensibilizzazzjoni nazzjonali u Ewropej; 
jappoġġja r-rieżami ppjanat tal-
leġiżlazzjoni tal-UE dwar it-tassazzjoni tal-
alkoħol u dwar ix-xiri transfruntier tal-
alkoħol minn individwi privati u rieżami 
tal-politiki dwar l-ipprezzar tal-alkoħol, 
inkluż iż-żieda fit-taxxi fuq ix-xorb 
alkoħoliku u pprezzar minimu għal kull 
unità;

__________________ __________________
13 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal- 13 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-
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24 ta' Ottubru 2006 rigward l-Istrateġija 
tal-UE li tappoġġja lill-Istati Membri għat-
tnaqqis ta' ħsara relatata mal-alkoħol 
(COM(2006)0625).

24 ta' Ottubru 2006 rigward l-Istrateġija 
tal-UE li tappoġġja lill-Istati Membri għat-
tnaqqis ta' ħsara relatata mal-alkoħol 
(COM(2006)0625).

14 Id-Direttiva (UE) 2018/1808 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
14 ta' Novembru 2018 li temenda d-
Direttiva 2010/13/UE dwar il-
koordinazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet 
stabbiliti bil-liġi, b'regolament jew 
b'azzjoni amministrattiva fi Stati Membri 
dwar il-forniment ta' servizzi tal-media 
awdjoviżiva (Direttiva dwar is-Servizzi tal-
Media Awdjoviżiva) fid-dawl ta' realtajiet 
tas-suq li qed jinbidlu, ĠU L 303, 
28.11.2018, p. 69.

14 Id-Direttiva (UE) 2018/1808 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
14 ta' Novembru 2018 li temenda d-
Direttiva 2010/13/UE dwar il-
koordinazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet 
stabbiliti bil-liġi, b'regolament jew 
b'azzjoni amministrattiva fi Stati Membri 
dwar il-forniment ta' servizzi tal-media 
awdjoviżiva (Direttiva dwar is-Servizzi tal-
Media Awdjoviżiva) fid-dawl ta' realtajiet 
tas-suq li qed jinbidlu, ĠU L 303, 
28.11.2018, p. 69.

Or. en

Emenda 354
Bronis Ropė

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12. Jilqa' l-mira tal-Kummissjoni li 
tikseb tnaqqis ta' mill-inqas 10 % fl-użu 
dannuż tal-alkoħol sal-2025; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri 
jippromwovu azzjonijiet biex inaqqsu u 
jipprevjenu l-ħsara relatata mal-alkoħol fil-
qafas ta' strateġija riveduta tal-UE dwar l-
alkoħol13; jappoġġja l-għoti ta' 
informazzjoni aħjar lill-konsumaturi billi 
jittejjeb it-tikkettar tax-xorb tal-alkoħol 
biex jiġu inklużi tikketti prominenti ta' 
twissija u tiġi introdotta l-indikazzjoni 
obbligatorja tal-lista tal-ingredjenti u l-
informazzjoni dwar in-nutrizzjoni; jappella 
għall-projbizzjoni tar-reklamar tal-alkoħol 
f'avvenimenti sportivi u l-projbizzjoni tal-
isponsorizzazzjoni tal-isport mill-alkoħol; 
iqis li huwa importanti li t-tfal jiġu protetti 
mill-komunikazzjoni kummerċjali dwar il-

12. Jilqa' l-mira tal-Kummissjoni li 
tikseb tnaqqis ta' mill-inqas 10 % fl-użu 
tal-alkoħol sal-2025; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri 
jippromwovu azzjonijiet biex inaqqsu u 
jipprevjenu l-ħsara relatata mal-alkoħol fil-
qafas ta' strateġija riveduta tal-UE dwar l-
alkoħol13; jappoġġja l-għoti ta' 
informazzjoni aħjar lill-konsumaturi billi 
jittejjeb it-tikkettar tax-xorb tal-alkoħol 
biex jiġu inklużi tikketti prominenti ta' 
twissija dwar l-effetti karċinoġeniċi tal-
alkoħol u tiġi introdotta l-indikazzjoni 
obbligatorja tal-lista tal-ingredjenti u l-
informazzjoni dwar in-nutrizzjoni; jappella 
għall-projbizzjoni tar-reklamar tal-alkoħol 
f'avvenimenti sportivi u l-projbizzjoni tal-
isponsorizzazzjoni tal-isport mill-alkoħol; 
iqis li huwa importanti li t-tfal jiġu protetti 
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konsum tal-alkoħol, kif ukoll mit-tqegħid 
ta' prodotti u l-isponsorizzazzjoni ta' marki 
tal-alkoħol, speċjalment fl-ambjent diġitali; 
jappella għall-monitoraġġ b'saħħtu tal-
implimentazzjoni tad-Direttiva riveduta 
dwar is-Servizzi tal-Midja Awdjoviżiva14; 
jinkoraġġixxi l-allokazzjoni ta' fondi 
pubbliċi għal kampanji ta' 
sensibilizzazzjoni nazzjonali u Ewropej; 
jappoġġja r-rieżami ppjanat tal-
leġiżlazzjoni tal-UE dwar it-tassazzjoni tal-
alkoħol u dwar ix-xiri transfruntier tal-
alkoħol minn individwi privati u rieżami 
tal-politiki dwar l-ipprezzar tal-alkoħol, 
inkluż iż-żieda fit-taxxi fuq ix-xorb 
alkoħoliku;

mill-komunikazzjoni kummerċjali dwar il-
konsum tal-alkoħol, kif ukoll mit-tqegħid 
ta' prodotti u l-isponsorizzazzjoni ta' marki 
tal-alkoħol jew ta' xorb mhux alkoħoliku 
simili għall-alkoħol, speċjalment fl-
ambjent diġitali; jappella għall-monitoraġġ 
b'saħħtu tal-implimentazzjoni tad-Direttiva 
riveduta dwar is-Servizzi tal-Midja 
Awdjoviżiva14; jappella għal kontrolli 
aktar stretti fuq il-ħin tal-bejgħ ta' xorb 
alkoħoliku, b'sigħat u/jew ġranet limitati 
għall-bejgħ ta' xorb alkoħoliku, u 
jinkoraġġixxi l-allokazzjoni ta' fondi 
pubbliċi għal kampanji ta' 
sensibilizzazzjoni nazzjonali u Ewropej; 
jappoġġja r-rieżami ppjanat tal-
leġiżlazzjoni tal-UE dwar it-tassazzjoni tal-
alkoħol u dwar ix-xiri transfruntier tal-
alkoħol minn individwi privati u rieżami 
tal-politiki dwar l-ipprezzar tal-alkoħol, 
inkluż iż-żieda fit-taxxi fuq ix-xorb 
alkoħoliku;

__________________ __________________
13 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-
24 ta' Ottubru 2006 rigward l-Istrateġija 
tal-UE li tappoġġja lill-Istati Membri għat-
tnaqqis ta' ħsara relatata mal-alkoħol 
(COM(2006)0625).

13 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-
24 ta' Ottubru 2006 rigward l-Istrateġija 
tal-UE li tappoġġja lill-Istati Membri għat-
tnaqqis ta' ħsara relatata mal-alkoħol 
(COM(2006)0625).

14 Id-Direttiva (UE) 2018/1808 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' 
Novembru 2018 li temenda d-Direttiva 
2010/13/UE dwar il-koordinazzjoni ta' ċerti 
dispożizzjonijiet stabbiliti bil-liġi, 
b'regolament jew b'azzjoni amministrattiva 
fi Stati Membri dwar il-forniment ta' 
servizzi tal-media awdjoviżiva (Direttiva 
dwar is-Servizzi tal-Media Awdjoviżiva) 
fid-dawl ta' realtajiet tas-suq li qed jinbidlu, 
ĠU L 303, 28.11.2018, p. 69.

14 Id-Direttiva (UE) 2018/1808 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' 
Novembru 2018 li temenda d-Direttiva 
2010/13/UE dwar il-koordinazzjoni ta' ċerti 
dispożizzjonijiet stabbiliti bil-liġi, 
b'regolament jew b'azzjoni amministrattiva 
fi Stati Membri dwar il-forniment ta' 
servizzi tal-media awdjoviżiva (Direttiva 
dwar is-Servizzi tal-Media Awdjoviżiva) 
fid-dawl ta' realtajiet tas-suq li qed jinbidlu, 
ĠU L 303, 28.11.2018, p. 69.

Or. lt

Emenda 355
Tudor Ciuhodaru
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12. Jilqa' l-mira tal-Kummissjoni li 
tikseb tnaqqis ta' mill-inqas 10 % fl-użu 
dannuż tal-alkoħol sal-2025; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri 
jippromwovu azzjonijiet biex inaqqsu u 
jipprevjenu l-ħsara relatata mal-alkoħol fil-
qafas ta' strateġija riveduta tal-UE dwar l-
alkoħol13; jappoġġja l-għoti ta' 
informazzjoni aħjar lill-konsumaturi billi 
jittejjeb it-tikkettar tax-xorb tal-alkoħol 
biex jiġu inklużi tikketti prominenti ta' 
twissija u tiġi introdotta l-indikazzjoni 
obbligatorja tal-lista tal-ingredjenti u l-
informazzjoni dwar in-nutrizzjoni; jappella 
għall-projbizzjoni tar-reklamar tal-alkoħol 
f'avvenimenti sportivi u l-projbizzjoni tal-
isponsorizzazzjoni tal-isport mill-alkoħol; 
iqis li huwa importanti li t-tfal jiġu protetti 
mill-komunikazzjoni kummerċjali dwar il-
konsum tal-alkoħol, kif ukoll mit-tqegħid 
ta' prodotti u l-isponsorizzazzjoni ta' marki 
tal-alkoħol, speċjalment fl-ambjent diġitali; 
jappella għall-monitoraġġ b'saħħtu tal-
implimentazzjoni tad-Direttiva riveduta 
dwar is-Servizzi tal-Midja Awdjoviżiva14; 
jinkoraġġixxi l-allokazzjoni ta' fondi 
pubbliċi għal kampanji ta' 
sensibilizzazzjoni nazzjonali u Ewropej; 
jappoġġja r-rieżami ppjanat tal-
leġiżlazzjoni tal-UE dwar it-tassazzjoni tal-
alkoħol u dwar ix-xiri transfruntier tal-
alkoħol minn individwi privati u rieżami 
tal-politiki dwar l-ipprezzar tal-alkoħol, 
inkluż iż-żieda fit-taxxi fuq ix-xorb 
alkoħoliku;

12. Jilqa' l-mira tal-Kummissjoni li 
tikseb tnaqqis ta' mill-inqas 10 % fl-użu 
dannuż tal-alkoħol sal-2025; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri 
jippromwovu azzjonijiet biex inaqqsu u 
jipprevjenu l-ħsara relatata mal-alkoħol fil-
qafas ta' strateġija riveduta tal-UE dwar l-
alkoħol13; jappoġġja l-għoti ta' 
informazzjoni aħjar lill-konsumaturi billi 
jittejjeb it-tikkettar tax-xorb tal-alkoħol 
biex jiġu inklużi tikketti prominenti ta' 
twissija dwar il-periklu tal-konsum tal-
alkoħol li jaqbeż ċerti limiti u tiġi 
introdotta l-indikazzjoni obbligatorja tal-
lista tal-ingredjenti u l-informazzjoni dwar 
in-nutrizzjoni; jappella għall-projbizzjoni 
tar-reklamar tal-alkoħol f'avvenimenti 
sportivi u l-projbizzjoni tal-
isponsorizzazzjoni tal-isport mill-alkoħol; 
iqis li huwa importanti li t-tfal jiġu protetti 
mill-komunikazzjoni kummerċjali dwar il-
konsum tal-alkoħol, kif ukoll mit-tqegħid 
ta' prodotti u l-isponsorizzazzjoni ta' marki 
tal-alkoħol, speċjalment fl-ambjent diġitali; 
jappella għall-monitoraġġ b'saħħtu tal-
implimentazzjoni tad-Direttiva riveduta 
dwar is-Servizzi tal-Midja Awdjoviżiva14; 
jinkoraġġixxi l-allokazzjoni ta' fondi 
pubbliċi għal kampanji ta' 
sensibilizzazzjoni nazzjonali u Ewropej, 
inkluż fil-livell transfruntier u reġjonali 
fejn il-prodotti reġjonali qed jiġu 
kkummerċjalizzati; jappoġġja r-rieżami 
ppjanat tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar it-
tassazzjoni tal-alkoħol u dwar ix-xiri 
transfruntier tal-alkoħol minn individwi 
privati, inkluż fil-każ tal-kummerċ online 
tax-xorb alkoħoliku, u rieżami tal-politiki 
dwar l-ipprezzar tal-alkoħol, inkluż iż-
żieda fit-taxxi fuq ix-xorb alkoħoliku;

__________________ __________________
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13 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-
24 ta' Ottubru 2006 rigward l-Istrateġija 
tal-UE li tappoġġja lill-Istati Membri għat-
tnaqqis ta' ħsara relatata mal-alkoħol 
(COM(2006)0625).

13 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-
24 ta' Ottubru 2006 rigward l-Istrateġija 
tal-UE li tappoġġja lill-Istati Membri għat-
tnaqqis ta' ħsara relatata mal-alkoħol 
(COM(2006)0625).

14 Id-Direttiva (UE) 2018/1808 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' 
Novembru 2018 li temenda d-Direttiva 
2010/13/UE dwar il-koordinazzjoni ta' ċerti 
dispożizzjonijiet stabbiliti bil-liġi, 
b'regolament jew b'azzjoni amministrattiva 
fi Stati Membri dwar il-forniment ta' 
servizzi tal-media awdjoviżiva (Direttiva 
dwar is-Servizzi tal-Media Awdjoviżiva) 
fid-dawl ta' realtajiet tas-suq li qed jinbidlu, 
ĠU L 303, 28.11.2018, p. 69.

14 Id-Direttiva (UE) 2018/1808 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' 
Novembru 2018 li temenda d-Direttiva 
2010/13/UE dwar il-koordinazzjoni ta' ċerti 
dispożizzjonijiet stabbiliti bil-liġi, 
b'regolament jew b'azzjoni amministrattiva 
fi Stati Membri dwar il-forniment ta' 
servizzi tal-media awdjoviżiva (Direttiva 
dwar is-Servizzi tal-Media Awdjoviżiva) 
fid-dawl ta' realtajiet tas-suq li qed jinbidlu, 
ĠU L 303, 28.11.2018, p. 69.

Or. ro

Emenda 356
Alexis Georgoulis

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12. Jilqa' l-mira tal-Kummissjoni li 
tikseb tnaqqis ta' mill-inqas 10 % fl-użu 
dannuż tal-alkoħol sal-2025; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri 
jippromwovu azzjonijiet biex inaqqsu u 
jipprevjenu l-ħsara relatata mal-alkoħol fil-
qafas ta' strateġija riveduta tal-UE dwar l-
alkoħol13; jappoġġja l-għoti ta' 
informazzjoni aħjar lill-konsumaturi billi 
jittejjeb it-tikkettar tax-xorb tal-alkoħol 
biex jiġu inklużi tikketti prominenti ta' 
twissija u tiġi introdotta l-indikazzjoni 
obbligatorja tal-lista tal-ingredjenti u l-
informazzjoni dwar in-nutrizzjoni; jappella 
għall-projbizzjoni tar-reklamar tal-alkoħol 
f'avvenimenti sportivi u l-projbizzjoni tal-
isponsorizzazzjoni tal-isport mill-alkoħol; 
iqis li huwa importanti li t-tfal jiġu protetti 
mill-komunikazzjoni kummerċjali dwar il-

12. Jilqa' l-mira tal-Kummissjoni li 
tikseb tnaqqis ta' mill-inqas 10 % fl-użu 
dannuż tal-alkoħol sal-2025; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri 
jippromwovu azzjonijiet biex inaqqsu u 
jipprevjenu l-ħsara relatata mal-alkoħol fil-
qafas ta' strateġija riveduta tal-UE dwar l-
alkoħol; jappoġġja l-għoti ta' informazzjoni 
aħjar lill-konsumaturi billi jittejjeb it-
tikkettar tax-xorb tal-alkoħol biex jiġu 
inklużi tikketti prominenti ta' twissija tas-
saħħa u tiġi introdotta l-indikazzjoni 
obbligatorja tal-lista tal-ingredjenti u l-
informazzjoni dwar in-nutrizzjoni; jappella 
għall-projbizzjoni tar-reklamar tal-alkoħol 
f'avvenimenti sportivi u l-projbizzjoni tal-
isponsorizzazzjoni tal-isport mill-alkoħol; 
iqis li huwa importanti li t-tfal jiġu protetti 
mill-komunikazzjoni kummerċjali dwar il-
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konsum tal-alkoħol, kif ukoll mit-tqegħid 
ta' prodotti u l-isponsorizzazzjoni ta' marki 
tal-alkoħol, speċjalment fl-ambjent diġitali; 
jappella għall-monitoraġġ b'saħħtu tal-
implimentazzjoni tad-Direttiva riveduta 
dwar is-Servizzi tal-Midja Awdjoviżiva14; 
jinkoraġġixxi l-allokazzjoni ta' fondi 
pubbliċi għal kampanji ta' 
sensibilizzazzjoni nazzjonali u Ewropej; 
jappoġġja r-rieżami ppjanat tal-
leġiżlazzjoni tal-UE dwar it-tassazzjoni tal-
alkoħol u dwar ix-xiri transfruntier tal-
alkoħol minn individwi privati u rieżami 
tal-politiki dwar l-ipprezzar tal-alkoħol, 
inkluż iż-żieda fit-taxxi fuq ix-xorb 
alkoħoliku;

konsum tal-alkoħol, kif ukoll mit-tqegħid 
ta' prodotti u l-isponsorizzazzjoni ta' marki 
tal-alkoħol, speċjalment fl-ambjent diġitali; 
jappella għall-monitoraġġ b'saħħtu tal-
implimentazzjoni tad-Direttiva riveduta 
dwar is-Servizzi tal-Midja Awdjoviżiva; 
jinkoraġġixxi l-allokazzjoni ta' fondi 
pubbliċi għal kampanji ta' 
sensibilizzazzjoni nazzjonali u Ewropej; 
jappoġġja r-rieżami ppjanat tal-
leġiżlazzjoni tal-UE dwar it-tassazzjoni tal-
alkoħol u dwar ix-xiri transfruntier tal-
alkoħol minn individwi privati u rieżami 
tal-politiki dwar l-ipprezzar tal-alkoħol, 
inkluż iż-żieda fit-taxxi fuq ix-xorb 
alkoħoliku bħall-ipprezzar minimu għal 
kull unità, u t-titjib tal-armonizzazzjoni ta' 
dawn ir-regoli madwar l-Istati Membri;

__________________ __________________
13 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-
24 ta' Ottubru 2006 rigward l-Istrateġija 
tal-UE li tappoġġja lill-Istati Membri għat-
tnaqqis ta' ħsara relatata mal-alkoħol 
(COM(2006)0625).

13 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-
24 ta' Ottubru 2006 rigward l-Istrateġija 
tal-UE li tappoġġja lill-Istati Membri għat-
tnaqqis ta' ħsara relatata mal-alkoħol 
(COM(2006)0625).

14 Id-Direttiva (UE) 2018/1808 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
14 ta' Novembru 2018 li temenda d-
Direttiva 2010/13/UE dwar il-
koordinazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet 
stabbiliti bil-liġi, b'regolament jew 
b'azzjoni amministrattiva fi Stati Membri 
dwar il-forniment ta' servizzi tal-media 
awdjoviżiva (Direttiva dwar is-Servizzi tal-
Media Awdjoviżiva) fid-dawl ta' realtajiet 
tas-suq li qed jinbidlu, ĠU L 303, 
28.11.2018, p. 69.

14 Id-Direttiva (UE) 2018/1808 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
14 ta' Novembru 2018 li temenda d-
Direttiva 2010/13/UE dwar il-
koordinazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet 
stabbiliti bil-liġi, b'regolament jew 
b'azzjoni amministrattiva fi Stati Membri 
dwar il-forniment ta' servizzi tal-media 
awdjoviżiva (Direttiva dwar is-Servizzi tal-
Media Awdjoviżiva) fid-dawl ta' realtajiet 
tas-suq li qed jinbidlu, ĠU L 303, 
28.11.2018, p. 69.

Or. en

Emenda 357
Ondřej Knotek, Irena Joveva, Alin Mituța

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12. Jilqa' l-mira tal-Kummissjoni li 
tikseb tnaqqis ta' mill-inqas 10 % fl-użu 
dannuż tal-alkoħol sal-2025; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri 
jippromwovu azzjonijiet biex inaqqsu u 
jipprevjenu l-ħsara relatata mal-alkoħol 
fil-qafas ta' strateġija riveduta tal-UE dwar 
l-alkoħol13; jappoġġja l-għoti ta' 
informazzjoni aħjar lill-konsumaturi billi 
jittejjeb it-tikkettar tax-xorb tal-alkoħol 
biex jiġu inklużi tikketti prominenti ta' 
twissija u tiġi introdotta l-indikazzjoni 
obbligatorja tal-lista tal-ingredjenti u l-
informazzjoni dwar in-nutrizzjoni; jappella 
għall-projbizzjoni tar-reklamar tal-
alkoħol f'avvenimenti sportivi u l-
projbizzjoni tal-isponsorizzazzjoni tal-
isport mill-alkoħol; iqis li huwa importanti 
li t-tfal jiġu protetti mill-komunikazzjoni 
kummerċjali dwar il-konsum tal-alkoħol, 
kif ukoll mit-tqegħid ta' prodotti u l-
isponsorizzazzjoni ta' marki tal-alkoħol, 
speċjalment fl-ambjent diġitali; jappella 
għall-monitoraġġ b'saħħtu tal-
implimentazzjoni tad-Direttiva riveduta 
dwar is-Servizzi tal-Midja Awdjoviżiva14; 
jinkoraġġixxi l-allokazzjoni ta' fondi 
pubbliċi għal kampanji ta' 
sensibilizzazzjoni nazzjonali u Ewropej; 
jappoġġja r-rieżami ppjanat tal-
leġiżlazzjoni tal-UE dwar it-tassazzjoni tal-
alkoħol u dwar ix-xiri transfruntier tal-
alkoħol minn individwi privati u rieżami 
tal-politiki dwar l-ipprezzar tal-alkoħol, 
inkluż iż-żieda fit-taxxi fuq ix-xorb 
alkoħoliku;

12. Jilqa' l-mira tal-Kummissjoni li 
tikseb tnaqqis ta' mill-inqas 10 % fl-użu 
dannuż tal-alkoħol sal-2025; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri 
jippromwovu azzjonijiet biex inaqqsu u 
jipprevjenu l-użu dannuż tal-alkoħol fil-
qafas ta' strateġija riveduta tal-UE dwar l-
alkoħol13; jappoġġja l-għoti ta' 
informazzjoni aħjar lill-konsumaturi billi 
jittejjeb it-tikkettar tax-xorb tal-alkoħol 
biex jiġu inklużi messaġġi ta' twissija u tiġi 
introdotta l-indikazzjoni obbligatorja tal-
lista tal-ingredjenti u l-informazzjoni dwar 
in-nutrizzjoni bl-użu tat-tikkettar diġitali; 
iqis li huwa importanti li t-tfal jiġu protetti 
mill-komunikazzjoni kummerċjali dwar il-
konsum tal-alkoħol, kif ukoll mit-tqegħid 
ta' prodotti u l-isponsorizzazzjoni ta' marki 
tal-alkoħol, speċjalment fl-ambjent diġitali; 
jappella għall-monitoraġġ b'saħħtu tal-
implimentazzjoni tad-Direttiva riveduta 
dwar is-Servizzi tal-Midja Awdjoviżiva14; 
jinkoraġġixxi l-allokazzjoni ta' fondi 
pubbliċi għal kampanji ta' 
sensibilizzazzjoni u kampanji ta' 
edukazzjoni nazzjonali u Ewropej; 
jappoġġja r-rieżami ppjanat tal-
leġiżlazzjoni tal-UE dwar it-tassazzjoni tal-
alkoħol u dwar ix-xiri transfruntier tal-
alkoħol minn individwi privati u rieżami 
tal-politiki dwar l-ipprezzar tal-alkoħol, 
inkluż iż-żieda fit-taxxi fuq ix-xorb 
alkoħoliku;

__________________ __________________
13 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-
24 ta' Ottubru 2006 rigward l-Istrateġija 
tal-UE li tappoġġja lill-Istati Membri għat-
tnaqqis ta' ħsara relatata mal-alkoħol 
(COM(2006)0625).

13 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-
24 ta' Ottubru 2006 rigward l-Istrateġija 
tal-UE li tappoġġja lill-Istati Membri għat-
tnaqqis ta' ħsara relatata mal-alkoħol 
(COM(2006)0625).

14 Id-Direttiva (UE) 2018/1808 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
14 ta' Novembru 2018 li temenda d-

14 Id-Direttiva (UE) 2018/1808 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
14 ta' Novembru 2018 li temenda d-



PE697.579v02-00 36/189 AM\1240745MT.docx

MT

Direttiva 2010/13/UE dwar il-
koordinazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet 
stabbiliti bil-liġi, b'regolament jew 
b'azzjoni amministrattiva fi Stati Membri 
dwar il-forniment ta' servizzi tal-media 
awdjoviżiva (Direttiva dwar is-Servizzi tal-
Media Awdjoviżiva) fid-dawl ta' realtajiet 
tas-suq li qed jinbidlu, ĠU L 303, 
28.11.2018, p. 69.

Direttiva 2010/13/UE dwar il-
koordinazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet 
stabbiliti bil-liġi, b'regolament jew 
b'azzjoni amministrattiva fi Stati Membri 
dwar il-forniment ta' servizzi tal-media 
awdjoviżiva (Direttiva dwar is-Servizzi tal-
Media Awdjoviżiva) fid-dawl ta' realtajiet 
tas-suq li qed jinbidlu, ĠU L 303, 
28.11.2018, p. 69.

Or. en

Emenda 358
Søren Gade

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12. Jilqa' l-mira tal-Kummissjoni li 
tikseb tnaqqis ta' mill-inqas 10 % fl-użu 
dannuż tal-alkoħol sal-2025; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri 
jippromwovu azzjonijiet biex inaqqsu u 
jipprevjenu l-ħsara relatata mal-alkoħol fil-
qafas ta' strateġija riveduta tal-UE dwar l-
alkoħol13; jappoġġja l-għoti ta' 
informazzjoni aħjar lill-konsumaturi billi 
jittejjeb it-tikkettar tax-xorb tal-alkoħol 
biex jiġu inklużi tikketti prominenti ta' 
twissija u tiġi introdotta l-indikazzjoni 
obbligatorja tal-lista tal-ingredjenti u l-
informazzjoni dwar in-nutrizzjoni; jappella 
għall-projbizzjoni tar-reklamar tal-alkoħol 
f'avvenimenti sportivi u l-projbizzjoni tal-
isponsorizzazzjoni tal-isport mill-alkoħol; 
iqis li huwa importanti li t-tfal jiġu protetti 
mill-komunikazzjoni kummerċjali dwar il-
konsum tal-alkoħol, kif ukoll mit-tqegħid 
ta' prodotti u l-isponsorizzazzjoni ta' marki 
tal-alkoħol, speċjalment fl-ambjent diġitali; 
jappella għall-monitoraġġ b'saħħtu tal-
implimentazzjoni tad-Direttiva riveduta 
dwar is-Servizzi tal-Midja Awdjoviżiva14; 
jinkoraġġixxi l-allokazzjoni ta' fondi 
pubbliċi għal kampanji ta' 

12. Jilqa' l-mira tal-Kummissjoni li 
tikseb tnaqqis ta' mill-inqas 10 % fl-użu 
dannuż tal-alkoħol sal-2025; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri 
jippromwovu azzjonijiet biex inaqqsu u 
jipprevjenu l-ħsara relatata mal-alkoħol fil-
qafas ta' strateġija riveduta tal-UE dwar l-
alkoħol13; jappoġġja l-għoti ta' 
informazzjoni aħjar lill-konsumaturi billi 
jittejjeb it-tikkettar tax-xorb tal-alkoħol 
biex jiġu inklużi tikketti prominenti ta' 
twissija u tiġi introdotta l-indikazzjoni 
obbligatorja tal-lista tal-ingredjenti u l-
informazzjoni dwar in-nutrizzjoni; jappella 
għall-projbizzjoni tar-reklamar tal-alkoħol 
f'avvenimenti sportivi u l-projbizzjoni tal-
isponsorizzazzjoni tal-isport mill-alkoħol; 
iqis li huwa importanti li t-tfal jiġu protetti 
mill-komunikazzjoni kummerċjali dwar il-
konsum tal-alkoħol, kif ukoll mit-tqegħid 
ta' prodotti u l-isponsorizzazzjoni ta' marki 
tal-alkoħol, speċjalment fl-ambjent diġitali; 
jappella għall-monitoraġġ b'saħħtu tal-
implimentazzjoni tad-Direttiva riveduta 
dwar is-Servizzi tal-Midja Awdjoviżiva14; 
jinkoraġġixxi l-allokazzjoni ta' fondi 
pubbliċi għal kampanji ta' 
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sensibilizzazzjoni nazzjonali u Ewropej; 
jappoġġja r-rieżami ppjanat tal-
leġiżlazzjoni tal-UE dwar it-tassazzjoni tal-
alkoħol u dwar ix-xiri transfruntier tal-
alkoħol minn individwi privati u rieżami 
tal-politiki dwar l-ipprezzar tal-alkoħol, 
inkluż iż-żieda fit-taxxi fuq ix-xorb 
alkoħoliku;

sensibilizzazzjoni nazzjonali u Ewropej; 
jappoġġja r-rieżami ppjanat tal-
leġiżlazzjoni tal-UE dwar it-tassazzjoni tal-
alkoħol u dwar ix-xiri transfruntier tal-
alkoħol minn individwi privati u rieżami 
tal-politiki dwar l-ipprezzar tal-alkoħol;

__________________ __________________
13 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-
24 ta' Ottubru 2006 rigward l-Istrateġija 
tal-UE li tappoġġja lill-Istati Membri għat-
tnaqqis ta' ħsara relatata mal-alkoħol 
(COM(2006)0625).

13 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-
24 ta' Ottubru 2006 rigward l-Istrateġija 
tal-UE li tappoġġja lill-Istati Membri għat-
tnaqqis ta' ħsara relatata mal-alkoħol 
(COM(2006)0625).

14 Id-Direttiva (UE) 2018/1808 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
14 ta' Novembru 2018 li temenda d-
Direttiva 2010/13/UE dwar il-
koordinazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet 
stabbiliti bil-liġi, b'regolament jew 
b'azzjoni amministrattiva fi Stati Membri 
dwar il-forniment ta' servizzi tal-media 
awdjoviżiva (Direttiva dwar is-Servizzi tal-
Media Awdjoviżiva) fid-dawl ta' realtajiet 
tas-suq li qed jinbidlu, ĠU L 303, 
28.11.2018, p. 69.

14 Id-Direttiva (UE) 2018/1808 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
14 ta' Novembru 2018 li temenda d-
Direttiva 2010/13/UE dwar il-
koordinazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet 
stabbiliti bil-liġi, b'regolament jew 
b'azzjoni amministrattiva fi Stati Membri 
dwar il-forniment ta' servizzi tal-media 
awdjoviżiva (Direttiva dwar is-Servizzi tal-
Media Awdjoviżiva) fid-dawl ta' realtajiet 
tas-suq li qed jinbidlu, ĠU L 303, 
28.11.2018, p. 69.

Or. en

Emenda 359
Johan Danielsson, Jytte Guteland

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12. Jilqa' l-mira tal-Kummissjoni li 
tikseb tnaqqis ta' mill-inqas 10 % fl-użu 
dannuż tal-alkoħol sal-2025; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri 
jippromwovu azzjonijiet biex inaqqsu u 
jipprevjenu l-ħsara relatata mal-alkoħol fil-
qafas ta' strateġija riveduta tal-UE dwar l-
alkoħol13; jappoġġja l-għoti ta' 

12. Jilqa' l-mira tal-Kummissjoni li 
tikseb tnaqqis ta' mill-inqas 10 % fl-użu 
dannuż tal-alkoħol sal-2025; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri 
jippromwovu azzjonijiet biex inaqqsu u 
jipprevjenu l-ħsara relatata mal-alkoħol fil-
qafas ta' strateġija riveduta tal-UE dwar l-
alkoħol13; jappoġġja l-għoti ta' 
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informazzjoni aħjar lill-konsumaturi billi 
jittejjeb it-tikkettar tax-xorb tal-alkoħol 
biex jiġu inklużi tikketti prominenti ta' 
twissija u tiġi introdotta l-indikazzjoni 
obbligatorja tal-lista tal-ingredjenti u l-
informazzjoni dwar in-nutrizzjoni; jappella 
għall-projbizzjoni tar-reklamar tal-alkoħol 
f'avvenimenti sportivi u l-projbizzjoni tal-
isponsorizzazzjoni tal-isport mill-alkoħol; 
iqis li huwa importanti li t-tfal jiġu protetti 
mill-komunikazzjoni kummerċjali dwar il-
konsum tal-alkoħol, kif ukoll mit-tqegħid 
ta' prodotti u l-isponsorizzazzjoni ta' marki 
tal-alkoħol, speċjalment fl-ambjent diġitali; 
jappella għall-monitoraġġ b'saħħtu tal-
implimentazzjoni tad-Direttiva riveduta 
dwar is-Servizzi tal-Midja Awdjoviżiva14; 
jinkoraġġixxi l-allokazzjoni ta' fondi 
pubbliċi għal kampanji ta' 
sensibilizzazzjoni nazzjonali u Ewropej; 
jappoġġja r-rieżami ppjanat tal-
leġiżlazzjoni tal-UE dwar it-tassazzjoni tal-
alkoħol u dwar ix-xiri transfruntier tal-
alkoħol minn individwi privati u rieżami 
tal-politiki dwar l-ipprezzar tal-alkoħol, 
inkluż iż-żieda fit-taxxi fuq ix-xorb 
alkoħoliku;

informazzjoni aħjar lill-konsumaturi billi 
jittejjeb it-tikkettar tax-xorb tal-alkoħol 
biex jiġu inklużi tikketti prominenti ta' 
twissija u tiġi introdotta l-indikazzjoni 
obbligatorja tal-lista tal-ingredjenti u l-
informazzjoni dwar in-nutrizzjoni fuq it-
tikketta; jappella għall-projbizzjoni tar-
reklamar tal-alkoħol f'avvenimenti sportivi 
u l-projbizzjoni tal-isponsorizzazzjoni tal-
isport mill-alkoħol; iqis li huwa importanti 
li t-tfal jiġu protetti mill-komunikazzjoni 
kummerċjali dwar il-konsum tal-alkoħol, 
kif ukoll mit-tqegħid ta' prodotti u l-
isponsorizzazzjoni ta' marki tal-alkoħol, 
speċjalment fl-ambjent diġitali; jappella 
għall-monitoraġġ b'saħħtu tal-
implimentazzjoni tad-Direttiva riveduta 
dwar is-Servizzi tal-Midja Awdjoviżiva14; 
jinkoraġġixxi l-allokazzjoni ta' fondi 
pubbliċi għal kampanji ta' 
sensibilizzazzjoni nazzjonali u Ewropej; 
jappoġġja r-rieżami ppjanat tal-
leġiżlazzjoni tal-UE dwar it-tassazzjoni tal-
alkoħol u dwar ix-xiri transfruntier tal-
alkoħol minn individwi privati u rieżami 
tal-politiki dwar l-ipprezzar tal-alkoħol, 
inkluż iż-żieda fit-taxxi fuq ix-xorb 
alkoħoliku;

__________________ __________________
13 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-
24 ta' Ottubru 2006 rigward l-Istrateġija 
tal-UE li tappoġġja lill-Istati Membri għat-
tnaqqis ta' ħsara relatata mal-alkoħol 
(COM(2006)0625).

13 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-
24 ta' Ottubru 2006 rigward l-Istrateġija 
tal-UE li tappoġġja lill-Istati Membri għat-
tnaqqis ta' ħsara relatata mal-alkoħol 
(COM(2006)0625).

14 Id-Direttiva (UE) 2018/1808 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
14 ta' Novembru 2018 li temenda d-
Direttiva 2010/13/UE dwar il-
koordinazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet 
stabbiliti bil-liġi, b'regolament jew 
b'azzjoni amministrattiva fi Stati Membri 
dwar il-forniment ta' servizzi tal-media 
awdjoviżiva (Direttiva dwar is-Servizzi tal-
Media Awdjoviżiva) fid-dawl ta' realtajiet 
tas-suq li qed jinbidlu, ĠU L 303, 
28.11.2018, p. 69.

14 Id-Direttiva (UE) 2018/1808 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
14 ta' Novembru 2018 li temenda d-
Direttiva 2010/13/UE dwar il-
koordinazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet 
stabbiliti bil-liġi, b'regolament jew 
b'azzjoni amministrattiva fi Stati Membri 
dwar il-forniment ta' servizzi tal-media 
awdjoviżiva (Direttiva dwar is-Servizzi tal-
Media Awdjoviżiva) fid-dawl ta' realtajiet 
tas-suq li qed jinbidlu, ĠU L 303, 
28.11.2018, p. 69.
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Or. en

Emenda 360
Stefania Zambelli, Angelo Ciocca

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12a. Iqis li l-mudell dijetetiku fl-intier 
tiegħu jrid jipproteġi s-saħħa, u dieta 
tajba għas-saħħa trid tkun varjata u 
bbażata fuq konsum ibbilanċjat ta' 
komponenti tal-pjanti (frott, ħaxix, ħbub 
sħaħ u legumi, eċċ.) kif ukoll laħam, 
ġobon u prodotti oħra li ġejjin mill-
annimali sabiex tikkonforma mal-ħtiġijiet 
nutrizzjonali kollha tal-individwi; 
jissottolinja li la darba ma hemm l-ebda 
ikel li huwa perfett mil-lat nutrittiv, l-ebda 
ikel, ingredjent jew nutrijent ma għandu 
jiġi skreditat; ifakkar li x-xjenza hija 
unanima meta tiddikjara li mhuwiex il-
prodott fih innifsu li huwa perikoluż, u li 
l-ikel kollu jista' jiġi introdott f'dieta tajba 
għas-saħħa sakemm jiġi kkunsmat fi 
kwantitajiet tajba u bi frekwenzi korretti; 
jenfasizza li dan il-prinċipju fundamentali 
huwa diġà integrat fil-politiki attwali tal-
UE dwar in-nutrizzjoni u appoġġjat bis-
sħiħ mill-EFSA, għalhekk irid jiġi 
ppreservat u jrid jiggwida l-politiki futuri 
kollha tal-UE, inkluża l-politika tal-UE 
dwar il-promozzjoni ta' prodotti agrikoli li 
se tiġi rieżaminata;

Or. en

Emenda 361
Dolors Montserrat, Aldo Patriciello, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Herbert Dorfmann, 
Rosa Estaràs Ferragut, Francisco José Millán Mon, Maria Spyraki, Tomislav Sokol, 
José Manuel García-Margallo y Marfil, Gabriel Mato, Esteban González Pons, Lídia 
Pereira, Pilar del Castillo Vera, Antonio López-Istúriz White, Pablo Arias Echeverría, 
Javier Zarzalejos, Ewa Kopacz, Isabel Benjumea Benjumea
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12b (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12b. Ifakkar li l-Organizzazzjoni 
Dinjija tas-Saħħa tikkunsidra d-Dieta 
Mediterranja bħala waħda mill-aktar dieti 
tajbin għas-saħħa fid-dinja, assoċjata ma' 
rata aktar baxxa ta' mortalità minħabba l-
effetti tagħha fuq il-prevenzjoni tal-mard, 
filwaqt li tqis ukoll konsum moderat u 
mhux kontinwu ta' xorb alkoħoliku, 
b'mod partikolari l-inbid, assoċjat mal-
ikel; iħeġġeġ, madankollu, lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri 
jippromwovu azzjonijiet biex inaqqsu u 
jipprevjenu l-ħsara relatata mal-alkoħol 
fil-qafas ta' strateġija riveduta tal-UE 
dwar l-alkoħol1a;
__________________
1a Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-
24 ta' Ottubru 2006 rigward l-Istrateġija 
tal-UE li tappoġġja lill-Istati Membri 
għat-tnaqqis ta' ħsara relatata mal-
alkoħol (COM(2006)0625).

Or. en

Emenda 362
Michèle Rivasi

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12c (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12c. Jilqa' r-rikonoxximent fl-
Istrateġija mill-Għalqa sal-Platt li l-
mudelli attwali tal-konsum fl-UE 
mhumiex sostenibbli mill-perspettivi tas-
saħħa u tal-ambjent u li l-bidla lejn dieta 
bbażata aktar fuq il-pjanti b'konsum 
akbar ta' frott u ħaxix kif ukoll inqas 
laħam aħmar u pproċessat jipprovdi 
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benefiċċji kemm għas-saħħa tal-
konsumaturi kif ukoll għat-tnaqqis fl-
impatt ambjentali tas-sistema tal-ikel; 
jappella għalhekk lill-Kummissjoni biex 
tressaq linji gwida fl-UE kollha għal dieti 
sostenibbli u tajbin għas-saħħa;

Or. en

Emenda 363
Veronika Vrecionová, Pietro Fiocchi, Alexandr Vondra

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12d (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12d. Itenni li konsum baxx u moderat 
tal-birra, l-inbid jew l-ispirti huwa wirt 
kulturali ta' ħafna reġjuni Ewropej, li 
jikkontribwixxi b'mod pożittiv, fost 
affarijiet oħra, għall-ekonomiji reġjonali, 
l-impjiegi, il-koerenza soċjali u, taħt ċerti 
kundizzjonijiet, anke għas-saħħa tal-
popolazzjoni lokali; iwissi, għalhekk, 
kontra kwalunkwe approċċ fl-UE kollha li 
ma jistax jieħu inkonsiderazzjoni dawn id-
differenzi fost l-Istati Membri u r-reġjuni;

Or. en

Emenda 364
Joëlle Mélin

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12e (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12e. Iħeġġeġ taħriġ fl-istudji dwar il-
vizzji għall-persunal kollu tal-kura tas-
saħħa, iżda wkoll għall-familji li jkollhom 
membru b'xi vizzju, minħabba l-
ispeċifiċità fl-imġiba tal-persuni li ma 
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jimmoderawx;

Or. fr

Emenda 365
Nicolás González Casares, Romana Jerković, Sara Cerdas, Patrizia Toia, Tudor 
Ciuhodaru, Marc Angel, Estrella Durá Ferrandis

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12f (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12f. Ifakkar li pjanjiet għat-tnaqqis fl-
użu tal-alkoħol għandhom iqisu drawwiet 
different tal-konsum f'kull pajjiż; jinnota 
li prodotti b'kontenut għoli tal-alkoħol 
huma partikolarment ta' ħsara;

Or. en

Emenda 366
Nicolás González Casares, Maria Arena, Romana Jerković, Sara Cerdas, Tudor 
Ciuhodaru, Marc Angel, Estrella Durá Ferrandis

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12g (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12g. Iqis li l-prevenzjoni ta' stili ta' 
ħajja b'riskju għoli jeħtieġ li tibda f'età 
bikrija; jissottolinja li għandhom jiġu 
promossi u ffinanzjati, fost oħrajn, ir-
riċerka dwar il-fatturi li jinfluwenzaw il-
konsum tal-alkoħol u t-tabakk, kampanji 
effettivi kontra l-alkoħol u t-tabakk u 
evidenza dwar strateġiji ta' tnaqqis ta' 
ħsara;

Or. en
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Emenda 367
Michèle Rivasi

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13. Jenfasizza r-rwol ta' dieta tajba 
għas-saħħa għall-prevenzjoni tal-kanċer, u 
li r-riskji individwali tal-kanċer jistgħu 
jitnaqqsu b'konsum xieraq ta' frott u 
ħxejjex, u għalhekk jilqa' r-reviżjoni li 
jmiss tal-"iskema tal-UE għall-frott, il-
ħxejjex u l-ħalib fl-iskejjel"; jitlob lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri jgħinu 
lill-konsumaturi jagħmlu għażliet 
infurmati, tajbin għas-saħħa u sostenibbli 
dwar il-prodotti tal-ikel permezz tal-
adozzjoni ta' tikkettar dwar in-nutrizzjoni 
armonizzat u obbligatorju fuq quddiem tal-
pakkett, bħan-Nutri-Score; jilqa' l-enfasi 
fuq nutrizzjoni tajba għas-saħħa fil-
Garanzija tal-UE għat-Tfal15 u jappella 
għal Pjan ta' Azzjoni tal-UE ġdid dwar l-
Obeżità fit-Tfal; jappoġġja l-miżuri fiskali 
biex l-ikel frisk (bħall-ħemes, il-ħbub u l-
ħxejjex) ikollu prezz aktar għall-but ta' 
kulħadd u jkun aċċessibbli fil-livell 
nazzjonali, speċjalment għall-persuni 
b'introjtu baxx; iħeġġeġ lill-Istati Membri 
jużaw politiki tal-ipprezzar, bħad-
differenzjazzjoni fit-taxxa fuq il-valur 
miżjud, u l-kontrolli tal-
kummerċjalizzazzjoni biex jinfluwenzaw 
id-domanda u l-aċċess għall-ikel u x-xorb 
li ma tantx għandhom xaħmijiet saturati, 
xaħmijiet trans, melħ u zokkor, u l-
aċċessibbiltà tal-prezzijiet tagħhom; 
jappoġġja lill-Istati Membri fir-restrizzjoni 
tar-reklamar ta' prodotti tal-ikel 
ipproċessati ħafna u ta' xorb b'togħma 
zokkrija jew biz-zokkor, inkluż fuq il-
midja soċjali;

13. Jenfasizza r-rwol ta' dieta tajba 
għas-saħħa għall-prevenzjoni tal-kanċer, u 
li r-riskji individwali tal-kanċer jistgħu 
jitnaqqsu b'konsum miżjud ta' frott u 
ħxejjex, ħemes, legumi u ħbub sħaħ u 
konsum imnaqqas ta' laħam aħmar u 
pproċessat u ikel ieħor marbut ma' riskji 
tal-kanċer, u għalhekk jilqa' r-reviżjoni li 
jmiss tal-"iskema tal-UE għall-frott, il-
ħxejjex u l-ħalib fl-iskejjel" u l-politika tal-
UE dwar il-promozzjoni ta' prodotti 
agrikoli; jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri jgħinu lill-konsumaturi jagħmlu 
għażliet infurmati, tajbin għas-saħħa u 
sostenibbli dwar il-prodotti tal-ikel 
permezz tal-adozzjoni ta' tikkettar dwar in-
nutrizzjoni armonizzat u obbligatorju fuq 
quddiem tal-pakkett, bħan-Nutri-Score u 
informazzjoni dwar l-użu tal-pestiċidi; 
jilqa' l-enfasi fuq nutrizzjoni tajba għas-
saħħa fil-Garanzija tal-UE għat-Tfal15 u 
jappella għall-evalwazzjoni kritika tal-
Pjan ta' Azzjoni tal-UE dwar l-Obeżità fit-
Tfal 2014-2020 u proċess inklużiv u 
bbażat fuq l-evidenza biex jiġi definit Pjan 
ta' Azzjoni tal-UE ġdid dwar l-Obeżità fit-
Tfal; jappoġġja l-miżuri fiskali biex l-ikel 
frisk (bħall-ħemes, il-ħbub u l-ħxejjex) 
ikollu prezz aktar għall-but ta' kulħadd u 
jkun aċċessibbli fil-livell nazzjonali, 
speċjalment għall-persuni b'introjtu baxx; 
ifakkar li d-WHO ikklassifikat il-laħam 
ipproċessat, bħal perżut, bacon, salami, 
zalzett u frankfurters, bħala karċinoġen 
tal-Grupp 1, u laħam aħmar, bħal ċanga, 
ħaruf u majjal, bħala karinoġen tal-
Grupp 2A; jappella lill-Istati Membri 
jużaw politiki tal-ipprezzar, bħad-
differenzjazzjoni fit-taxxa fuq il-valur 
miżjud, u l-kontrolli tal-
kummerċjalizzazzjoni biex jinfluwenzaw 
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id-domanda u l-aċċess għall-ikel u x-xorb 
li ma tantx għandhom xaħmijiet saturati, 
xaħmijiet trans, melħ u zokkor, u l-
aċċessibbiltà tal-prezzijiet tagħhom; 
jappoġġja lill-Istati Membri fir-restrizzjoni 
tar-reklamar ta' prodotti tal-ikel 
ipproċessati b'livelli għoljin ta' xaħmijiet, 
melħ u zokkor, u ta' xorb b'togħma 
zokkrija jew biz-zokkor, inkluż fuq il-
midja soċjali; jistieden lill-Kummissjoni 
tressaq proposta għal regolament 
komprensiv fl-UE kollha biex jiġi pprojbit 
dan ir-reklamar għat-tfal;

__________________ __________________
15 Proposta tal-Kummissjoni tal-
24' ta' Marzu 2021 għal rakkomandazzjoni 
tal-Kunsill li tistabbilixxi l-Garanzija 
Ewropea għat-Tfal (COM(2021)0137).

15 Proposta tal-Kummissjoni tal-
24 ta' Marzu 2021 għal rakkomandazzjoni 
tal-Kunsill li tistabbilixxi l-Garanzija 
Ewropea għat-Tfal (COM(2021)0137).

Or. en

Emenda 368
Nicolás González Casares, Maria Arena, Romana Jerković, Cyrus Engerer, Sara 
Cerdas, Patrizia Toia, Tudor Ciuhodaru, Marc Angel, Estrella Durá Ferrandis

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13. Jenfasizza r-rwol ta' dieta tajba 
għas-saħħa għall-prevenzjoni tal-kanċer, u 
li r-riskji individwali tal-kanċer jistgħu 
jitnaqqsu b'konsum xieraq ta' frott u 
ħxejjex, u għalhekk jilqa' r-reviżjoni li 
jmiss tal-"iskema tal-UE għall-frott, il-
ħxejjex u l-ħalib fl-iskejjel"; jitlob lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri jgħinu 
lill-konsumaturi jagħmlu għażliet 
infurmati, tajbin għas-saħħa u sostenibbli 
dwar il-prodotti tal-ikel permezz tal-
adozzjoni ta' tikkettar dwar in-nutrizzjoni 
armonizzat u obbligatorju fuq quddiem 
tal-pakkett, bħan-Nutri-Score; jilqa' l-
enfasi fuq nutrizzjoni tajba għas-saħħa fil-
Garanzija tal-UE għat-Tfal15 u jappella 

13. Jirrikonoxxi li studji xjentifiċi 
jindikaw li sa 30 % tal-każijiet kollha tal-
kanċer huma marbuta ma' drawwiet 
dijetetiċi ħżiena; jenfasizza r-rwol ta' dieta 
tajba għas-saħħa għall-prevenzjoni tal-
kanċer, u li r-riskji individwali tal-kanċer 
jistgħu jitnaqqsu b'konsum xieraq ta' frott, 
ħxejjex u ikel ieħor ta' benefiċċċju, 
f'konformità mar-rakkomandazzjonijiet 
tad-WHO; jitlob lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri jgħinu u jħeġġu lill-
konsumaturi jagħmlu għażliet infurmati, 
tajbin għas-saħħa u sostenibbli dwar il-
prodotti tal-ikel u jorganizzaw kampanji u 
inizjattivi edukattivi mmirati lejn is-
segmenti kollha tal-popolazzjoni; 
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għal Pjan ta' Azzjoni tal-UE ġdid dwar l-
Obeżità fit-Tfal; jappoġġja l-miżuri fiskali 
biex l-ikel frisk (bħall-ħemes, il-ħbub u l-
ħxejjex) ikollu prezz aktar għall-but ta' 
kulħadd u jkun aċċessibbli fil-livell 
nazzjonali, speċjalment għall-persuni 
b'introjtu baxx; iħeġġeġ lill-Istati Membri 
jużaw politiki tal-ipprezzar, bħad-
differenzjazzjoni fit-taxxa fuq il-valur 
miżjud, u l-kontrolli tal-
kummerċjalizzazzjoni biex jinfluwenzaw 
id-domanda u l-aċċess għall-ikel u x-xorb 
li ma tantx għandhom xaħmijiet saturati, 
xaħmijiet trans, melħ u zokkor, u l-
aċċessibbiltà tal-prezzijiet tagħhom; 
jappoġġja lill-Istati Membri fir-restrizzjoni 
tar-reklamar ta' prodotti tal-ikel 
ipproċessati ħafna u ta' xorb b'togħma 
zokkrija jew biz-zokkor, inkluż fuq il-
midja soċjali;

jenfasizza li l-informazzjoni mogħtija liċ-
ċittadini għandha tkun kompleta u tkopri 
l-metodi tal-ipproċessar tal-ikel, l-addittivi 
mhux tajbin għas-saħħa u l-kontenut taz-
zokkor, billi dawn jistgħu jagħmlu d-
differenza bejn ikel tal-istess kategorija; 
ifakkar li dikjarazzjonijiet ta' benefiċċju 
għas-saħħa f'ikel mhux tajjeb għas-saħħa, 
li jistgħu joħolqu konfużjoni, iridu jiġu 
pprojbiti għalkollox, bħaż-żieda tal-
kontenut tal-vitamini f'ikel b'livell għoli 
ta' zokkor; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u 
lill-Istati Membri jiġġieldu b'mod proattiv 
kontra miżinformazzjoni relatata ma' 
għażliet dijetetiċi, bħal dik dwar dieti 
riskjużi li huma ddikjarati bħala tajbin 
għas-saħħa mingħajr evidenza xjentifika, 
ċerti tipi ta' supplimenti tad-dieta jew 
kampanji ta' kummerċjalizzazzjoni li 
joħolqu konfużjoni; jappoġġja l-miżuri 
fiskali biex l-ikel frisk (bħall-ħemes, il-
ħbub u l-ħxejjex) ikollu prezz aktar għall-
but ta' kulħadd u jkun aċċessibbli fil-livell 
nazzjonali, speċjalment għall-persuni 
b'introjtu baxx; iħeġġeġ lill-Istati Membri 
jużaw politiki tal-ipprezzar, bħad-
differenzjazzjoni fit-taxxa fuq il-valur 
miżjud, u l-kontrolli tal-
kummerċjalizzazzjoni biex jinfluwenzaw 
id-domanda u l-aċċess għall-ikel u x-xorb 
li ma tantx għandhom xaħmijiet, xaħmijiet 
trans, melħ u zokkor, u l-aċċessibbiltà tal-
prezzijiet tagħhom; jappoġġja lill-Istati 
Membri fir-restrizzjoni tar-reklamar, 
b'mod partikolari l-istrateġiji ta' 
kummerċjalizzazzjoni mmirati lejn it-tfal, 
ta' prodotti tal-ikel ipproċessati ħafna u ta' 
ikel u xorb b'togħma zokkrija jew biz-
zokkor, inkluż fuq il-midja soċjali; jilqa' l-
enfasi fuq nutrizzjoni tajba għas-saħħa 
fil-Garanzija tal-UE għat-Tfal u jappella 
għal Pjan ta' Azzjoni tal-UE ġdid dwar l-
Obeżità fit-Tfal; jilqa' r-reviżjoni li jmiss 
tal-"iskema tal-UE għall-frott, il-ħxejjex 
u l-ħalib fl-iskejjel"

__________________ __________________
15 Proposta tal-Kummissjoni tal-
24' ta' Marzu 2021 għal rakkomandazzjoni 

15 Proposta tal-Kummissjoni tal-
24' ta' Marzu 2021 għal rakkomandazzjoni 
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tal-Kunsill li tistabbilixxi l-Garanzija 
Ewropea għat-Tfal (COM(2021)0137).

tal-Kunsill li tistabbilixxi l-Garanzija 
Ewropea għat-Tfal (COM(2021)0137).

Or. en

Emenda 369
Dolors Montserrat, Aldo Patriciello, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Herbert Dorfmann, 
Rosa Estaràs Ferragut, Francisco José Millán Mon, Maria Spyraki, José Manuel 
García-Margallo y Marfil, Gabriel Mato, Esteban González Pons, Lídia Pereira, Pilar 
del Castillo Vera, Antonio López-Istúriz White, Adrián Vázquez Lázara, Pablo Arias 
Echeverría, Javier Zarzalejos, Ewa Kopacz, Isabel Benjumea Benjumea

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13. Jenfasizza r-rwol ta' dieta tajba 
għas-saħħa għall-prevenzjoni tal-kanċer, u 
li r-riskji individwali tal-kanċer jistgħu 
jitnaqqsu b'konsum xieraq ta' frott u 
ħxejjex, u għalhekk jilqa' r-reviżjoni li 
jmiss tal-"iskema tal-UE għall-frott, il-
ħxejjex u l-ħalib fl-iskejjel"; jitlob lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri jgħinu 
lill-konsumaturi jagħmlu għażliet 
infurmati, tajbin għas-saħħa u sostenibbli 
dwar il-prodotti tal-ikel permezz tal-
adozzjoni ta' tikkettar dwar in-nutrizzjoni 
armonizzat u obbligatorju fuq quddiem tal-
pakkett, bħan-Nutri-Score; jilqa' l-enfasi 
fuq nutrizzjoni tajba għas-saħħa fil-
Garanzija tal-UE għat-Tfal15 u jappella 
għal Pjan ta' Azzjoni tal-UE ġdid dwar l-
Obeżità fit-Tfal; jappoġġja l-miżuri fiskali 
biex l-ikel frisk (bħall-ħemes, il-ħbub u l-
ħxejjex) ikollu prezz aktar għall-but ta' 
kulħadd u jkun aċċessibbli fil-livell 
nazzjonali, speċjalment għall-persuni 
b'introjtu baxx; iħeġġeġ lill-Istati Membri 
jużaw politiki tal-ipprezzar, bħad-
differenzjazzjoni fit-taxxa fuq il-valur 
miżjud, u l-kontrolli tal-
kummerċjalizzazzjoni biex jinfluwenzaw 
id-domanda u l-aċċess għall-ikel u x-xorb 
li ma tantx għandhom xaħmijiet saturati, 
xaħmijiet trans, melħ u zokkor, u l-

13. Jenfasizza r-rwol ta' dieta tajba 
għas-saħħa għall-prevenzjoni tal-kanċer, u 
li r-riskji individwali tal-kanċer jistgħu 
jitnaqqsu b'konsum xieraq u bbilanċjat ta' 
proteini tal-annimali u veġetali diversi, 
fibri dijetetiċi, karboidrati tajbin għas-
saħħa u xaħmijiet tajbin għas-saħħa, kif 
iddikjarat fid-Dieta Mediterranja, u 
għalhekk jilqa' r-reviżjoni li jmiss tal-
"iskema tal-UE għall-frott, il-ħxejjex u l-
ħalib fl-iskejjel"; jitlob lill-Kummissjoni u 
lill-Istati Membri jgħinu lill-konsumaturi 
jagħmlu għażliet infurmati, tajbin għas-
saħħa u sostenibbli dwar il-prodotti tal-ikel 
permezz tal-adozzjoni ta' tikkettar dwar in-
nutrizzjoni armonizzat u obbligatorju fuq 
quddiem tal-pakkett, iddeterminat u 
ppubblikat mill-EFSA jew korp pubbliku 
indipendenti ieħor tal-UE; jilqa' l-enfasi 
fuq nutrizzjoni tajba għas-saħħa fil-
Garanzija tal-UE għat-Tfal15 u jappella 
għal Pjan ta' Azzjoni tal-UE ġdid dwar l-
Obeżità fit-Tfal; jappoġġja l-miżuri ta' 
politika biex l-ikel frisk (bħall-ħemes, il-
ħbub u l-ħxejjex) ikollu prezz aktar għall-
but ta' kulħadd u jkun aċċessibbli fil-livell 
nazzjonali, speċjalment għall-persuni 
b'introjtu baxx; iħeġġeġ lill-Istati Membri 
jużaw politiki tal-ipprezzar, bħad-
differenzjazzjoni fit-taxxa fuq il-valur 
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aċċessibbiltà tal-prezzijiet tagħhom; 
jappoġġja lill-Istati Membri fir-restrizzjoni 
tar-reklamar ta' prodotti tal-ikel 
ipproċessati ħafna u ta' xorb b'togħma 
zokkrija jew biz-zokkor, inkluż fuq il-
midja soċjali;

miżjud, u l-miżuri tal-
kummerċjalizzazzjoni biex jinfluwenzaw 
id-domanda u l-aċċess għall-ikel u x-xorb 
li ma tantx għandhom xaħmijiet saturati, 
xaħmijiet trans, melħ u zokkor, u l-
aċċessibbiltà tal-prezzijiet tagħhom; 
jappoġġja lill-Istati Membri fir-reviżjoni 
tar-regolament dwar ir-reklamar ta' 
prodotti tal-ikel ipproċessati ħafna u ta' 
xorb b'togħma zokkrija jew biz-zokkor, 
inkluż fuq il-midja soċjali;

__________________ __________________
15 Proposta tal-Kummissjoni tal-
24' ta' Marzu 2021 għal rakkomandazzjoni 
tal-Kunsill li tistabbilixxi l-Garanzija 
Ewropea għat-Tfal (COM(2021)0137).

15 Proposta tal-Kummissjoni tal-
24 ta' Marzu 2021 għal rakkomandazzjoni 
tal-Kunsill li tistabbilixxi l-Garanzija 
Ewropea għat-Tfal (COM(2021)0137).

Or. en

Emenda 370
João Pimenta Lopes, Giorgos Georgiou, Alexis Georgoulis

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13. Jenfasizza r-rwol ta' dieta tajba 
għas-saħħa għall-prevenzjoni tal-kanċer, u 
li r-riskji individwali tal-kanċer jistgħu 
jitnaqqsu b'konsum xieraq ta' frott u 
ħxejjex, u għalhekk jilqa' r-reviżjoni li 
jmiss tal-"iskema tal-UE għall-frott, il-
ħxejjex u l-ħalib fl-iskejjel"; jitlob lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri jgħinu 
lill-konsumaturi jagħmlu għażliet 
infurmati, tajbin għas-saħħa u sostenibbli 
dwar il-prodotti tal-ikel permezz tal-
adozzjoni ta' tikkettar dwar in-nutrizzjoni 
armonizzat u obbligatorju fuq quddiem tal-
pakkett, bħan-Nutri-Score; jilqa' l-enfasi 
fuq nutrizzjoni tajba għas-saħħa fil-
Garanzija tal-UE għat-Tfal15 u jappella 
għal Pjan ta' Azzjoni tal-UE ġdid dwar l-
Obeżità fit-Tfal; jappoġġja l-miżuri fiskali 
biex l-ikel frisk (bħall-ħemes, il-ħbub u l-

13. Jenfasizza r-rwol ta' dieta tajba 
għas-saħħa għall-prevenzjoni tal-kanċer, 
b'mod partikolari d-dieta Mediterranja, u 
li r-riskji individwali tal-kanċer jistgħu 
jitnaqqsu b'konsum xieraq ta' frott u 
ħxejjex, u għalhekk jilqa' r-reviżjoni li 
jmiss tal-"iskema tal-UE għall-frott, il-
ħxejjex u l-ħalib fl-iskejjel"; jitlob lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri jgħinu 
lill-konsumaturi jagħmlu għażliet 
infurmati, tajbin għas-saħħa u sostenibbli 
dwar il-prodotti tal-ikel permezz tal-
adozzjoni ta' tikkettar dwar in-nutrizzjoni 
armonizzat u obbligatorju fuq quddiem tal-
pakkett, bħan-Nutri-Score; jilqa' l-enfasi 
fuq nutrizzjoni tajba għas-saħħa fil-
Garanzija tal-UE għat-Tfal15 u jappella 
għal Pjan ta' Azzjoni tal-UE ġdid dwar l-
Obeżità fit-Tfal; jappoġġja l-miżuri fiskali 
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ħxejjex) ikollu prezz aktar għall-but ta' 
kulħadd u jkun aċċessibbli fil-livell 
nazzjonali, speċjalment għall-persuni 
b'introjtu baxx; iħeġġeġ lill-Istati Membri 
jużaw politiki tal-ipprezzar, bħad-
differenzjazzjoni fit-taxxa fuq il-valur 
miżjud, u l-kontrolli tal-
kummerċjalizzazzjoni biex jinfluwenzaw 
id-domanda u l-aċċess għall-ikel u x-xorb 
li ma tantx għandhom xaħmijiet saturati, 
xaħmijiet trans, melħ u zokkor, u l-
aċċessibbiltà tal-prezzijiet tagħhom; 
jappoġġja lill-Istati Membri fir-restrizzjoni 
tar-reklamar ta' prodotti tal-ikel 
ipproċessati ħafna u ta' xorb b'togħma 
zokkrija jew biz-zokkor, inkluż fuq il-
midja soċjali;

biex l-ikel frisk (bħall-ħemes, il-ħbub u l-
ħxejjex) ikollu prezz aktar għall-but ta' 
kulħadd u jkun aċċessibbli fil-livell 
nazzjonali, speċjalment għall-persuni 
b'introjtu baxx; huwa tal-fehma li l-aċċess 
għal prodotti tal-ikel ta' kwalità ogħla 
huwa ffaċilitat minn kanali ta' 
kummerċjalizzazzjoni qosra, li għandhom 
jipprovdu appoġġ reali għal produtturi 
agrikoli żgħar u ta' daqs medju, li jsegwu 
prattiki aktar sostenibbli, li jiżguraw 
prezzijiet ġusti għall-produzzjoni, introjtu 
stabbli u deċenti għal bdiewa u s-
sovranità tal-ikel għal kull stat; iħeġġeġ 
lill-Istati Membri jużaw politiki tal-
ipprezzar, bħad-differenzjazzjoni fit-taxxa 
fuq il-valur miżjud, u l-kontrolli tal-
kummerċjalizzazzjoni biex jinfluwenzaw 
id-domanda u l-aċċess għall-ikel u x-xorb 
li ma tantx għandhom xaħmijiet saturati, 
xaħmijiet trans, melħ u zokkor, u l-
aċċessibbiltà tal-prezzijiet tagħhom; 
jappoġġja lill-Istati Membri fir-restrizzjoni 
tar-reklamar ta' prodotti tal-ikel 
ipproċessati ħafna u ta' xorb b'togħma 
zokkrija jew biz-zokkor, inkluż fuq il-
midja soċjali;

__________________ __________________
15 Proposta tal-Kummissjoni tal-24 ta' 
Marzu 2021 għal rakkomandazzjoni tal-
Kunsill li tistabbilixxi l-Garanzija Ewropea 
għat-Tfal (COM(2021)0137).

15 Proposta tal-Kummissjoni tal-24 ta' 
Marzu 2021 għal rakkomandazzjoni tal-
Kunsill li tistabbilixxi l-Garanzija Ewropea 
għat-Tfal (COM(2021)0137).

Or. pt

Emenda 371
Pietro Fiocchi

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13. Jenfasizza r-rwol ta' dieta tajba 
għas-saħħa għall-prevenzjoni tal-kanċer, u 
li r-riskji individwali tal-kanċer jistgħu 

13. Jenfasizza r-rwol ta' dieta tajba 
għas-saħħa għall-prevenzjoni tal-kanċer, u 
li r-riskju individwali tal-kanċer jista' 
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jitnaqqsu b'konsum xieraq ta' frott u 
ħxejjex, u għalhekk jilqa' r-reviżjoni li 
jmiss tal-"iskema tal-UE għall-frott, il-
ħxejjex u l-ħalib fl-iskejjel"; jitlob lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri jgħinu 
lill-konsumaturi jagħmlu għażliet 
infurmati, tajbin għas-saħħa u sostenibbli 
dwar il-prodotti tal-ikel permezz tal-
adozzjoni ta' tikkettar dwar in-nutrizzjoni 
armonizzat u obbligatorju fuq quddiem tal-
pakkett, bħan-Nutri-Score; jilqa' l-enfasi 
fuq nutrizzjoni tajba għas-saħħa fil-
Garanzija tal-UE għat-Tfal15 u jappella 
għal Pjan ta' Azzjoni tal-UE ġdid dwar l-
Obeżità fit-Tfal; jappoġġja l-miżuri fiskali 
biex l-ikel frisk (bħall-ħemes, il-ħbub u l-
ħxejjex) ikollu prezz aktar għall-but ta' 
kulħadd u jkun aċċessibbli fil-livell 
nazzjonali, speċjalment għall-persuni 
b'introjtu baxx; iħeġġeġ lill-Istati Membri 
jużaw politiki tal-ipprezzar, bħad-
differenzjazzjoni fit-taxxa fuq il-valur 
miżjud, u l-kontrolli tal-
kummerċjalizzazzjoni biex jinfluwenzaw 
id-domanda u l-aċċess għall-ikel u x-xorb 
li ma tantx għandhom xaħmijiet saturati, 
xaħmijiet trans, melħ u zokkor, u l-
aċċessibbiltà tal-prezzijiet tagħhom; 
jappoġġja lill-Istati Membri fir-restrizzjoni 
tar-reklamar ta' prodotti tal-ikel 
ipproċessati ħafna u ta' xorb b'togħma 
zokkrija jew biz-zokkor, inkluż fuq il-
midja soċjali;

jitnaqqas b'konsum xieraq ta' ammonti ta' 
frott u ħxejjex u għalhekk jilqa' r-reviżjoni 
ppjanata tal-"iskema għall-frott, il-ħxejjex 
u l-ħalib fl-iskejjel"; jistieden lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri jgħinu 
lill-konsumaturi jagħmlu deċiżjonijiet 
infurmati, tajbin għas-saħħa u sostenibbli 
dwar l-ikel permezz tal-adozzjoni ta' skemi 
ta' tikkettar armonizzat fuq quddiem tal-
pakkett; jilqa' l-enfasi fuq ikel tajjeb għas-
saħħa fil-Garanzija Ewropea għat-Tfal u 
jappella għal Pjan ta' Azzjoni tal-UE ġdid 
biex tiġi miġġielda l-obeżità fit-tfal, u 
jappoġġja l-għażla tad-dieta Mediterranja 
bħala dieta tajba għas-saħħa għall-
prevenzjoni tal-kanċer; jappoġġja l-miżuri 
fiskali biex l-ikel frisk (bħall-ħemes, iċ-
ċereali u l-ħxejjex) ikun irħas u aktar 
aċċessibbli fil-livell nazzjonali, 
speċjalment għall-persuni b'introjtu baxx; 
iħeġġeġ lill-Istati Membri jużaw politiki 
tal-ipprezzar, bħad-differenzjazzjoni fir-
rata tal-VAT, u l-kontrolli tal-
kummerċjalizzazzjoni biex jippromwovu 
d-domanda u l-aċċess għall-ikel u x-xorb li 
ma tantx għandhom xaħam saturat, xaħam 
trans, melħ u zokkor, u d-disponibbiltà 
tagħhom bi prezzijiet raġonevoli; 
jappoġġja lill-Istati Membri fil-limitazzjoni 
tar-reklamar ta' ikel ipproċessat ħafna u ta' 
xorb b'livell għoli ta' zokkor, jew biz-
zokkor, inkluż fuq il-midja soċjali.

__________________ __________________
15 Proposta tal-Kummissjoni tal-
24' ta' Marzu 2021 għal rakkomandazzjoni 
tal-Kunsill li tistabbilixxi l-Garanzija 
Ewropea għat-Tfal (COM(2021)0137).

15 Proposta tal-Kummissjoni tal-
24' ta' Marzu 2021 għal rakkomandazzjoni 
tal-Kunsill li tistabbilixxi l-Garanzija 
Ewropea għat-Tfal (COM(2021)0137).

Or. en

Emenda 372
Alexis Georgoulis

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13. Jenfasizza r-rwol ta' dieta tajba 
għas-saħħa għall-prevenzjoni tal-kanċer, u 
li r-riskji individwali tal-kanċer jistgħu 
jitnaqqsu b'konsum xieraq ta' frott u 
ħxejjex, u għalhekk jilqa' r-reviżjoni li 
jmiss tal-"iskema tal-UE għall-frott, il-
ħxejjex u l-ħalib fl-iskejjel"; jitlob lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri jgħinu 
lill-konsumaturi jagħmlu għażliet 
infurmati, tajbin għas-saħħa u sostenibbli 
dwar il-prodotti tal-ikel permezz tal-
adozzjoni ta' tikkettar dwar in-nutrizzjoni 
armonizzat u obbligatorju fuq quddiem tal-
pakkett, bħan-Nutri-Score; jilqa' l-enfasi 
fuq nutrizzjoni tajba għas-saħħa fil-
Garanzija tal-UE għat-Tfal15 u jappella 
għal Pjan ta' Azzjoni tal-UE ġdid dwar l-
Obeżità fit-Tfal; jappoġġja l-miżuri fiskali 
biex l-ikel frisk (bħall-ħemes, il-ħbub u l-
ħxejjex) ikollu prezz aktar għall-but ta' 
kulħadd u jkun aċċessibbli fil-livell 
nazzjonali, speċjalment għall-persuni 
b'introjtu baxx; iħeġġeġ lill-Istati Membri 
jużaw politiki tal-ipprezzar, bħad-
differenzjazzjoni fit-taxxa fuq il-valur 
miżjud, u l-kontrolli tal-
kummerċjalizzazzjoni biex jinfluwenzaw 
id-domanda u l-aċċess għall-ikel u x-xorb 
li ma tantx għandhom xaħmijiet saturati, 
xaħmijiet trans, melħ u zokkor, u l-
aċċessibbiltà tal-prezzijiet tagħhom; 
jappoġġja lill-Istati Membri fir-restrizzjoni 
tar-reklamar ta' prodotti tal-ikel 
ipproċessati ħafna u ta' xorb b'togħma 
zokkrija jew biz-zokkor, inkluż fuq il-
midja soċjali;

13. Jenfasizza r-rwol ta' dieta tajba 
għas-saħħa għall-prevenzjoni tal-kanċer, u 
li r-riskji individwali tal-kanċer jistgħu 
jitnaqqsu b'konsum xieraq ta' frott u 
ħxejjex, u għalhekk jilqa' r-reviżjoni li 
jmiss tal-"iskema tal-UE għall-frott, il-
ħxejjex u l-ħalib fl-iskejjel"; jitlob lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri jgħinu 
lill-konsumaturi jagħmlu għażliet 
infurmati, tajbin għas-saħħa u sostenibbli 
dwar il-prodotti tal-ikel permezz tal-
adozzjoni ta' tikkettar dwar in-nutrizzjoni 
armonizzat u obbligatorju fuq quddiem tal-
pakkett fl-UE kollha li jkun interpretattv u 
uniformi, bħan-Nutri-Score, li jelimina 
eżenzjonijiet għal prodotti speċifiċi inklużi 
prodotti mmanifatturati reġjonalment; 
jilqa' l-enfasi fuq nutrizzjoni tajba għas-
saħħa fil-Garanzija tal-UE għat-Tfal u 
jappella għal Pjan ta' Azzjoni tal-UE ġdid 
dwar l-Obeżità fit-Tfal; jappoġġja l-miżuri 
fiskali biex l-ikel frisk (bħall-ħemes, il-
ħbub u l-ħxejjex) ikollu prezz aktar għall-
but ta' kulħadd u jkun aċċessibbli fil-livell 
nazzjonali, speċjalment għall-persuni 
b'introjtu baxx; iħeġġeġ lill-Istati Membri 
jużaw politiki tal-ipprezzar, bħad-
differenzjazzjoni fit-taxxa fuq il-valur 
miżjud, u l-kontrolli tal-
kummerċjalizzazzjoni biex jinfluwenzaw 
id-domanda u l-aċċess għall-ikel u x-xorb 
li ma tantx għandhom xaħmijiet saturati, 
xaħmijiet trans, melħ u zokkor, u l-
aċċessibbiltà tal-prezzijiet tagħhom; 
jappoġġja lill-Istati Membri fir-restrizzjoni 
tar-reklamar ta' prodotti tal-ikel 
ipproċessati ħafna u ta' xorb b'togħma 
zokkrija jew biz-zokkor, inkluż fuq il-
midja soċjali; jistieden lill-Kummissjoni 
tinforza miżuri ġodda biex tistimula r-
riformulazzjoni ta' prodotti tal-ikel, b'mod 
partikolari għal prodotti u xorb b'livelli 
għoljin ta' xaħam, melħ u zokkor (HFSS) 
u għal ikel għat-trabi u t-tfal iż-żgħar;

__________________ __________________
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15 Proposta tal-Kummissjoni tal-
24' ta' Marzu 2021 għal rakkomandazzjoni 
tal-Kunsill li tistabbilixxi l-Garanzija 
Ewropea għat-Tfal (COM(2021)0137).

15 Proposta tal-Kummissjoni tal-
24' ta' Marzu 2021 għal rakkomandazzjoni 
tal-Kunsill li tistabbilixxi l-Garanzija 
Ewropea għat-Tfal (COM(2021)0137).

Or. en

Emenda 373
Stefania Zambelli, Angelo Ciocca, Joëlle Mélin

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13. Jenfasizza r-rwol ta' dieta tajba 
għas-saħħa għall-prevenzjoni tal-kanċer, u 
li r-riskji individwali tal-kanċer jistgħu 
jitnaqqsu b'konsum xieraq ta' frott u 
ħxejjex, u għalhekk jilqa' r-reviżjoni li 
jmiss tal-"iskema tal-UE għall-frott, il-
ħxejjex u l-ħalib fl-iskejjel"; jitlob lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri jgħinu 
lill-konsumaturi jagħmlu għażliet 
infurmati, tajbin għas-saħħa u sostenibbli 
dwar il-prodotti tal-ikel permezz tal-
adozzjoni ta' tikkettar dwar in-nutrizzjoni 
armonizzat u obbligatorju fuq quddiem 
tal-pakkett, bħan-Nutri-Score; jilqa' l-
enfasi fuq nutrizzjoni tajba għas-saħħa fil-
Garanzija tal-UE għat-Tfal15 u jappella 
għal Pjan ta' Azzjoni tal-UE ġdid dwar l-
Obeżità fit-Tfal; jappoġġja l-miżuri fiskali 
biex l-ikel frisk (bħall-ħemes, il-ħbub u l-
ħxejjex) ikollu prezz aktar għall-but ta' 
kulħadd u jkun aċċessibbli fil-livell 
nazzjonali, speċjalment għall-persuni 
b'introjtu baxx; iħeġġeġ lill-Istati Membri 
jużaw politiki tal-ipprezzar, bħad-
differenzjazzjoni fit-taxxa fuq il-valur 
miżjud, u l-kontrolli tal-
kummerċjalizzazzjoni biex jinfluwenzaw 
id-domanda u l-aċċess għall-ikel u x-xorb 
li ma tantx għandhom xaħmijiet saturati, 
xaħmijiet trans, melħ u zokkor, u l-
aċċessibbiltà tal-prezzijiet tagħhom; 
jappoġġja lill-Istati Membri fir-

13. Jenfasizza r-rwol ta' dieta tajba 
għas-saħħa għall-prevenzjoni tal-kanċer - 
bħad-Dieta Mediterranja - li għandha 
tinkludi konsum xieraq u bbilanċjat ta' 
ikel, u għalhekk jilqa' r-reviżjoni li jmiss 
tal-"iskema tal-UE għall-frott, il-ħxejjex u 
l-ħalib fl-iskejjel"; jitlob lill-Kummissjoni 
u lill-Istati Membri jgħinu lill-konsumaturi 
jagħmlu għażliet infurmati, tajbin għas-
saħħa u sostenibbli dwar il-prodotti tal-ikel 
filwaqt li jsaħħu l-pożizzjoni tal-
konsumaturi biex isegwu dieti tajbin 
għas-saħħa, varjati u bbilanċjati; jilqa' l-
enfasi fuq nutrizzjoni tajba għas-saħħa fil-
Garanzija tal-UE għat-Tfal15 u jappella 
għal Pjan ta' Azzjoni tal-UE ġdid dwar l-
Obeżità fit-Tfal; jappoġġja l-miżuri fiskali 
biex l-ikel frisk (bħall-ħemes, il-ħbub u l-
ħxejjex) ikollu prezz aktar għall-but ta' 
kulħadd u jkun aċċessibbli fil-livell 
nazzjonali, speċjalment għall-persuni 
b'introjtu baxx;
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restrizzjoni tar-reklamar ta' prodotti tal-
ikel ipproċessati ħafna u ta' xorb 
b'togħma zokkrija jew biz-zokkor, inkluż 
fuq il-midja soċjali;
__________________ __________________
15 Proposta tal-Kummissjoni tal-
24' ta' Marzu 2021 għal rakkomandazzjoni 
tal-Kunsill li tistabbilixxi l-Garanzija 
Ewropea għat-Tfal (COM(2021)0137).

15 Proposta tal-Kummissjoni tal-
24 ta' Marzu 2021 għal rakkomandazzjoni 
tal-Kunsill li tistabbilixxi l-Garanzija 
Ewropea għat-Tfal (COM(2021)0137).

Or. en

Emenda 374
Veronika Vrecionová, Pietro Fiocchi, Alexandr Vondra

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13. Jenfasizza r-rwol ta' dieta tajba 
għas-saħħa għall-prevenzjoni tal-kanċer, u 
li r-riskji individwali tal-kanċer jistgħu 
jitnaqqsu b'konsum xieraq ta' frott u 
ħxejjex, u għalhekk jilqa' r-reviżjoni li 
jmiss tal-"iskema tal-UE għall-frott, il-
ħxejjex u l-ħalib fl-iskejjel"; jitlob lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri jgħinu 
lill-konsumaturi jagħmlu għażliet 
infurmati, tajbin għas-saħħa u sostenibbli 
dwar il-prodotti tal-ikel permezz tal-
adozzjoni ta' tikkettar dwar in-nutrizzjoni 
armonizzat u obbligatorju fuq quddiem 
tal-pakkett, bħan-Nutri-Score; jilqa' l-
enfasi fuq nutrizzjoni tajba għas-saħħa 
fil-Garanzija tal-UE għat-Tfal15 u 
jappella għal Pjan ta' Azzjoni tal-UE ġdid 
dwar l-Obeżità fit-Tfal; jappoġġja l-miżuri 
fiskali biex l-ikel frisk (bħall-ħemes, il-
ħbub u l-ħxejjex) ikollu prezz aktar għall-
but ta' kulħadd u jkun aċċessibbli fil-livell 
nazzjonali, speċjalment għall-persuni 
b'introjtu baxx; iħeġġeġ lill-Istati Membri 
jużaw politiki tal-ipprezzar, bħad-
differenzjazzjoni fit-taxxa fuq il-valur 
miżjud, u l-kontrolli tal-

13. Jenfasizza r-rwol ta' dieta tajba 
għas-saħħa għall-prevenzjoni tal-kanċer u 
mard ieħor, u li r-riskji individwali għas-
saħħa jistgħu jitnaqqsu b'aktar konsum ta' 
frott u ħxejjex; u jtenni li din hija 
responsabbiltà individwali; jappoġġja l-
miżuri fiskali biex l-ikel frisk (bħall-
ħemes, il-ħbub u l-ħxejjex) ikollu prezz 
aktar għall-but ta' kulħadd u jkun 
aċċessibbli; iħeġġeġ lill-Istati Membri 
jużaw politiki tal-ipprezzar, bħat-tnaqqis 
fit-tassazzjoni biex jiġu promossi 
komoditajiet tal-ikel li jitqiesu bħala 
tajbin għas-saħħa, u l-kontrolli tal-
kummerċjalizzazzjoni biex jinfluwenzaw 
id-domanda u l-aċċess għall-ikel u x-xorb 
li ma tantx għandhom xaħmijiet saturati, 
xaħmijiet trans, melħ u zokkor, u l-
aċċessibbiltà tal-prezzijiet tagħhom; 
jappoġġja lill-Istati Membri fir-restrizzjoni 
tar-reklamar ta' prodotti tal-ikel 
ipproċessati ħafna u ta' xorb b'togħma 
zokkrija jew biz-zokkor, inkluż fuq il-
midja soċjali;
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kummerċjalizzazzjoni biex jinfluwenzaw 
id-domanda u l-aċċess għall-ikel u x-xorb 
li ma tantx għandhom xaħmijiet saturati, 
xaħmijiet trans, melħ u zokkor, u l-
aċċessibbiltà tal-prezzijiet tagħhom; 
jappoġġja lill-Istati Membri fir-restrizzjoni 
tar-reklamar ta' prodotti tal-ikel 
ipproċessati ħafna u ta' xorb b'togħma 
zokkrija jew biz-zokkor, inkluż fuq il-
midja soċjali;

__________________ __________________
15 Proposta tal-Kummissjoni tal-
24' ta' Marzu 2021 għal rakkomandazzjoni 
tal-Kunsill li tistabbilixxi l-Garanzija 
Ewropea għat-Tfal (COM(2021)0137).

15 Proposta tal-Kummissjoni tal-
24' ta' Marzu 2021 għal rakkomandazzjoni 
tal-Kunsill li tistabbilixxi l-Garanzija 
Ewropea għat-Tfal (COM(2021)0137).

Or. en

Emenda 375
Joëlle Mélin, Stefania Zambelli

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13. Jenfasizza r-rwol ta' dieta tajba 
għas-saħħa għall-prevenzjoni tal-kanċer, u 
li r-riskji individwali tal-kanċer jistgħu 
jitnaqqsu b'konsum xieraq ta' frott u 
ħxejjex; u għalhekk jilqa' r-reviżjoni li 
jmiss tal-"iskema tal-UE għall-frott, il-
ħxejjex u l-ħalib fl-iskejjel; jitlob lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri jgħinu 
lill-konsumaturi jagħmlu għażliet 
infurmati, tajbin għas-saħħa u sostenibbli 
dwar il-prodotti tal-ikel permezz tal-
adozzjoni ta' tikkettar dwar in-nutrizzjoni 
armonizzat u obbligatorju fuq quddiem tal-
pakkett, bħan-Nutri-Score; jilqa' l-enfasi 
fuq nutrizzjoni tajba għas-saħħa fil-
Garanzija tal-UE għat-Tfal15 u jappella 
għal Pjan ta' Azzjoni tal-UE ġdid dwar l-
Obeżità fit-Tfal; jappoġġja l-miżuri fiskali 
biex l-ikel frisk (bħall-ħemes, il-ħbub u l-
ħxejjex) ikollu prezz aktar għall-but ta' 

13. Jenfasizza r-rwol ta' dieta tajba 
għas-saħħa għall-prevenzjoni tal-kanċer, 
b'mod partikolari tal-hekk imsejħa dieta 
"Mediterranja", u li r-riskji individwali 
tal-kanċer jistgħu jitnaqqsu b'konsum 
xieraq ta' frott u ħxejjex, ibbilanċjat u 
adattat għall-individwu u għall-mod ta' 
ħajja tiegħu; u għalhekk jilqa' r-reviżjoni li 
jmiss tal-"iskema tal-UE għall-frott, il-
ħxejjex u l-ħalib fl-iskejjel; jitlob lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri jgħinu 
lill-konsumaturi jagħmlu għażliet 
infurmati, tajbin għas-saħħa u sostenibbli 
dwar il-prodotti tal-ikel permezz tal-
adozzjoni ta' tikkettar dwar in-nutrizzjoni 
armonizzat u obbligatorju fuq quddiem tal-
pakkett, kemm kwantitattiv kif ukoll 
kwalitattiv; jilqa' l-enfasi fuq nutrizzjoni 
tajba għas-saħħa fil-Garanzija tal-UE għat-
Tfal15 u jappella għal Pjan ta' Azzjoni tal-
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kulħadd u jkun aċċessibbli fil-livell 
nazzjonali, speċjalment għall-persuni 
b'introjtu baxx; iħeġġeġ lill-Istati Membri 
jużaw politiki tal-ipprezzar, bħad-
differenzjazzjoni fit-taxxa fuq il-valur 
miżjud, u l-kontrolli tal-
kummerċjalizzazzjoni biex jinfluwenzaw 
id-domanda u l-aċċess għall-ikel u x-xorb 
li ma tantx għandhom xaħmijiet saturati, 
xaħmijiet trans, melħ u zokkor, u l-
aċċessibbiltà tal-prezzijiet tagħhom; 
jappoġġja lill-Istati Membri fir-restrizzjoni 
tar-reklamar ta' prodotti tal-ikel 
ipproċessati ħafna u ta' xorb b'togħma 
zokkrija jew biz-zokkor, inkluż fuq il-
midja soċjali;

UE ġdid dwar l-Obeżità fit-Tfal; jappoġġja 
l-miżuri fiskali biex l-ikel frisk (bħall-
ħemes, il-ħbub u l-ħxejjex) ikollu prezz 
aktar għall-but ta' kulħadd u jkun 
aċċessibbli fil-livell nazzjonali, 
speċjalment għall-persuni b'introjtu baxx; 
jappoġġja lill-Istati Membri fir-restrizzjoni 
tar-reklamar ta' prodotti tal-ikel 
ipproċessati ħafna u ta' xorb b'togħma 
zokkrija jew biz-zokkor, inkluż fuq il-
midja soċjali;

__________________ __________________
15 Proposta tal-Kummissjoni tal-
24 ta' Marzu 2021 għal rakkomandazzjoni 
tal-Kunsill li tistabbilixxi l-Garanzija 
Ewropea għat-Tfal (COM(2021)0137).

15 Proposta tal-Kummissjoni tal-
24 ta' Marzu 2021 għal rakkomandazzjoni 
tal-Kunsill li tistabbilixxi l-Garanzija 
Ewropea għat-Tfal (COM(2021)0137).

Or. fr

Emenda 376
Margarita de la Pisa Carrión, Pietro Fiocchi

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13. Jenfasizza r-rwol ta' dieta tajba 
għas-saħħa għall-prevenzjoni tal-kanċer, u 
li r-riskji individwali tal-kanċer jistgħu 
jitnaqqsu b'konsum xieraq ta' frott u 
ħxejjex, u għalhekk jilqa' r-reviżjoni li 
jmiss tal-"iskema tal-UE għall-frott, il-
ħxejjex u l-ħalib fl-iskejjel"; jitlob lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri jgħinu 
lill-konsumaturi jagħmlu għażliet 
infurmati, tajbin għas-saħħa u sostenibbli 
dwar il-prodotti tal-ikel permezz tal-
adozzjoni ta' tikkettar dwar in-nutrizzjoni 
armonizzat u obbligatorju fuq quddiem 
tal-pakkett, bħan-Nutri-Score; jilqa' l-

13. Jenfasizza r-rwol ta' dieta tajba 
għas-saħħa għall-prevenzjoni tal-kanċer, 
speċjalment id-Dieta Mediterranja, u li r-
riskji individwali tal-kanċer jistgħu 
jitnaqqsu b'konsum xieraq ta' frott u 
ħxejjex, u għalhekk jilqa' r-reviżjoni li 
jmiss tal-"iskema tal-UE għall-frott, il-
ħxejjex u l-ħalib fl-iskejjel"; jitlob lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri jgħinu 
lill-konsumaturi jagħmlu għażliet 
infurmati, tajbin għas-saħħa u sostenibbli 
dwar il-prodotti tal-ikel; jilqa' l-enfasi fuq 
nutrizzjoni tajba għas-saħħa fil-Garanzija 
tal-UE għat-Tfal15 u jappella għal Pjan ta' 
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enfasi fuq nutrizzjoni tajba għas-saħħa fil-
Garanzija tal-UE għat-Tfal15 u jappella 
għal Pjan ta' Azzjoni tal-UE ġdid dwar l-
Obeżità fit-Tfal; jappoġġja l-miżuri fiskali 
biex l-ikel frisk (bħall-ħemes, il-ħbub u l-
ħxejjex) ikollu prezz aktar għall-but ta' 
kulħadd u jkun aċċessibbli fil-livell 
nazzjonali, speċjalment għall-persuni 
b'introjtu baxx; iħeġġeġ lill-Istati Membri 
jużaw politiki tal-ipprezzar, bħad-
differenzjazzjoni fit-taxxa fuq il-valur 
miżjud, u l-kontrolli tal-
kummerċjalizzazzjoni biex jinfluwenzaw 
id-domanda u l-aċċess għall-ikel u x-xorb 
li ma tantx għandhom xaħmijiet saturati, 
xaħmijiet trans, melħ u zokkor, u l-
aċċessibbiltà tal-prezzijiet tagħhom; 
jappoġġja lill-Istati Membri fir-
restrizzjoni tar-reklamar ta' prodotti tal-
ikel ipproċessati ħafna u ta' xorb 
b'togħma zokkrija jew biz-zokkor, inkluż 
fuq il-midja soċjali;

Azzjoni tal-UE ġdid dwar l-Obeżità fit-
Tfal; iħeġġeġ lill-Istati Membri jużaw 
politiki tal-ipprezzar, bħad-
differenzjazzjoni fit-taxxa fuq il-valur 
miżjud, biex jinfluwenzaw id-domanda u l-
aċċess għall-ikel u x-xorb li ma tantx 
għandhom xaħmijiet saturati, xaħmijiet 
trans, melħ u zokkor, u l-aċċessibbiltà tal-
prezzijiet tagħhom, il-promozzjoni ta' ikel 
u xorb tajjeb għas-saħħa, filwaqt li jiġu 
evitati esaġerazzjoniijet simplistiċi li 
jistgħu joħolqu mġiba oħra ta' ħsara;

__________________ __________________
15 Proposta tal-Kummissjoni tal-
24' ta' Marzu 2021 għal rakkomandazzjoni 
tal-Kunsill li tistabbilixxi l-Garanzija 
Ewropea għat-Tfal (COM(2021)0137).

15 Proposta tal-Kummissjoni tal-
24 ta' Marzu 2021 għal rakkomandazzjoni 
tal-Kunsill li tistabbilixxi l-Garanzija 
Ewropea għat-Tfal (COM(2021)0137).

Or. en

Emenda 377
Pietro Fiocchi

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13. Jenfasizza r-rwol ta' dieta tajba 
għas-saħħa għall-prevenzjoni tal-kanċer, u 
li r-riskji individwali tal-kanċer jistgħu 
jitnaqqsu b'konsum xieraq ta' frott u 
ħxejjex, u għalhekk jilqa' r-reviżjoni li 
jmiss tal-"iskema tal-UE għall-frott, il-
ħxejjex u l-ħalib fl-iskejjel"; jitlob lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri jgħinu 

13. Jenfasizza r-rwol ta' dieta tajba 
għas-saħħa għall-prevenzjoni tal-kanċer, u 
li r-riskji individwali tal-kanċer jistgħu 
jitnaqqsu b'konsum xieraq ta' frott, ħxejjex, 
ħemes (legumi) u ħbub sħaħ, u għalhekk 
jilqa' r-reviżjoni li jmiss tal-"iskema tal-UE 
għall-frott, il-ħxejjex u l-ħalib fl-iskejjel"; 
jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri 
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lill-konsumaturi jagħmlu għażliet 
infurmati, tajbin għas-saħħa u sostenibbli 
dwar il-prodotti tal-ikel permezz tal-
adozzjoni ta' tikkettar dwar in-nutrizzjoni 
armonizzat u obbligatorju fuq quddiem tal-
pakkett, bħan-Nutri-Score; jilqa' l-enfasi 
fuq nutrizzjoni tajba għas-saħħa fil-
Garanzija tal-UE għat-Tfal15 u jappella 
għal Pjan ta' Azzjoni tal-UE ġdid dwar l-
Obeżità fit-Tfal; jappoġġja l-miżuri fiskali 
biex l-ikel frisk (bħall-ħemes, il-ħbub u l-
ħxejjex) ikollu prezz aktar għall-but ta' 
kulħadd u jkun aċċessibbli fil-livell 
nazzjonali, speċjalment għall-persuni 
b'introjtu baxx; iħeġġeġ lill-Istati Membri 
jużaw politiki tal-ipprezzar, bħad-
differenzjazzjoni fit-taxxa fuq il-valur 
miżjud, u l-kontrolli tal-
kummerċjalizzazzjoni biex jinfluwenzaw 
id-domanda u l-aċċess għall-ikel u x-xorb 
li ma tantx għandhom xaħmijiet saturati, 
xaħmijiet trans, melħ u zokkor, u l-
aċċessibbiltà tal-prezzijiet tagħhom; 
jappoġġja lill-Istati Membri fir-restrizzjoni 
tar-reklamar ta' prodotti tal-ikel 
ipproċessati ħafna u ta' xorb b'togħma 
zokkrija jew biz-zokkor, inkluż fuq il-
midja soċjali;

jgħinu lill-konsumaturi jagħmlu għażliet 
infurmati, tajbin għas-saħħa u sostenibbli 
dwar il-prodotti tal-ikel permezz tal-
adozzjoni ta' skema ta' tikkettar dwar in-
nutrizzjoni armonizzat u obbligatorju fuq 
quddiem tal-pakkett; jilqa' l-enfasi fuq 
nutrizzjoni tajba għas-saħħa fil-Garanzija 
tal-UE għat-Tfal15 u jappella għal Pjan ta' 
Azzjoni tal-UE ġdid dwar l-Obeżità fit-
Tfal; jinnota li d-dieta Mediterranja 
għandha rwol ta' benefiċċju stabbilit sew 
fil-promozzjoni tas-saħħa minħabba l-
kombinazzjoni tagħha ta' ikel b'livell 
għoli ta' antiossidanti u nutrijenti 
antiinfjammatorji; jenfasizza barra minn 
hekk li studji wrew korrelazzjoni ċara 
bejn aderenza reġimentata għal dieta 
Mediterranja u l-prevenzjoni tal-kanċer; 
jappoġġja l-miżuri fiskali biex l-ikel frisk 
(bħall-ħemes, il-ħbub u l-ħxejjex) ikollu 
prezz aktar għall-but ta' kulħadd u jkun 
aċċessibbli fil-livell nazzjonali, 
speċjalment għall-persuni b'introjtu baxx; 
iħeġġeġ lill-Istati Membri jużaw politiki 
tal-ipprezzar, bħad-differenzjazzjoni fit-
taxxa fuq il-valur miżjud, u l-kontrolli tal-
kummerċjalizzazzjoni biex jinfluwenzaw 
id-domanda u l-aċċess għall-ikel u x-xorb 
li ma tantx għandhom xaħmijiet saturati, 
xaħmijiet trans, melħ u zokkor, u l-
aċċessibbiltà tal-prezzijiet tagħhom; 
jappoġġja lill-Istati Membri fir-restrizzjoni 
tar-reklamar ta' prodotti tal-ikel 
ipproċessati ħafna u ta' xorb b'togħma 
zokkrija jew biz-zokkor, inkluż fuq il-
midja soċjali;

__________________ __________________
15 Proposta tal-Kummissjoni tal-
24' ta' Marzu 2021 għal rakkomandazzjoni 
tal-Kunsill li tistabbilixxi l-Garanzija 
Ewropea għat-Tfal (COM(2021)0137).

15 Proposta tal-Kummissjoni tal-
24 ta' Marzu 2021 għal rakkomandazzjoni 
tal-Kunsill li tistabbilixxi l-Garanzija 
Ewropea għat-Tfal (COM(2021)0137).

Or. en

Emenda 378
Alessandra Moretti
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13. Jenfasizza r-rwol ta' dieta tajba 
għas-saħħa għall-prevenzjoni tal-kanċer, u 
li r-riskji individwali tal-kanċer jistgħu 
jitnaqqsu b'konsum xieraq ta' frott u 
ħxejjex, u għalhekk jilqa' r-reviżjoni li 
jmiss tal-"iskema tal-UE għall-frott, il-
ħxejjex u l-ħalib fl-iskejjel"; jitlob lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri jgħinu 
lill-konsumaturi jagħmlu għażliet 
infurmati, tajbin għas-saħħa u sostenibbli 
dwar il-prodotti tal-ikel permezz tal-
adozzjoni ta' tikkettar dwar in-nutrizzjoni 
armonizzat u obbligatorju fuq quddiem tal-
pakkett, bħan-Nutri-Score; jilqa' l-enfasi 
fuq nutrizzjoni tajba għas-saħħa fil-
Garanzija tal-UE għat-Tfal15 u jappella 
għal Pjan ta' Azzjoni tal-UE ġdid dwar l-
Obeżità fit-Tfal; jappoġġja l-miżuri fiskali 
biex l-ikel frisk (bħall-ħemes, il-ħbub u l-
ħxejjex) ikollu prezz aktar għall-but ta' 
kulħadd u jkun aċċessibbli fil-livell 
nazzjonali, speċjalment għall-persuni 
b'introjtu baxx; iħeġġeġ lill-Istati Membri 
jużaw politiki tal-ipprezzar, bħad-
differenzjazzjoni fit-taxxa fuq il-valur 
miżjud, u l-kontrolli tal-
kummerċjalizzazzjoni biex jinfluwenzaw 
id-domanda u l-aċċess għall-ikel u x-xorb 
li ma tantx għandhom xaħmijiet saturati, 
xaħmijiet trans, melħ u zokkor, u l-
aċċessibbiltà tal-prezzijiet tagħhom; 
jappoġġja lill-Istati Membri fir-restrizzjoni 
tar-reklamar ta' prodotti tal-ikel 
ipproċessati ħafna u ta' xorb b'togħma 
zokkrija jew biz-zokkor, inkluż fuq il-
midja soċjali;

13. Jenfasizza r-rwol ta' dieta tajba 
għas-saħħa għall-prevenzjoni tal-kanċer, 
bħal pereżempju d-Dieta Mediterranja 
bħala wirt tal-UNESCO, u li r-riskji 
individwali tal-kanċer jistgħu jitnaqqsu 
b'konsum xieraq ta' frott u ħxejjex, u 
għalhekk jilqa' r-reviżjoni li jmiss tal-
"iskema tal-UE għall-frott, il-ħxejjex u l-
ħalib fl-iskejjel"; jitlob lill-Kummissjoni u 
lill-Istati Membri jgħinu lill-konsumaturi 
jagħmlu għażliet infurmati, tajbin għas-
saħħa u sostenibbli dwar il-prodotti tal-
ikel, filwaqt li jsaħħu l-pożizzjoni tal-
konsumaturi biex isegwu dieti tajbin 
għas-saħħa, varjati u bbilanċjati anke bl-
adozzjoni ta' tikkettar dwar in-nutrizzjoni 
armonizzat u obbligatorju fuq quddiem tal-
pakkett; jilqa' l-enfasi fuq nutrizzjoni tajba 
għas-saħħa fil-Garanzija tal-UE għat-Tfal15 
u jappella għal Pjan ta' Azzjoni tal-UE ġdid 
dwar l-Obeżità fit-Tfal; jappoġġja l-miżuri 
fiskali biex l-ikel frisk (bħall-ħemes, il-
ħbub u l-ħxejjex) ikollu prezz aktar għall-
but ta' kulħadd u jkun aċċessibbli fil-livell 
nazzjonali, speċjalment għall-persuni 
b'introjtu baxx; iħeġġeġ lill-Istati Membri 
jqisu l-opzjoni ta' politiki tal-ipprezzar, 
bħad-differenzjazzjoni fit-taxxa fuq il-valur 
miżjud, u l-kontrolli tal-
kummerċjalizzazzjoni biex jinfluwenzaw 
id-domanda u l-aċċess għall-ikel u x-xorb 
li ma tantx għandhom xaħmijiet saturati, 
xaħmijiet trans, melħ u zokkor, u l-
aċċessibbiltà tal-prezzijiet tagħhom, fejn 
xieraq; jappoġġja lill-Istati Membri fir-
restrizzjoni tar-reklamar ta' prodotti tal-ikel 
ipproċessati ħafna u ta' xorb b'togħma 
zokkrija jew biz-zokkor, inkluż fuq il-
midja soċjali;

__________________ __________________
15 Proposta tal-Kummissjoni tal-
24' ta' Marzu 2021 għal rakkomandazzjoni 

15 Proposta tal-Kummissjoni tal-
24 ta' Marzu 2021 għal rakkomandazzjoni 
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tal-Kunsill li tistabbilixxi l-Garanzija 
Ewropea għat-Tfal (COM(2021)0137).

tal-Kunsill li tistabbilixxi l-Garanzija 
Ewropea għat-Tfal (COM(2021)0137).

Or. en

Emenda 379
Tomislav Sokol, Sunčana Glavak

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13. Jenfasizza r-rwol ta' dieta tajba 
għas-saħħa għall-prevenzjoni tal-kanċer, u 
li r-riskji individwali tal-kanċer jistgħu 
jitnaqqsu b'konsum xieraq ta' frott u 
ħxejjex, u għalhekk jilqa' r-reviżjoni li 
jmiss tal-"iskema tal-UE għall-frott, il-
ħxejjex u l-ħalib fl-iskejjel"; jitlob lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri jgħinu 
lill-konsumaturi jagħmlu għażliet 
infurmati, tajbin għas-saħħa u sostenibbli 
dwar il-prodotti tal-ikel permezz tal-
adozzjoni ta' tikkettar dwar in-nutrizzjoni 
armonizzat u obbligatorju fuq quddiem tal-
pakkett, bħan-Nutri-Score; jilqa' l-enfasi 
fuq nutrizzjoni tajba għas-saħħa fil-
Garanzija tal-UE għat-Tfal15 u jappella 
għal Pjan ta' Azzjoni tal-UE ġdid dwar l-
Obeżità fit-Tfal; jappoġġja l-miżuri fiskali 
biex l-ikel frisk (bħall-ħemes, il-ħbub u l-
ħxejjex) ikollu prezz aktar għall-but ta' 
kulħadd u jkun aċċessibbli fil-livell 
nazzjonali, speċjalment għall-persuni 
b'introjtu baxx; iħeġġeġ lill-Istati Membri 
jużaw politiki tal-ipprezzar, bħad-
differenzjazzjoni fit-taxxa fuq il-valur 
miżjud, u l-kontrolli tal-
kummerċjalizzazzjoni biex jinfluwenzaw 
id-domanda u l-aċċess għall-ikel u x-xorb 
li ma tantx għandhom xaħmijiet saturati, 
xaħmijiet trans, melħ u zokkor, u l-
aċċessibbiltà tal-prezzijiet tagħhom; 
jappoġġja lill-Istati Membri fir-restrizzjoni 
tar-reklamar ta' prodotti tal-ikel 
ipproċessati ħafna u ta' xorb b'togħma 

13. Jenfasizza r-rwol ta' dieta tajba 
għas-saħħa fil-limitazzjoni tal-inċidenza u 
r-rikorrenza tal-kanċer, u li r-riskji 
individwali tal-kanċer jistgħu jitnaqqsu 
b'konsum xieraq ta' frott u ħxejjex, u 
għalhekk jilqa' r-reviżjoni li jmiss tal-
"iskema tal-UE għall-frott, il-ħxejjex u l-
ħalib fl-iskejjel"; jitlob lill-Kummissjoni u 
lill-Istati Membri jgħinu lill-konsumaturi 
jagħmlu għażliet infurmati, tajbin għas-
saħħa u sostenibbli dwar il-prodotti tal-ikel 
permezz tal-adozzjoni ta' tikkettar dwar in-
nutrizzjoni armonizzat u obbligatorju fuq 
quddiem tal-pakkett fl-UE kollha; jilqa' l-
enfasi fuq nutrizzjoni tajba għas-saħħa fil-
Garanzija tal-UE għat-Tfal15 u jappella 
għal Pjan ta' Azzjoni tal-UE ġdid dwar l-
Obeżità fit-Tfal; jappoġġja l-miżuri fiskali 
biex l-ikel frisk (bħall-ħemes, il-ħbub u l-
ħxejjex) ikollu prezz aktar għall-but ta' 
kulħadd u jkun aċċessibbli fil-livell 
nazzjonali, speċjalment għall-persuni 
b'introjtu baxx; iħeġġeġ lill-Istati Membri 
jużaw politiki tal-ipprezzar, bħad-
differenzjazzjoni fit-taxxa fuq il-valur 
miżjud, u l-kontrolli tal-
kummerċjalizzazzjoni biex jinfluwenzaw 
id-domanda u l-aċċess għall-ikel u x-xorb 
li ma tantx għandhom xaħmijiet saturati, 
xaħmijiet trans, melħ u zokkor, u l-
aċċessibbiltà tal-prezzijiet tagħhom; 
jappoġġja lill-Istati Membri fir-restrizzjoni 
tar-reklamar ta' prodotti tal-ikel 
ipproċessati ħafna u ta' xorb b'togħma 
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zokkrija jew biz-zokkor, inkluż fuq il-
midja soċjali;

zokkrija jew biz-zokkor, inkluż fuq il-
midja soċjali; jistieden lill-Kummissjoni 
tinforza miżuri ġodda biex tistimula r-
riformulazzjoni ta' prodotti tal-ikel, b'mod 
partikolari għal prodotti u xorb b'livelli 
għoljin ta' xaħam, melħ u zokkor 
(HFSS);

__________________ __________________
15 Proposta tal-Kummissjoni tal-
24' ta' Marzu 2021 għal rakkomandazzjoni 
tal-Kunsill li tistabbilixxi l-Garanzija 
Ewropea għat-Tfal (COM(2021)0137).

15 Proposta tal-Kummissjoni tal-
24 ta' Marzu 2021 għal rakkomandazzjoni 
tal-Kunsill li tistabbilixxi l-Garanzija 
Ewropea għat-Tfal (COM(2021)0137).

Or. en

Emenda 380
Jens Gieseke, Christine Schneider

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13. Jenfasizza r-rwol ta' dieta tajba 
għas-saħħa għall-prevenzjoni tal-kanċer, u 
li r-riskji individwali tal-kanċer jistgħu 
jitnaqqsu b'konsum xieraq ta' frott u 
ħxejjex, u għalhekk jilqa' r-reviżjoni li 
jmiss tal-"iskema tal-UE għall-frott, il-
ħxejjex u l-ħalib fl-iskejjel"; jitlob lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri jgħinu 
lill-konsumaturi jagħmlu għażliet 
infurmati, tajbin għas-saħħa u sostenibbli 
dwar il-prodotti tal-ikel permezz tal-
adozzjoni ta' tikkettar dwar in-nutrizzjoni 
armonizzat u obbligatorju fuq quddiem 
tal-pakkett, bħan-Nutri-Score; jilqa' l-
enfasi fuq nutrizzjoni tajba għas-saħħa fil-
Garanzija tal-UE għat-Tfal15 u jappella 
għal Pjan ta' Azzjoni tal-UE ġdid dwar l-
Obeżità fit-Tfal; jappoġġja l-miżuri fiskali 
biex l-ikel frisk (bħall-ħemes, il-ħbub u l-
ħxejjex) ikollu prezz aktar għall-but ta' 
kulħadd u jkun aċċessibbli fil-livell 
nazzjonali, speċjalment għall-persuni 
b'introjtu baxx; iħeġġeġ lill-Istati Membri 

13. Jenfasizza r-rwol ta' dieta tajba 
għas-saħħa għall-prevenzjoni tal-kanċer, u 
li r-riskji individwali tal-kanċer jistgħu 
jitnaqqsu b'konsum xieraq ta' frott u 
ħxejjex, u għalhekk jilqa' r-reviżjoni li 
jmiss tal-"iskema tal-UE għall-frott, il-
ħxejjex u l-ħalib fl-iskejjel"; jitlob lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri jgħinu 
lill-konsumaturi jagħmlu għażliet 
infurmati, tajbin għas-saħħa u sostenibbli 
dwar il-prodotti tal-ikel; jilqa' l-enfasi fuq 
nutrizzjoni tajba għas-saħħa fil-Garanzija 
tal-UE għat-Tfal15 u jappella għal Pjan ta' 
Azzjoni tal-UE ġdid dwar l-Obeżità fit-
Tfal; jappoġġja l-miżuri fiskali biex l-ikel 
frisk (bħall-ħemes, il-ħbub u l-ħxejjex) 
ikollu prezz aktar għall-but ta' kulħadd u 
jkun aċċessibbli fil-livell nazzjonali, 
speċjalment għall-persuni b'introjtu baxx; 
iħeġġeġ lill-Istati Membri jużaw politiki u 
kontrolli tal-kummerċjalizzazzjoni biex 
jinfluwenzaw id-domanda u l-aċċess għall-
ikel u x-xorb li ma tantx għandhom 
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jużaw politiki tal-ipprezzar, bħad-
differenzjazzjoni fit-taxxa fuq il-valur 
miżjud, u l-kontrolli tal-
kummerċjalizzazzjoni biex jinfluwenzaw 
id-domanda u l-aċċess għall-ikel u x-xorb 
li ma tantx għandhom xaħmijiet saturati, 
xaħmijiet trans, melħ u zokkor, u l-
aċċessibbiltà tal-prezzijiet tagħhom; 
jappoġġja lill-Istati Membri fir-restrizzjoni 
tar-reklamar ta' prodotti tal-ikel 
ipproċessati ħafna u ta' xorb b'togħma 
zokkrija jew biz-zokkor, inkluż fuq il-
midja soċjali;

xaħmijiet saturati, xaħmijiet trans, melħ u 
zokkor, u l-aċċessibbiltà tal-prezzijiet 
tagħhom; jappoġġja lill-Istati Membri fir-
restrizzjoni tar-reklamar ta' prodotti tal-ikel 
ipproċessati ħafna u ta' xorb b'togħma 
zokkrija jew biz-zokkor, inkluż fuq il-
midja soċjali;

__________________ __________________
15 Proposta tal-Kummissjoni tal-
24' ta' Marzu 2021 għal rakkomandazzjoni 
tal-Kunsill li tistabbilixxi l-Garanzija 
Ewropea għat-Tfal (COM(2021)0137).

15 Proposta tal-Kummissjoni tal-
24 ta' Marzu 2021 għal rakkomandazzjoni 
tal-Kunsill li tistabbilixxi l-Garanzija 
Ewropea għat-Tfal (COM(2021)0137).

Or. en

Emenda 381
Tudor Ciuhodaru

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13. Jenfasizza r-rwol ta' dieta tajba 
għas-saħħa għall-prevenzjoni tal-kanċer, u 
li r-riskji individwali tal-kanċer jistgħu 
jitnaqqsu b'konsum xieraq ta' frott u 
ħxejjex, u għalhekk jilqa' r-reviżjoni li 
jmiss tal-"iskema tal-UE għall-frott, il-
ħxejjex u l-ħalib fl-iskejjel"; jitlob lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri jgħinu 
lill-konsumaturi jagħmlu għażliet 
infurmati, tajbin għas-saħħa u sostenibbli 
dwar il-prodotti tal-ikel permezz tal-
adozzjoni ta' tikkettar dwar in-nutrizzjoni 
armonizzat u obbligatorju fuq quddiem 
tal-pakkett, bħan-Nutri-Score; jilqa' l-
enfasi fuq nutrizzjoni tajba għas-saħħa fil-
Garanzija tal-UE għat-Tfal15 u jappella 
għal Pjan ta' Azzjoni tal-UE ġdid dwar l-

13. Jenfasizza r-rwol ta' dieta tajba 
għas-saħħa għall-prevenzjoni tal-kanċer, 
speċjalment id-Dieta Mediterranja, u li r-
riskji individwali tal-kanċer jistgħu 
jitnaqqsu billi tiġi segwita dieta bilanċjata, 
u għalhekk jilqa' r-reviżjoni li jmiss tal-
"iskema tal-UE għall-frott, il-ħxejjex u l-
ħalib fl-iskejjel"; jitlob lill-Kummissjoni u 
lill-Istati Membri jgħinu lill-konsumaturi 
jagħmlu għażliet infurmati, tajbin għas-
saħħa u sostenibbli dwar il-prodotti tal-
ikel; jilqa' l-enfasi fuq nutrizzjoni tajba 
għas-saħħa fil-Garanzija tal-UE għat-Tfal15 
u jappella għal Pjan ta' Azzjoni tal-UE ġdid 
dwar l-Obeżità fit-Tfal; jappoġġja l-miżuri 
fiskali biex l-ikel frisk ikollu prezz aktar 
għall-but ta' kulħadd u jkun aċċessibbli fil-
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Obeżità fit-Tfal; jappoġġja l-miżuri fiskali 
biex l-ikel frisk (bħall-ħemes, il-ħbub u l-
ħxejjex) ikollu prezz aktar għall-but ta' 
kulħadd u jkun aċċessibbli fil-livell 
nazzjonali, speċjalment għall-persuni 
b'introjtu baxx; iħeġġeġ lill-Istati Membri 
jużaw politiki tal-ipprezzar, bħad-
differenzjazzjoni fit-taxxa fuq il-valur 
miżjud, u l-kontrolli tal-
kummerċjalizzazzjoni biex jinfluwenzaw 
id-domanda u l-aċċess għall-ikel u x-xorb 
li ma tantx għandhom xaħmijiet saturati, 
xaħmijiet trans, melħ u zokkor, u l-
aċċessibbiltà tal-prezzijiet tagħhom; 
jappoġġja lill-Istati Membri fir-restrizzjoni 
tar-reklamar ta' prodotti tal-ikel 
ipproċessati ħafna u ta' xorb b'togħma 
zokkrija jew biz-zokkor, inkluż fuq il-
midja soċjali;

livell nazzjonali, speċjalment għall-persuni 
b'introjtu baxx; iħeġġeġ lill-Istati Membri 
jużaw politiki tal-ipprezzar, bħad-
differenzjazzjoni fit-taxxa fuq il-valur 
miżjud, u l-kontrolli tal-
kummerċjalizzazzjoni biex jinfluwenzaw 
id-domanda u l-aċċess għall-ikel u x-xorb 
b'livell għoli ta' nutrijenti li ma tantx 
għandhom xaħmijiet saturati, xaħmijiet 
trans, melħ u zokkor, u l-aċċessibbiltà tal-
prezzijiet tagħhom; jappoġġja lill-Istati 
Membri fir-restrizzjoni tar-reklamar ta' 
prodotti tal-ikel ipproċessati ħafna u ta' 
xorb b'togħma zokkrija jew biz-zokkor, 
inkluż fuq il-midja soċjali;

__________________ __________________
15 Proposta tal-Kummissjoni tal-
24' ta' Marzu 2021 għal rakkomandazzjoni 
tal-Kunsill li tistabbilixxi l-Garanzija 
Ewropea għat-Tfal (COM(2021)0137).

15 Proposta tal-Kummissjoni tal-
24 ta' Marzu 2021 għal rakkomandazzjoni 
tal-Kunsill li tistabbilixxi l-Garanzija 
Ewropea għat-Tfal (COM(2021)0137).

Or. en

Emenda 382
Peter Liese
f'isem il-Grupp PPE
Nathalie Colin-Oesterlé, Liudas Mažylis, Maria Spyraki, Cindy Franssen, Adam 
Jarubas, Deirdre Clune, Sunčana Glavak, Bartosz Arłukowicz

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13. Jenfasizza r-rwol ta' dieta tajba 
għas-saħħa għall-prevenzjoni tal-kanċer, u 
li r-riskji individwali tal-kanċer jistgħu 
jitnaqqsu b'konsum xieraq ta' frott u 
ħxejjex, u għalhekk jilqa' r-reviżjoni li 
jmiss tal-"iskema tal-UE għall-frott, il-
ħxejjex u l-ħalib fl-iskejjel"; jitlob lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri jgħinu 

13. Jenfasizza r-rwol ta' dieta tajba 
għas-saħħa għall-prevenzjoni tal-kanċer, u 
li r-riskji individwali tal-kanċer jistgħu 
jitnaqqsu b'konsum xieraq ta' frott u 
ħxejjex, u għalhekk jilqa' r-reviżjoni li 
jmiss tal-"iskema tal-UE għall-frott, il-
ħxejjex u l-ħalib fl-iskejjel"; jitlob lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri jgħinu 
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lill-konsumaturi jagħmlu għażliet 
infurmati, tajbin għas-saħħa u sostenibbli 
dwar il-prodotti tal-ikel permezz tal-
adozzjoni ta' tikkettar dwar in-nutrizzjoni 
armonizzat u obbligatorju fuq quddiem tal-
pakkett, bħan-Nutri-Score; jilqa' l-enfasi 
fuq nutrizzjoni tajba għas-saħħa fil-
Garanzija tal-UE għat-Tfal15 u jappella 
għal Pjan ta' Azzjoni tal-UE ġdid dwar l-
Obeżità fit-Tfal; jappoġġja l-miżuri fiskali 
biex l-ikel frisk (bħall-ħemes, il-ħbub u l-
ħxejjex) ikollu prezz aktar għall-but ta' 
kulħadd u jkun aċċessibbli fil-livell 
nazzjonali, speċjalment għall-persuni 
b'introjtu baxx; iħeġġeġ lill-Istati Membri 
jużaw politiki tal-ipprezzar, bħad-
differenzjazzjoni fit-taxxa fuq il-valur 
miżjud, u l-kontrolli tal-
kummerċjalizzazzjoni biex jinfluwenzaw 
id-domanda u l-aċċess għall-ikel u x-xorb 
li ma tantx għandhom xaħmijiet saturati, 
xaħmijiet trans, melħ u zokkor, u l-
aċċessibbiltà tal-prezzijiet tagħhom; 
jappoġġja lill-Istati Membri fir-restrizzjoni 
tar-reklamar ta' prodotti tal-ikel 
ipproċessati ħafna u ta' xorb b'togħma 
zokkrija jew biz-zokkor, inkluż fuq il-
midja soċjali;

lill-konsumaturi jagħmlu għażliet 
infurmati, tajbin għas-saħħa u sostenibbli 
dwar il-prodotti tal-ikel permezz tal-
adozzjoni ta' tikkettar dwar in-nutrizzjoni 
armonizzat u obbligatorju fuq quddiem tal-
pakkett, bħan-Nutri-Score jew sistema 
simili, filwaqt li titqies l-aktar evidenza 
xjentifika reċenti; jilqa' l-enfasi fuq 
nutrizzjoni tajba għas-saħħa fil-Garanzija 
tal-UE għat-Tfal15 u jappella għal Pjan ta' 
Azzjoni tal-UE ġdid dwar l-Obeżità fit-
Tfal; jappoġġja l-miżuri fiskali biex l-ikel 
frisk (bħall-ħemes, il-ħbub u l-ħxejjex) 
ikollu prezz aktar għall-but ta' kulħadd u 
jkun aċċessibbli fil-livell nazzjonali, 
speċjalment għall-persuni b'introjtu baxx; 
iħeġġeġ lill-Istati Membri jużaw politiki 
tal-ipprezzar, bħad-differenzjazzjoni fit-
taxxa fuq il-valur miżjud, u l-kontrolli tal-
kummerċjalizzazzjoni biex jinfluwenzaw 
id-domanda u l-aċċess għall-ikel u x-xorb 
li ma tantx għandhom xaħmijiet saturati, 
xaħmijiet trans, melħ u zokkor, u l-
aċċessibbiltà tal-prezzijiet tagħhom; 
jappoġġja lill-Istati Membri fir-restrizzjoni 
tar-reklamar ta' prodotti tal-ikel 
ipproċessati ħafna u ta' xorb b'togħma 
zokkrija jew biz-zokkor, inkluż fuq il-
midja soċjali;

__________________ __________________
15 Proposta tal-Kummissjoni tal-
24' ta' Marzu 2021 għal rakkomandazzjoni 
tal-Kunsill li tistabbilixxi l-Garanzija 
Ewropea għat-Tfal (COM(2021)0137).

15 Proposta tal-Kummissjoni tal-
24 ta' Marzu 2021 għal rakkomandazzjoni 
tal-Kunsill li tistabbilixxi l-Garanzija 
Ewropea għat-Tfal (COM(2021)0137).

Or. en

Emenda 383
Christian Sagartz

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13. Jenfasizza r-rwol ta' dieta tajba 13. Jenfasizza r-rwol ta' dieta tajba 
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għas-saħħa għall-prevenzjoni tal-kanċer, u 
li r-riskji individwali tal-kanċer jistgħu 
jitnaqqsu b'konsum xieraq ta' frott u 
ħxejjex, u għalhekk jilqa' r-reviżjoni li 
jmiss tal-"iskema tal-UE għall-frott, il-
ħxejjex u l-ħalib fl-iskejjel"; jitlob lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri jgħinu 
lill-konsumaturi jagħmlu għażliet 
infurmati, tajbin għas-saħħa u sostenibbli 
dwar il-prodotti tal-ikel permezz tal-
adozzjoni ta' tikkettar dwar in-nutrizzjoni 
armonizzat u obbligatorju fuq quddiem 
tal-pakkett, bħan-Nutri-Score; jilqa' l-
enfasi fuq nutrizzjoni tajba għas-saħħa fil-
Garanzija tal-UE għat-Tfal15 u jappella 
għal Pjan ta' Azzjoni tal-UE ġdid dwar l-
Obeżità fit-Tfal; jappoġġja l-miżuri fiskali 
biex l-ikel frisk (bħall-ħemes, il-ħbub u l-
ħxejjex) ikollu prezz aktar għall-but ta' 
kulħadd u jkun aċċessibbli fil-livell 
nazzjonali, speċjalment għall-persuni 
b'introjtu baxx; iħeġġeġ lill-Istati Membri 
jużaw politiki tal-ipprezzar, bħad-
differenzjazzjoni fit-taxxa fuq il-valur 
miżjud, u l-kontrolli tal-
kummerċjalizzazzjoni biex jinfluwenzaw 
id-domanda u l-aċċess għall-ikel u x-xorb 
li ma tantx għandhom xaħmijiet saturati, 
xaħmijiet trans, melħ u zokkor, u l-
aċċessibbiltà tal-prezzijiet tagħhom; 
jappoġġja lill-Istati Membri fir-restrizzjoni 
tar-reklamar ta' prodotti tal-ikel 
ipproċessati ħafna u ta' xorb b'togħma 
zokkrija jew biz-zokkor, inkluż fuq il-
midja soċjali;

għas-saħħa għall-prevenzjoni tal-kanċer u 
li r-riskji individwali tal-kanċer jistgħu 
jitnaqqsu billi tiġi segwita dieta bilanċjata, 
u għalhekk jilqa' r-reviżjoni li jmiss tal-
"iskema tal-UE għall-frott, il-ħxejjex u l-
ħalib fl-iskejjel"; jitlob lill-Kummissjoni u 
lill-Istati Membri jgħinu lill-konsumaturi 
jagħmlu għażliet infurmati, tajbin għas-
saħħa u sostenibbli dwar il-prodotti tal-
ikel; jinnota l-importanza tal-enfasi fuq 
nutrizzjoni tajba għas-saħħa fit-tfal u l-
adolexxenti u għalhekk jappella għal Pjan 
ta' Azzjoni tal-UE ġdid dwar l-Obeżità fit-
Tfal; jappoġġja l-miżuri fiskali biex l-ikel 
frisk ikollu prezz aktar għall-but ta' 
kulħadd u jkun aċċessibbli fil-livell 
nazzjonali, speċjalment għall-persuni 
b'introjtu baxx; iħeġġeġ lill-Istati Membri 
jużaw politiki tal-ipprezzar, bħad-
differenzjazzjoni fit-taxxa fuq il-valur 
miżjud, u l-kontrolli tal-
kummerċjalizzazzjoni biex jinfluwenzaw 
id-domanda u l-aċċess għall-ikel u x-xorb 
li ma tantx għandhom xaħmijiet saturati, 
xaħmijiet trans, melħ u zokkor, u l-
aċċessibbiltà tal-prezzijiet tagħhom; 
jappoġġja lill-Istati Membri fir-restrizzjoni 
tar-reklamar ta' prodotti tal-ikel 
ipproċessati ħafna u ta' xorb b'togħma 
zokkrija jew biz-zokkor, inkluż fuq il-
midja soċjali;

__________________ __________________
15 Proposta tal-Kummissjoni tal-
24' ta' Marzu 2021 għal rakkomandazzjoni 
tal-Kunsill li tistabbilixxi l-Garanzija 
Ewropea għat-Tfal (COM(2021)0137).

15 Commission proposal of 24 March 2021 
for a Council recommendation establishing 
a European Child Guarantee 
(COM(2021)0137).

Or. en

Emenda 384
Maria Arena
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13. Jenfasizza r-rwol ta' dieta tajba 
għas-saħħa għall-prevenzjoni tal-kanċer, u 
li r-riskji individwali tal-kanċer jistgħu 
jitnaqqsu b'konsum xieraq ta' frott u 
ħxejjex, u għalhekk jilqa' r-reviżjoni li 
jmiss tal-"iskema tal-UE għall-frott, il-
ħxejjex u l-ħalib fl-iskejjel"; jitlob lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri jgħinu 
lill-konsumaturi jagħmlu għażliet 
infurmati, tajbin għas-saħħa u sostenibbli 
dwar il-prodotti tal-ikel permezz tal-
adozzjoni ta' tikkettar dwar in-nutrizzjoni 
armonizzat u obbligatorju fuq quddiem tal-
pakkett, bħan-Nutri-Score; jilqa' l-enfasi 
fuq nutrizzjoni tajba għas-saħħa fil-
Garanzija tal-UE għat-Tfal15 u jappella 
għal Pjan ta' Azzjoni tal-UE ġdid dwar l-
Obeżità fit-Tfal; jappoġġja l-miżuri fiskali 
biex l-ikel frisk (bħall-ħemes, il-ħbub u l-
ħxejjex) ikollu prezz aktar għall-but ta' 
kulħadd u jkun aċċessibbli fil-livell 
nazzjonali, speċjalment għall-persuni 
b'introjtu baxx; iħeġġeġ lill-Istati Membri 
jużaw politiki tal-ipprezzar, bħad-
differenzjazzjoni fit-taxxa fuq il-valur 
miżjud, u l-kontrolli tal-
kummerċjalizzazzjoni biex jinfluwenzaw 
id-domanda u l-aċċess għall-ikel u x-xorb 
li ma tantx għandhom xaħmijiet saturati, 
xaħmijiet trans, melħ u zokkor, u l-
aċċessibbiltà tal-prezzijiet tagħhom; 
jappoġġja lill-Istati Membri fir-restrizzjoni 
tar-reklamar ta' prodotti tal-ikel 
ipproċessati ħafna u ta' xorb b'togħma 
zokkrija jew biz-zokkor, inkluż fuq il-
midja soċjali;

13. Jenfasizza r-rwol ta' dieta tajba 
għas-saħħa għall-prevenzjoni tal-kanċer, u 
li r-riskji individwali tal-kanċer jistgħu 
jitnaqqsu b'konsum xieraq ta' frott u 
ħxejjex, u bit-tnaqqis tal-konsum ta' 
laħam aħmar u pproċessat f'konformità 
mar-rakkomandazzjonijiet tad-WHO; 
għalhekk jilqa' r-reviżjoni li jmiss tal-
"iskema tal-UE għall-frott, il-ħxejjex u l-
ħalib fl-iskejjel"; jitlob lill-Kummissjoni u 
lill-Istati Membri jgħinu lill-konsumaturi 
jagħmlu għażliet infurmati, tajbin għas-
saħħa u sostenibbli dwar il-prodotti tal-ikel 
permezz tal-adozzjoni ta' tikkettar dwar in-
nutrizzjoni armonizzat u obbligatorju fuq 
quddiem tal-pakkett, bħan-Nutri-Score; 
jilqa' l-enfasi fuq nutrizzjoni tajba għas-
saħħa fil-Garanzija tal-UE għat-Tfal15 u 
jappella għal Pjan ta' Azzjoni tal-UE ġdid 
dwar l-Obeżità fit-Tfal; jappoġġja l-miżuri 
fiskali biex l-ikel frisk (bħall-ħemes, il-
ħbub u l-ħxejjex) ikollu prezz aktar għall-
but ta' kulħadd u jkun aċċessibbli fil-livell 
nazzjonali, speċjalment għall-persuni 
b'introjtu baxx; iħeġġeġ lill-Istati Membri 
jużaw politiki tal-ipprezzar, bħad-
differenzjazzjoni fit-taxxa fuq il-valur 
miżjud, u l-kontrolli tal-
kummerċjalizzazzjoni biex jinfluwenzaw 
id-domanda u l-aċċess għall-ikel u x-xorb 
li ma tantx għandhom xaħmijiet saturati, 
xaħmijiet trans, melħ u zokkor, u l-
aċċessibbiltà tal-prezzijiet tagħhom; 
jappoġġja lill-Istati Membri fl-
introduzzjoni ta' taxxi fuq prodotti tal-ikel 
ipproċessati ħafna u ta' xorb b'togħma 
zokkrija jew biz-zokkor u fir-restrizzjoni 
tar-reklamar ta' dawn il-prodotti, inkluż 
fuq il-midja soċjali;

__________________ __________________
15 Proposta tal-Kummissjoni tal-
24' ta' Marzu 2021 għal rakkomandazzjoni 
tal-Kunsill li tistabbilixxi l-Garanzija 

15 Proposta tal-Kummissjoni tal-
24 ta' Marzu 2021 għal rakkomandazzjoni 
tal-Kunsill li tistabbilixxi l-Garanzija 
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Ewropea għat-Tfal (COM(2021)0137). Ewropea għat-Tfal (COM(2021)0137).

Or. en

Emenda 385
Aldo Patriciello

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13. Jenfasizza r-rwol ta' dieta tajba 
għas-saħħa għall-prevenzjoni tal-kanċer, u 
li r-riskji individwali tal-kanċer jistgħu 
jitnaqqsu b'konsum xieraq ta' frott u 
ħxejjex, u għalhekk jilqa' r-reviżjoni li 
jmiss tal-"iskema tal-UE għall-frott, il-
ħxejjex u l-ħalib fl-iskejjel"; jitlob lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri jgħinu 
lill-konsumaturi jagħmlu għażliet 
infurmati, tajbin għas-saħħa u sostenibbli 
dwar il-prodotti tal-ikel permezz tal-
adozzjoni ta' tikkettar dwar in-nutrizzjoni 
armonizzat u obbligatorju fuq quddiem tal-
pakkett, bħan-Nutri-Score; jilqa' l-enfasi 
fuq nutrizzjoni tajba għas-saħħa fil-
Garanzija tal-UE għat-Tfal15 u jappella 
għal Pjan ta' Azzjoni tal-UE ġdid dwar l-
Obeżità fit-Tfal; jappoġġja l-miżuri fiskali 
biex l-ikel frisk (bħall-ħemes, il-ħbub u l-
ħxejjex) ikollu prezz aktar għall-but ta' 
kulħadd u jkun aċċessibbli fil-livell 
nazzjonali, speċjalment għall-persuni 
b'introjtu baxx; iħeġġeġ lill-Istati Membri 
jużaw politiki tal-ipprezzar, bħad-
differenzjazzjoni fit-taxxa fuq il-valur 
miżjud, u l-kontrolli tal-
kummerċjalizzazzjoni biex jinfluwenzaw 
id-domanda u l-aċċess għall-ikel u x-xorb 
li ma tantx għandhom xaħmijiet saturati, 
xaħmijiet trans, melħ u zokkor, u l-
aċċessibbiltà tal-prezzijiet tagħhom; 
jappoġġja lill-Istati Membri fir-restrizzjoni 
tar-reklamar ta' prodotti tal-ikel 
ipproċessati ħafna u ta' xorb b'togħma 
zokkrija jew biz-zokkor, inkluż fuq il-

13. Jenfasizza r-rwol ta' dieta tajba 
għas-saħħa għall-prevenzjoni tal-kanċer, u 
li r-riskji individwali tal-kanċer jistgħu 
jitnaqqsu b'konsum xieraq ta' frott u 
ħxejjex, u għalhekk jilqa' r-reviżjoni li 
jmiss tal-"iskema tal-UE għall-frott, il-
ħxejjex u l-ħalib fl-iskejjel"; jitlob lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri jgħinu 
lill-konsumaturi jagħmlu għażliet 
infurmati, tajbin għas-saħħa u sostenibbli 
dwar il-prodotti tal-ikel permezz tal-
adozzjoni ta' tikkettar dwar in-nutrizzjoni 
armonizzat fuq quddiem tal-pakkett; jilqa' 
l-enfasi fuq nutrizzjoni tajba għas-saħħa 
fil-Garanzija tal-UE għat-Tfal[1] u jappella 
għal Pjan ta' Azzjoni tal-UE ġdid dwar l-
Obeżità fit-Tfal; jappoġġja l-miżuri fiskali 
biex l-ikel frisk (bħall-ħemes, il-ħbub u l-
ħxejjex) ikollu prezz aktar għall-but ta' 
kulħadd u jkun aċċessibbli fil-livell 
nazzjonali, speċjalment għall-persuni 
b'introjtu baxx; iħeġġeġ lill-Istati Membri 
jużaw politiki tal-ipprezzar, bħad-
differenzjazzjoni fit-taxxa fuq il-valur 
miżjud, u l-kontrolli tal-
kummerċjalizzazzjoni biex jinfluwenzaw 
id-domanda u l-aċċess għall-ikel u x-xorb 
li ma tantx għandhom xaħmijiet saturati, 
xaħmijiet trans, melħ u zokkor, u l-
aċċessibbiltà tal-prezzijiet tagħhom; 
jappoġġja lill-Istati Membri fir-restrizzjoni 
tar-reklamar ta' prodotti tal-ikel 
ipproċessati ħafna u ta' xorb b'togħma 
zokkrija jew biz-zokkor, inkluż fuq il-
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midja soċjali; midja soċjali;

__________________ __________________
15 Proposta tal-Kummissjoni tal-24 ta' 
Marzu 2021 għal rakkomandazzjoni tal-
Kunsill li tistabbilixxi l-Garanzija Ewropea 
għat-Tfal (COM(2021)0137).

15 Proposta tal-Kummissjoni tal-24 ta' 
Marzu 2021 għal rakkomandazzjoni tal-
Kunsill li tistabbilixxi l-Garanzija Ewropea 
għat-Tfal (COM(2021)0137).

Or. it

Emenda 386
Stefania Zambelli, Angelo Ciocca

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13. Jenfasizza r-rwol ta' dieta tajba 
għas-saħħa għall-prevenzjoni tal-kanċer, u 
li r-riskji individwali tal-kanċer jistgħu 
jitnaqqsu b'konsum xieraq ta' frott u 
ħxejjex, u għalhekk jilqa' r-reviżjoni li 
jmiss tal-"iskema tal-UE għall-frott, il-
ħxejjex u l-ħalib fl-iskejjel"; jitlob lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri jgħinu 
lill-konsumaturi jagħmlu għażliet 
infurmati, tajbin għas-saħħa u sostenibbli 
dwar il-prodotti tal-ikel permezz tal-
adozzjoni ta' tikkettar dwar in-nutrizzjoni 
armonizzat u obbligatorju fuq quddiem tal-
pakkett, bħan-Nutri-Score; jilqa' l-enfasi 
fuq nutrizzjoni tajba għas-saħħa fil-
Garanzija tal-UE għat-Tfal15 u jappella 
għal Pjan ta' Azzjoni tal-UE ġdid dwar l-
Obeżità fit-Tfal; jappoġġja l-miżuri fiskali 
biex l-ikel frisk (bħall-ħemes, il-ħbub u l-
ħxejjex) ikollu prezz aktar għall-but ta' 
kulħadd u jkun aċċessibbli fil-livell 
nazzjonali, speċjalment għall-persuni 
b'introjtu baxx; iħeġġeġ lill-Istati Membri 
jużaw politiki tal-ipprezzar, bħad-
differenzjazzjoni fit-taxxa fuq il-valur 
miżjud, u l-kontrolli tal-
kummerċjalizzazzjoni biex jinfluwenzaw 
id-domanda u l-aċċess għall-ikel u x-xorb 
li ma tantx għandhom xaħmijiet saturati, 

13. Jenfasizza r-rwol ta' dieta tajba 
għas-saħħa għall-prevenzjoni tal-kanċer, u 
li r-riskji individwali tal-kanċer jistgħu 
jitnaqqsu b'konsum xieraq ta' frott u 
ħxejjex, u għalhekk jilqa' r-reviżjoni li 
jmiss tal-"iskema tal-UE għall-frott, il-
ħxejjex u l-ħalib fl-iskejjel"; jitlob lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri jgħinu 
lill-konsumaturi jagħmlu għażliet 
infurmati, tajbin għas-saħħa u sostenibbli 
dwar il-prodotti tal-ikel permezz tal-
adozzjoni ta' tikkettar dwar in-nutrizzjoni 
armonizzat u obbligatorju fuq quddiem tal-
pakkett; jilqa' l-enfasi fuq nutrizzjoni tajba 
għas-saħħa fil-Garanzija tal-UE għat-Tfal15 
u jappella għal Pjan ta' Azzjoni tal-UE ġdid 
dwar l-Obeżità fit-Tfal; jappoġġja l-miżuri 
fiskali biex l-ikel frisk (bħall-ħemes, il-
ħbub u l-ħxejjex) ikollu prezz aktar għall-
but ta' kulħadd u jkun aċċessibbli fil-livell 
nazzjonali, speċjalment għall-persuni 
b'introjtu baxx; iħeġġeġ lill-Istati Membri 
jużaw politiki tal-ipprezzar, bħad-
differenzjazzjoni fit-taxxa fuq il-valur 
miżjud, u l-kontrolli tal-
kummerċjalizzazzjoni biex jinfluwenzaw 
id-domanda u l-aċċess għall-ikel u x-xorb 
li ma tantx għandhom xaħmijiet saturati, 
xaħmijiet trans, melħ u zokkor, u l-



AM\1240745MT.docx 67/189 PE697.579v02-00

MT

xaħmijiet trans, melħ u zokkor, u l-
aċċessibbiltà tal-prezzijiet tagħhom; 
jappoġġja lill-Istati Membri fir-restrizzjoni 
tar-reklamar ta' prodotti tal-ikel 
ipproċessati ħafna u ta' xorb b'togħma 
zokkrija jew biz-zokkor, inkluż fuq il-
midja soċjali;

aċċessibbiltà tal-prezzijiet tagħhom; 
jappoġġja lill-Istati Membri fir-restrizzjoni 
tar-reklamar ta' prodotti tal-ikel 
ipproċessati ħafna u ta' xorb b'togħma 
zokkrija jew biz-zokkor, inkluż fuq il-
midja soċjali;

__________________ __________________
15 Proposta tal-Kummissjoni tal-
24' ta' Marzu 2021 għal rakkomandazzjoni 
tal-Kunsill li tistabbilixxi l-Garanzija 
Ewropea għat-Tfal (COM(2021)0137).

15 Proposta tal-Kummissjoni tal-
24 ta' Marzu 2021 għal rakkomandazzjoni 
tal-Kunsill li tistabbilixxi l-Garanzija 
Ewropea għat-Tfal (COM(2021)0137).

Or. en

Emenda 387
Ondřej Knotek, Irena Joveva, Alin Mituța

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13. Jenfasizza r-rwol ta' dieta tajba 
għas-saħħa għall-prevenzjoni tal-kanċer, u 
li r-riskji individwali tal-kanċer jistgħu 
jitnaqqsu b'konsum xieraq ta' frott u 
ħxejjex, u għalhekk jilqa' r-reviżjoni li 
jmiss tal-"iskema tal-UE għall-frott, il-
ħxejjex u l-ħalib fl-iskejjel"; jitlob lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri jgħinu 
lill-konsumaturi jagħmlu għażliet 
infurmati, tajbin għas-saħħa u sostenibbli 
dwar il-prodotti tal-ikel permezz tal-
adozzjoni ta' tikkettar dwar in-nutrizzjoni 
armonizzat u obbligatorju fuq quddiem tal-
pakkett, bħan-Nutri-Score; jilqa' l-enfasi 
fuq nutrizzjoni tajba għas-saħħa fil-
Garanzija tal-UE għat-Tfal15 u jappella 
għal Pjan ta' Azzjoni tal-UE ġdid dwar l-
Obeżità fit-Tfal; jappoġġja l-miżuri fiskali 
biex l-ikel frisk (bħall-ħemes, il-ħbub u l-
ħxejjex) ikollu prezz aktar għall-but ta' 
kulħadd u jkun aċċessibbli fil-livell 
nazzjonali, speċjalment għall-persuni 
b'introjtu baxx; iħeġġeġ lill-Istati Membri 

13. Jenfasizza r-rwol ta' dieta tajba 
għas-saħħa għall-prevenzjoni tal-kanċer, u 
li r-riskji individwali tal-kanċer jistgħu 
jitnaqqsu b'konsum xieraq ta' frott u 
ħxejjex, u għalhekk jilqa' r-reviżjoni li 
jmiss tal-"iskema tal-UE għall-frott, il-
ħxejjex u l-ħalib fl-iskejjel"; jitlob lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri jgħinu 
lill-konsumaturi jagħmlu għażliet 
infurmati, tajbin għas-saħħa u sostenibbli 
dwar il-prodotti tal-ikel permezz tal-
adozzjoni ta' tikkettar dwar in-nutrizzjoni 
armonizzat u obbligatorju fuq quddiem tal-
pakkett; jilqa' l-enfasi fuq nutrizzjoni tajba 
għas-saħħa fil-Garanzija tal-UE għat-Tfal15 
u jappella għal Pjan ta' Azzjoni tal-UE ġdid 
dwar l-Obeżità fit-Tfal; jappoġġja l-miżuri 
fiskali biex l-ikel frisk (bħall-ħemes, il-
ħbub u l-ħxejjex) ikollu prezz aktar għall-
but ta' kulħadd u jkun aċċessibbli fil-livell 
nazzjonali, speċjalment għall-persuni 
b'introjtu baxx; iħeġġeġ lill-Istati Membri 
jużaw politiki tal-ipprezzar, bħad-
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jużaw politiki tal-ipprezzar, bħad-
differenzjazzjoni fit-taxxa fuq il-valur 
miżjud, u l-kontrolli tal-
kummerċjalizzazzjoni biex jinfluwenzaw 
id-domanda u l-aċċess għall-ikel u x-xorb 
li ma tantx għandhom xaħmijiet saturati, 
xaħmijiet trans, melħ u zokkor, u l-
aċċessibbiltà tal-prezzijiet tagħhom; 
jappoġġja lill-Istati Membri fir-restrizzjoni 
tar-reklamar ta' prodotti tal-ikel 
ipproċessati ħafna u ta' xorb b'togħma 
zokkrija jew biz-zokkor, inkluż fuq il-
midja soċjali;

differenzjazzjoni fit-taxxa fuq il-valur 
miżjud, u l-kontrolli tal-
kummerċjalizzazzjoni biex jinfluwenzaw 
id-domanda u l-aċċess għall-ikel u x-xorb 
li ma tantx għandhom xaħmijiet saturati, 
xaħmijiet trans, melħ u zokkor, u l-
aċċessibbiltà tal-prezzijiet tagħhom; 
jappoġġja lill-Istati Membri fir-restrizzjoni 
tar-reklamar ta' prodotti tal-ikel 
ipproċessati ħafna u ta' xorb b'togħma 
zokkrija jew biz-zokkor, inkluż fuq il-
midja soċjali;

__________________ __________________
15 Proposta tal-Kummissjoni tal-
24' ta' Marzu 2021 għal rakkomandazzjoni 
tal-Kunsill li tistabbilixxi l-Garanzija 
Ewropea għat-Tfal (COM(2021)0137).

15 Proposta tal-Kummissjoni tal-
24 ta' Marzu 2021 għal rakkomandazzjoni 
tal-Kunsill li tistabbilixxi l-Garanzija 
Ewropea għat-Tfal (COM(2021)0137).

Or. en

Emenda 388
Stefania Zambelli, Angelo Ciocca

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13. Jenfasizza r-rwol ta' dieta tajba 
għas-saħħa għall-prevenzjoni tal-kanċer, u 
li r-riskji individwali tal-kanċer jistgħu 
jitnaqqsu b'konsum xieraq ta' frott u 
ħxejjex, u għalhekk jilqa' r-reviżjoni li 
jmiss tal-"iskema tal-UE għall-frott, il-
ħxejjex u l-ħalib fl-iskejjel"; jitlob lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri jgħinu 
lill-konsumaturi jagħmlu għażliet 
infurmati, tajbin għas-saħħa u sostenibbli 
dwar il-prodotti tal-ikel permezz tal-
adozzjoni ta' tikkettar dwar in-nutrizzjoni 
armonizzat u obbligatorju fuq quddiem tal-
pakkett, bħan-Nutri-Score; jilqa' l-enfasi 
fuq nutrizzjoni tajba għas-saħħa fil-
Garanzija tal-UE għat-Tfal15 u jappella 
għal Pjan ta' Azzjoni tal-UE ġdid dwar l-

13. Jenfasizza r-rwol ta' dieta tajba 
għas-saħħa għall-prevenzjoni tal-kanċer, u 
li r-riskji individwali tal-kanċer jistgħu 
jitnaqqsu b'konsum xieraq ta' frott u 
ħxejjex, u għalhekk jilqa' r-reviżjoni li 
jmiss tal-"iskema tal-UE għall-frott, il-
ħxejjex u l-ħalib fl-iskejjel"; jitlob lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri jgħinu 
lill-konsumaturi jagħmlu għażliet 
infurmati, tajbin għas-saħħa u sostenibbli 
dwar il-prodotti tal-ikel permezz tal-
adozzjoni ta' tikkettar dwar in-nutrizzjoni 
armonizzat fuq quddiem tal-pakkett, bħan-
Nutri-Score; jilqa' l-enfasi fuq nutrizzjoni 
tajba għas-saħħa fil-Garanzija tal-UE għat-
Tfal15 u jappella għal Pjan ta' Azzjoni tal-
UE ġdid dwar l-Obeżità fit-Tfal; jappoġġja 
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Obeżità fit-Tfal; jappoġġja l-miżuri fiskali 
biex l-ikel frisk (bħall-ħemes, il-ħbub u l-
ħxejjex) ikollu prezz aktar għall-but ta' 
kulħadd u jkun aċċessibbli fil-livell 
nazzjonali, speċjalment għall-persuni 
b'introjtu baxx; iħeġġeġ lill-Istati Membri 
jużaw politiki tal-ipprezzar, bħad-
differenzjazzjoni fit-taxxa fuq il-valur 
miżjud, u l-kontrolli tal-
kummerċjalizzazzjoni biex jinfluwenzaw 
id-domanda u l-aċċess għall-ikel u x-xorb 
li ma tantx għandhom xaħmijiet saturati, 
xaħmijiet trans, melħ u zokkor, u l-
aċċessibbiltà tal-prezzijiet tagħhom; 
jappoġġja lill-Istati Membri fir-restrizzjoni 
tar-reklamar ta' prodotti tal-ikel 
ipproċessati ħafna u ta' xorb b'togħma 
zokkrija jew biz-zokkor, inkluż fuq il-
midja soċjali;

l-miżuri fiskali biex l-ikel frisk (bħall-
ħemes, il-ħbub u l-ħxejjex) ikollu prezz 
aktar għall-but ta' kulħadd u jkun 
aċċessibbli fil-livell nazzjonali, 
speċjalment għall-persuni b'introjtu baxx; 
iħeġġeġ lill-Istati Membri jużaw politiki 
tal-ipprezzar, bħad-differenzjazzjoni fit-
taxxa fuq il-valur miżjud, u l-kontrolli tal-
kummerċjalizzazzjoni biex jinfluwenzaw 
id-domanda u l-aċċess għall-ikel u x-xorb 
li ma tantx għandhom xaħmijiet saturati, 
xaħmijiet trans, melħ u zokkor, u l-
aċċessibbiltà tal-prezzijiet tagħhom; 
jappoġġja lill-Istati Membri fir-restrizzjoni 
tar-reklamar ta' prodotti tal-ikel 
ipproċessati ħafna u ta' xorb b'togħma 
zokkrija jew biz-zokkor, inkluż fuq il-
midja soċjali;

__________________ __________________
15 Proposta tal-Kummissjoni tal-
24' ta' Marzu 2021 għal rakkomandazzjoni 
tal-Kunsill li tistabbilixxi l-Garanzija 
Ewropea għat-Tfal (COM(2021)0137).

15 Proposta tal-Kummissjoni tal-
24 ta' Marzu 2021 għal rakkomandazzjoni 
tal-Kunsill li tistabbilixxi l-Garanzija 
Ewropea għat-Tfal (COM(2021)0137).

Or. en

Emenda 389
Michèle Rivasi

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13a. Jappella għall-inklużjoni ta' 
informazzjoni fuq it-tikketta tal-ikel dwar 
l-impronta ambjentali tal-ikel u x-xorb u 
l-preżenza tal-pestiċidi, sabiex tissaħħaħ 
il-pożizzjoni tal-konsumaturi biex ikunu 
jistgħu jsegwu dieti aktar tajbin għas-
saħħa u aktar sostenibbli;

Or. en
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Emenda 390
Michèle Rivasi

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13b (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13b. Jilqa' l-intenzjoni tal-Kummissjoni 
li tindirizza l-preżenza ta' kontaminanti 
karċinoġeniċi fl-ikel; ifakkar lill-
Kummissjoni fir-riżoluzzjoni tal-
Parlament tat-8 ta' Ottubru 2020 
(P9_TA(2020)0256) li titlob li jiġu 
stabbiliti limiti legali stretti għall-preżenza 
ta' akrilammid fl-ikel biex il-konsumaturi 
jiġu protetti b'mod adegwat, speċjalment 
dawk l-aktar vulnerabbli bħat-trabi u t-
tfal; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tressaq 
b'mod rapidu proposti regolatorji;

Or. en

Emenda 391
Michèle Rivasi

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13c (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13c. Jistieden lill-Kummissjoni tagħti 
widen għad-diversi appelli tal-Parlament 
tas-16 ta' Jannar 2019 
(P8_TA(2019)0023) biex tittejjeb il-
proċedura ta' awtorizzazzjoni tal-Unjoni 
għall-pestiċidi;

Or. en

Emenda 392
Nicolás González Casares, Alessandra Moretti, Maria Arena, Romana Jerković, Cyrus 
Engerer, Sara Cerdas, Patrizia Toia, Tudor Ciuhodaru, Marc Angel, Johan Danielsson, 
Estrella Durá Ferrandis
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 14

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

14. Jistieden lill-Istati Membri, lill-
gvernijiet reġjonali u lokali, u lir-
rappreżentanti tas-soċjetà ċivili 
jippromwovu u jiffaċilitaw il-prattika tal-
attivitajiet sportivi, li hija magħrufa li 
tillimita kemm l-inċidenza kif ukoll ir-
rikorrenza tal-kanċer, kif ukoll il-problemi 
tas-saħħa mentali, u jiffavorixxu l-
inklużjoni soċjali;

14. Jistieden lill-Istati Membri, lill-
gvernijiet reġjonali u lokali, u lir-
rappreżentanti tas-soċjetà ċivili 
jippromwovu u jiffaċilitaw il-prattika tal-
attivitajiet sportivi, li hija magħrufa li 
tillimita kemm l-inċidenza kif ukoll ir-
rikorrenza tal-kanċer, kif ukoll il-problemi 
tas-saħħa mentali, u jiffavorixxu l-
inklużjoni soċjali; jappella għal 
programmi indirizzati speċjalment lejn it-
tfal u ż-żgħażagħ, biex tiġi mħeġġa l-
prattika tal-eżerċizzju fiżiku minn età 
bikrija; jenfasizza l-importanza li l-
prattika tal-isport issir aċċessibbli u 
inklużiva għal kulħadd, b'mod partikolari 
għal gruppi vulnerabbli, permezz tal-
finanzjament ta' infrastrutturi, tagħmir u 
programmi pubbliċi;

Or. en

Emenda 393
Alessandra Moretti

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 14

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

14. Jistieden lill-Istati Membri, lill-
gvernijiet reġjonali u lokali, u lir-
rappreżentanti tas-soċjetà ċivili 
jippromwovu u jiffaċilitaw il-prattika tal-
attivitajiet sportivi, li hija magħrufa li 
tillimita kemm l-inċidenza kif ukoll ir-
rikorrenza tal-kanċer, kif ukoll il-problemi 
tas-saħħa mentali, u jiffavorixxu l-
inklużjoni soċjali;

14. Jistieden lill-Istati Membri, lill-
gvernijiet reġjonali u lokali, u lir-
rappreżentanti tas-soċjetà ċivili 
jippromwovu u jiffaċilitaw il-prattika tal-
attivitajiet sportivi, b'mod partikolari fl-
iskejjel u għaż-żgħażagħ, li hija magħrufa 
li tillimita kemm l-inċidenza kif ukoll ir-
rikorrenza tal-kanċer, kif ukoll il-problemi 
tas-saħħa mentali, u jiffavorixxu l-
inklużjoni soċjali; ifakkar li ħajja 
b'saħħitha u attiva hija kruċjali f'kull età 
u għalhekk iħeġġeġ ukoll il-promozzjoni 
tad-drawwiet tal-isport u dawk tajbin 
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għas-saħħa għall-anzjani;

Or. en

Emenda 394
Tudor Ciuhodaru

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 14

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

14. Jistieden lill-Istati Membri, lill-
gvernijiet reġjonali u lokali, u lir-
rappreżentanti tas-soċjetà ċivili 
jippromwovu u jiffaċilitaw il-prattika tal-
attivitajiet sportivi, li hija magħrufa li 
tillimita kemm l-inċidenza kif ukoll ir-
rikorrenza tal-kanċer, kif ukoll il-problemi 
tas-saħħa mentali, u jiffavorixxu l-
inklużjoni soċjali;

14. Jistieden lill-Istati Membri, lill-
gvernijiet reġjonali u lokali, u lir-
rappreżentanti tas-soċjetà ċivili 
jippromwovu u jiffaċilitaw il-prattika tal-
attivitajiet sportivi, kemm bħala parti mill-
programmi tal-iskejjel, kif ukoll bħala 
parti minn attivitajiet extrakurrikulari, li 
hija magħrufa li tillimita kemm l-inċidenza 
kif ukoll ir-rikorrenza tal-kanċer, kif ukoll 
il-problemi tas-saħħa mentali, u 
jiffavorixxu l-inklużjoni soċjali;

Or. ro

Emenda 395
Peter Liese
f'isem il-Grupp PPE
Tomislav Sokol, Nathalie Colin-Oesterlé, Liudas Mažylis, Maria Spyraki, Dolors 
Montserrat, Cindy Franssen, Adam Jarubas, Deirdre Clune, Sunčana Glavak, Bartosz 
Arłukowicz, Christian Sagartz

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 14

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

14. Jistieden lill-Istati Membri, lill-
gvernijiet reġjonali u lokali, u lir-
rappreżentanti tas-soċjetà ċivili 
jippromwovu u jiffaċilitaw il-prattika tal-
attivitajiet sportivi, li hija magħrufa li 
tillimita kemm l-inċidenza kif ukoll ir-
rikorrenza tal-kanċer, kif ukoll il-problemi 

14. Jistieden lill-Istati Membri, lill-
gvernijiet reġjonali u lokali, u lir-
rappreżentanti tas-soċjetà ċivili u lill-
impjegaturi jippromwovu u jiffaċilitaw il-
prattika tal-attivitajiet sportivi u attivitajiet 
fiżiċi oħra b'mod ġenerali, li huma 
magħrufa li jillimitaw kemm l-inċidenza 
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tas-saħħa mentali, u jiffavorixxu l-
inklużjoni soċjali;

kif ukoll ir-rikorrenza tal-kanċer, kif ukoll 
il-problemi tas-saħħa mentali, u 
jiffavorixxu l-inklużjoni soċjali;

Or. en

Emenda 396
Bartosz Arłukowicz

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 14

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

14. Jistieden lill-Istati Membri, lill-
gvernijiet reġjonali u lokali, u lir-
rappreżentanti tas-soċjetà ċivili 
jippromwovu u jiffaċilitaw il-prattika tal-
attivitajiet sportivi, li hija magħrufa li 
tillimita kemm l-inċidenza kif ukoll ir-
rikorrenza tal-kanċer, kif ukoll il-problemi 
tas-saħħa mentali, u jiffavorixxu l-
inklużjoni soċjali;

14. Jistieden lill-Istati Membri, lill-
gvernijiet reġjonali u lokali, lir-
rappreżentanti tas-soċjetà ċivili u lill-
impjegaturi jippromwovu u jiffaċilitaw il-
prattika tal-attivitajiet sportivi, li hija 
magħrufa li tillimita kemm l-inċidenza kif 
ukoll ir-rikorrenza tal-kanċer, kif ukoll il-
problemi tas-saħħa mentali, u jiffavorixxu 
l-inklużjoni soċjali;

Or. pl

Emenda 397
Maria Arena

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 14

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

14. Jistieden lill-Istati Membri, lill-
gvernijiet reġjonali u lokali, u lir-
rappreżentanti tas-soċjetà ċivili 
jippromwovu u jiffaċilitaw il-prattika tal-
attivitajiet sportivi, li hija magħrufa li 
tillimita kemm l-inċidenza kif ukoll ir-
rikorrenza tal-kanċer, kif ukoll il-problemi 
tas-saħħa mentali, u jiffavorixxu l-
inklużjoni soċjali;

14. Jistieden lill-Istati Membri, lill-
gvernijiet reġjonali u lokali, u lir-
rappreżentanti tas-soċjetà ċivili 
jippromwovu u jiffaċilitaw il-prattika tal-
attivitajiet fiżiċi, li hija magħrufa li tillimita 
kemm l-inċidenza kif ukoll ir-rikorrenza 
tal-kanċer, kif ukoll il-problemi tas-saħħa 
mentali, u jiffavorixxu l-inklużjoni soċjali;

Or. en
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Emenda 398
Andrey Slabakov, Angel Dzhambazki, Pietro Fiocchi

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 14

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

14. Jistieden lill-Istati Membri, lill-
gvernijiet reġjonali u lokali, u lir-
rappreżentanti tas-soċjetà ċivili 
jippromwovu u jiffaċilitaw il-prattika tal-
attivitajiet sportivi, li hija magħrufa li 
tillimita kemm l-inċidenza kif ukoll ir-
rikorrenza tal-kanċer, kif ukoll il-problemi 
tas-saħħa mentali, u jiffavorixxu l-
inklużjoni soċjali;

14. Jistieden lill-Istati Membri, lill-
gvernijiet reġjonali u lokali, u lir-
rappreżentanti tas-soċjetà ċivili 
jippromwovu u jiffaċilitaw il-prattika tal-
attivitajiet sportivi, li hija magħrufa li 
tillimita kemm l-inċidenza kif ukoll ir-
rikorrenza tal-kanċer, kif ukoll il-problemi 
tas-saħħa mentali;

Or. en

Emenda 399
Nicolás González Casares, Alessandra Moretti, Maria Arena, Romana Jerković, Cyrus 
Engerer, Sara Cerdas, Patrizia Toia, Tudor Ciuhodaru, Marc Angel, Johan Danielsson, 
Estrella Durá Ferrandis

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 14a

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

14a. Jirrikonoxxi li l-obeżità hija 
meqjusa bħala fattur ta' riskju għal ħafna 
tipi ta' kanċer, bħal kanċer kolorettali, 
tal-kliewi jew tas-sider, fost oħrajn; 
jistieden lill-Istati Membri jiġġieldu b'mod 
attiv kontra l-obeżità billi jagħmlu 
disponibbli għażliet dijetetiċi tajbin għas-
saħħa u l-prattika tal-isport, u billi 
jedukaw u jħeġġu liċ-ċittadini jagħmlu l-
aħjar għażliet, iżda anke billi jinkludu 
programmi integrali fil-kura tas-saħħa 
primarja li jgħinu lill-pazjenti li jbatu 
mill-obeżità jitilfu l-piż b'mod tajjeb għas-
saħħa; jistieden lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri jappoġġjaw ir-riċerka u l-
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innovazzjoni relatati mal-obeżità biex 
jiddeskrivu l-influwenza ta' fatturi 
ġenetiċi, il-mikrobijota tal-bniedem jew l-
istat fiżjoloġiku, fost oħrajn, fuq il-piż tal-
ġisem u biex jesploraw l-interventi l-aktar 
effettivi;

Or. en

Emenda 400
Alin Mituța, Nicolae Ştefănuță, Hilde Vautmans, Vlad Gheorghe

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15. Jilqa' t-tnedija tal-kampanja 
"HealthLifestyle4all" tal-UE li tinvolvi l-
promozzjoni tal-isport, tal-attività fiżika u 
tad-dieti tajbin għas-saħħa, flimkien ma' 
setturi ewlenin oħra;

15. Jilqa' t-tnedija tal-kampanja 
"HealthLifestyle4all" tal-UE li tinvolvi l-
promozzjoni tal-isport, tal-attività fiżika u 
tad-dieti tajbin għas-saħħa, flimkien ma' 
setturi ewlenin oħra; jirrakkomanda li l-
iskejjel ikollhom edukazzjoni dwar is-
saħħa inkluża fil-kurrikuli tagħhom, biex 
ikun żgurat li t-tfal u l-adolexxenti 
jitgħallmu kif ikollhom stil ta' ħajja tajjeb 
għas-saħħa;

Or. en

Emenda 401
Loucas Fourlas

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15. Jilqa' t-tnedija tal-kampanja 
"HealthLifestyle4all" tal-UE li tinvolvi l-
promozzjoni tal-isport, tal-attività fiżika u 
tad-dieti tajbin għas-saħħa, flimkien ma' 
setturi ewlenin oħra;

15. Jilqa' t-tnedija tal-kampanja 
"HealthLifestyle4all" tal-UE li tinvolvi l-
promozzjoni tal-attività fiżika u tad-dieti 
tajbin għas-saħħa, flimkien ma' setturi 
ewlenin oħra;

Or. en
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Emenda 402
Peter Liese
f'isem il-Grupp PPE
Tomislav Sokol, Nathalie Colin-Oesterlé, Liudas Mažylis, Maria Spyraki, Dolors 
Montserrat, Cindy Franssen, Adam Jarubas, Deirdre Clune, Sunčana Glavak, Bartosz 
Arłukowicz

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15a

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15a. Jissottolinja li l-ikel għandu 
influwenza sinifikanti fuq is-saħħa tal-
individwi, u li l-evidenza xjentifika turi li 
l-konsum ta' porzjonijiet tal-ikel mhux 
xierqa għandu impatti negattivi fuq is-
saħħa u jista' jżid ir-riskju tal-iżvilupp tal-
kanċer; jappella għall-iżvilupp ta' 
kampanji komprensivi dwar in-
nutrizzjoni, allinjati mal-Istrateġija tal-
Unjoni Ewropea mill-Għalqa sal-Platt";1a

__________________
1a 
https://ec.europa.eu/food/system/files/202
0-05/f2f_action-plan_2020_strategy-
info_en.pdf

Or. en

Emenda 403
Peter Liese
f'isem il-Grupp PPE
Tomislav Sokol, Nathalie Colin-Oesterlé, Liudas Mažylis, Maria Spyraki, Dolors 
Montserrat, Cindy Franssen, Adam Jarubas, Deirdre Clune, Sunčana Glavak, Bartosz 
Arłukowicz

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15b (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15b. Iħeġġeġ lill-Istati Membri 
jikkunsidraw li jipprovdu pariri dwar in-
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nutrizzjoni fil-kura tas-saħħa primarja;

Or. en

Emenda 404
Margarita de la Pisa Carrión

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15c (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15c. Jistieden lill-Istati Membri 
jiffaċilitaw l-aċċess għall-attività fiżika 
għal pazjenti rikoverati l-isptar fuq 
rakkomandazzjonijiet kliniċi;

Or. en

Emenda 405
Margarita de la Pisa Carrión

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15d (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15d. Jistieden lill-Istati Membri 
jippromwovu politiki edukattivi tal-
assistenza soċjali sabiex issir 
sensibilizzazzjoni fl-iskejjel u 
f'organizzazzjonijiet pubbliċi u privati tal-
ħtieġa li nieħdu ħsieb il-ħajja tal-nies 
bħala element uniku u irrevokabbli li s-
soċjetà jeħtieġ li tipproteġi u tappoġġja fl-
iżvilupp perfett tagħha;

Or. en

Emenda 406
Nicolás González Casares, Maria Arena, Romana Jerković, Sara Cerdas, Patrizia Toia, 
Tudor Ciuhodaru, Marc Angel, Johan Danielsson, Estrella Durá Ferrandis
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 16

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

16. Jirrimarka li r-radjazzjoni mix-
xemx fiha radjazzjoni ultravjola (UV) 
inviżibbli li tista' twassal għall-kanċer tal-
ġilda; jappoġġja t-tisħiħ tal-protezzjoni 
mill-esponiment għar-radjazzjoni UV fil-
livell tal-UE, speċjalment fil-qafas tal-
leġiżlazzjoni dwar is-saħħa u s-sikurezza 
okkupazzjonali għall-ħaddiema fuq barra; 
jistieden lill-Istati Membri jimplimentaw 
bis-sħiħ ir-regoli dwar l-apparat artifiċjali 
biex tismar (sodod għat-tixmix)16 u jaħdmu 
flimkien għat-tneħħija gradwali tas-sodod 
għat-tixmix għal skopijiet kożmetiċi;

16. Jilqa' l-impenn tal-Kummissjoni li 
tesplora miżuri dwar l-esponiment għar-
radjazzjoni ultravjola, inkluż minn sodod 
għat-tixmix; jesprimi dispjaċir għall-fatt li 
dan l-impenn mhuwiex deskritt aktar fid-
dettall b'azzjonijiet konkreti fil-Pjan tal-
Ewropa biex Jingħeleb il-Kanċer; 
jirrimarka li r-radjazzjoni mix-xemx fiha 
radjazzjoni ultravjola (UV) inviżibbli li 
tista' twassal għall-kanċer tal-ġilda; 
jappoġġja t-tisħiħ tal-protezzjoni mill-
esponiment għar-radjazzjoni UV fil-livell 
tal-UE, speċjalment fil-qafas tal-
leġiżlazzjoni dwar is-saħħa u s-sikurezza 
okkupazzjonali għall-ħaddiema fuq barra; 
jistieden għalhekk lill-Kummissjoni 
tirrevedi d-Direttiva 2006/25/KE dwar l-
espożizzjoni tal-ħaddiema għar-riskji li 
jirriżultaw mill-aġenti fiżiċi (radjazzjoni 
ottika artifiċjali) u biex tinkludi r-
radjazzjoni solari fil-kamp ta' 
applikazzjonni; jistieden lill-Kummissjoni 
tirregola s-sodod għat-tixmix bħala 
tħassib tas-saħħa pubblika, filwaqt li 
tittrasferixxi r-responsabbiltà għal dan 
minn DĠ GROW għal DĠ SANTE; 
jappella lill-Istati Membri jimplimentaw 
bis-sħiħ ir-regoli dwar l-apparat artifiċjali 
biex tismar (sodod għat-tixmix) u jaħdmu 
flimkien għat-tneħħija gradwali tas-sodod 
għat-tixmix għal skopijiet kożmetiċi; 
jirrimarka l-importanza ta' kampanji 
informattivi biex in-nies isiru konxji dwar 
ir-riskji assoċjati mal-esponiment eċċessiv 
għax-xemx u biex jiġu mgħallma kif 
jagħrfu sinjali possibbli ta' twissija; 
jistieden lill-Istati Membri jirrevedu t-
tassazzjoni tal-kremi kontra x-xemx biex 
il-protezzjoni mix-xemx issir aċċessibbli 
għal kulħadd;

__________________ __________________
16 Id-Direttiva 2014/35/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2014 

16 Id-Direttiva 2014/35/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2014 
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dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati 
Membri relattivament għat-tqegħid fis-suq 
ta' tagħmir elettriku ddisinjat għall-użu fi 
ħdan ċerti limiti tal-vultaġġ, ĠU L 96, 
29.3.2014, p. 357.

dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati 
Membri relattivament għat-tqegħid fis-suq 
ta' tagħmir elettriku ddisinjat għall-użu fi 
ħdan ċerti limiti tal-vultaġġ, ĠU L 96, 
29.3.2014, p. 357.

Or. en

Emenda 407
Margarita de la Pisa Carrión

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 16

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

16. Jirrimarka li r-radjazzjoni mix-
xemx fiha radjazzjoni ultravjola (UV) 
inviżibbli li tista' twassal għall-kanċer tal-
ġilda; jappoġġja t-tisħiħ tal-protezzjoni 
mill-esponiment għar-radjazzjoni UV fil-
livell tal-UE, speċjalment fil-qafas tal-
leġiżlazzjoni dwar is-saħħa u s-sikurezza 
okkupazzjonali għall-ħaddiema fuq barra; 
jistieden lill-Istati Membri jimplimentaw 
bis-sħiħ ir-regoli dwar l-apparat artifiċjali 
biex tismar (sodod għat-tixmix)16 u jaħdmu 
flimkien għat-tneħħija gradwali tas-sodod 
għat-tixmix għal skopijiet kożmetiċi;

16. Jirrimarka li r-radjazzjoni mix-
xemx fiha radjazzjoni ultravjola (UV) 
inviżibbli li tista' twassal għall-kanċer tal-
ġilda; jappoġġja s-sensibilizzazzjoni u t-
tisħiħ tar-rakkomandazzjonijiet tal-
protezzjoni mill-esponiment għar-
radjazzjoni UV fil-livell tal-UE; jappoġġja 
l-protezzjoni kontra l-esponiment għar-
radjazzjoni UV fil-qafas tal-leġiżlazzjoni 
dwar is-saħħa u s-sikurezza okkupazzjonali 
għall-ħaddiema fuq barra; jistieden lill-
Istati Membri jimplimentaw bis-sħiħ ir-
regoli dwar l-apparat artifiċjali biex tismar 
(sodod għat-tixmix)16 u jaħdmu flimkien 
lejn użu responsabbli tas-sodod għat-
tixmix għal skopijiet kożmetiċi abbażi ta' 
rakkomandazzjonijiet tas-saħħa;

__________________ __________________
16 Id-Direttiva 2014/35/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2014 
dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati 
Membri relattivament għat-tqegħid fis-suq 
ta' tagħmir elettriku ddisinjat għall-użu fi 
ħdan ċerti limiti tal-vultaġġ, ĠU L 96, 
29.3.2014, p. 357.

16 Id-Direttiva 2014/35/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2014 
dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati 
Membri relattivament għat-tqegħid fis-suq 
ta' tagħmir elettriku ddisinjat għall-użu fi 
ħdan ċerti limiti tal-vultaġġ, ĠU L 96, 
29.3.2014, p. 357.

Or. en
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Emenda 408
Jens Gieseke, Peter Liese

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 16

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

16. Jirrimarka li r-radjazzjoni mix-
xemx fiha radjazzjoni ultravjola (UV) 
inviżibbli li tista' twassal għall-kanċer tal-
ġilda; jappoġġja t-tisħiħ tal-protezzjoni 
mill-esponiment għar-radjazzjoni UV fil-
livell tal-UE, speċjalment fil-qafas tal-
leġiżlazzjoni dwar is-saħħa u s-sikurezza 
okkupazzjonali għall-ħaddiema fuq barra; 
jistieden lill-Istati Membri jimplimentaw 
bis-sħiħ ir-regoli dwar l-apparat artifiċjali 
biex tismar (sodod għat-tixmix)16 u 
jaħdmu flimkien għat-tneħħija gradwali 
tas-sodod għat-tixmix għal skopijiet 
kożmetiċi;

16. Jirrimarka li r-radjazzjoni mix-
xemx fiha radjazzjoni ultravjola (UV) 
inviżibbli li tista' twassal għall-kanċer tal-
ġilda; jappoġġja t-tisħiħ tal-protezzjoni 
mill-esponiment għar-radjazzjoni UV fil-
livell tal-UE permezz tal-istabbiliment ta' 
miżuri ta' politika u rakkomandazzjonijiet 
tas-saħħa pubblika, speċjalment 
f'individwi b'riskju għoli bħal tfal, 
adolexxenti u persuni b'attivitajiet 
okkupazzjonali jew ta' divertiment fuq 
barra; jenfasizza l-ħtieġa li jiġi stabbilit 
qafas tal-leġiżlazzjoni dwar is-saħħa u s-
sikurezza okkupazzjonali għall-ħaddiema 
fuq barra; jistieden lill-Istati Membri 
jimplimentaw bis-sħiħ ir-regoli dwar l-
apparat artifiċjali biex tismar (sodod għat-
tixmix)16 u jintroduċu età minima għall-
użu tagħhom; jistieden lill-Istati Membri 
jinkludu r-rappurtar ta' kanċer tal-ġilda 
tat-tip melanoma u mhux tat-tip 
melanoma fir-reġistri nazzjonali tal-
kanċer;

__________________ __________________
16 Id-Direttiva 2014/35/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2014 
dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati 
Membri relattivament għat-tqegħid fis-suq 
ta' tagħmir elettriku ddisinjat għall-użu fi 
ħdan ċerti limiti tal-vultaġġ, ĠU L 96, 
29.3.2014, p. 357.

16 Id-Direttiva 2014/35/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2014 
dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati 
Membri relattivament għat-tqegħid fis-suq 
ta' tagħmir elettriku ddisinjat għall-użu fi 
ħdan ċerti limiti tal-vultaġġ, ĠU L 96, 
29.3.2014, p. 357.

Or. en

Emenda 409
Hilde Vautmans, Irena Joveva, Alin Mituța
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 16

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

16. Jirrimarka li r-radjazzjoni mix-
xemx fiha radjazzjoni ultravjola (UV) 
inviżibbli li tista' twassal għall-kanċer tal-
ġilda; jappoġġja t-tisħiħ tal-protezzjoni 
mill-esponiment għar-radjazzjoni UV fil-
livell tal-UE, speċjalment fil-qafas tal-
leġiżlazzjoni dwar is-saħħa u s-sikurezza 
okkupazzjonali għall-ħaddiema fuq barra; 
jistieden lill-Istati Membri jimplimentaw 
bis-sħiħ ir-regoli dwar l-apparat artifiċjali 
biex tismar (sodod għat-tixmix)16 u jaħdmu 
flimkien għat-tneħħija gradwali tas-sodod 
għat-tixmix għal skopijiet kożmetiċi;

16. Jirrimarka li r-radjazzjoni mix-
xemx fiha radjazzjoni ultravjola (UV) 
inviżibbli li tista' twassal għall-kanċer tal-
ġilda; jappoġġja t-tisħiħ tal-protezzjoni 
mill-esponiment għar-radjazzjoni UV fil-
livell tal-UE, speċjalment fil-qafas tal-
leġiżlazzjoni dwar is-saħħa u s-sikurezza 
okkupazzjonali għall-ħaddiema fuq barra; 
jistieden lill-Istati Membri jimplimentaw 
bis-sħiħ ir-regoli dwar l-apparat artifiċjali 
biex tismar (sodod għat-tixmix)16 u jaħdmu 
flimkien għat-tneħħija gradwali tas-sodod 
għat-tixmix għal skopijiet kożmetiċi; 
jappella għal età minima fl-UE kollha 
għas-sodod għat-tixmix, u 
rakkomandazzjonijiet speċifiċi biex 
jitnaqqas l-esponiment għar-radjazzjoni 
UV minn tfal u adolexxenti; jistieden lill-
Istati Membri jinkludu r-rappurtar ta' 
kanċer tal-ġilda tat-tip melanoma u mhux 
tat-tip melanoma fir-reġistri nazzjonali 
tal-kanċer;

__________________ __________________
16 Id-Direttiva 2014/35/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2014 
dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati 
Membri relattivament għat-tqegħid fis-suq 
ta' tagħmir elettriku ddisinjat għall-użu fi 
ħdan ċerti limiti tal-vultaġġ, ĠU L 96, 
29.3.2014, p. 357.

16 Id-Direttiva 2014/35/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2014 
dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati 
Membri relattivament għat-tqegħid fis-suq 
ta' tagħmir elettriku ddisinjat għall-użu fi 
ħdan ċerti limiti tal-vultaġġ, ĠU L 96, 
29.3.2014, p. 357.

Or. en

Emenda 410
Veronika Vrecionová, Pietro Fiocchi, Alexandr Vondra

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 16
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

16. Jirrimarka li r-radjazzjoni mix-
xemx fiha radjazzjoni ultravjola (UV) 
inviżibbli li tista' twassal għall-kanċer tal-
ġilda; jappoġġja t-tisħiħ tal-protezzjoni 
mill-esponiment għar-radjazzjoni UV fil-
livell tal-UE, speċjalment fil-qafas tal-
leġiżlazzjoni dwar is-saħħa u s-sikurezza 
okkupazzjonali għall-ħaddiema fuq barra; 
jistieden lill-Istati Membri jimplimentaw 
bis-sħiħ ir-regoli dwar l-apparat artifiċjali 
biex tismar (sodod għat-tixmix)16 u jaħdmu 
flimkien għat-tneħħija gradwali tas-sodod 
għat-tixmix għal skopijiet kożmetiċi;

16. Jirrimarka li r-radjazzjoni mix-
xemx fiha radjazzjoni ultravjola (UV) 
inviżibbli li tista' twassal għall-kanċer tal-
ġilda għal popolazzjonijiet esposti b'mod 
qawwi għax-xemx; jappoġġja t-tisħiħ tal-
protezzjoni mill-esponiment għar-
radjazzjoni UV fil-livell tal-UE, 
speċjalment fil-qafas tal-leġiżlazzjoni dwar 
is-saħħa u s-sikurezza okkupazzjonali 
għall-ħaddiema fuq barra; jistieden lill-
Istati Membri jimplimentaw bis-sħiħ ir-
regoli dwar l-apparat artifiċjali biex tismar 
(sodod għat-tixmix)16 u jaħdmu flimkien 
għat-tneħħija gradwali tas-sodod għat-
tixmix għal skopijiet kożmetiċi; itenni li 
għal gruppi tal-popolazzjoni li jaħdmu fuq 
ġewwa, aċċess limitat għax-xemx u, 
b'mod ġenerali għan-natura, iwassal għal 
konsegwenzi avversi tas-saħħa.

__________________ __________________
16 Id-Direttiva 2014/35/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2014 
dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati 
Membri relattivament għat-tqegħid fis-suq 
ta' tagħmir elettriku ddisinjat għall-użu fi 
ħdan ċerti limiti tal-vultaġġ, ĠU L 96, 
29.3.2014, p. 357.

16 Id-Direttiva 2014/35/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2014 
dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati 
Membri relattivament għat-tqegħid fis-suq 
ta' tagħmir elettriku ddisinjat għall-użu fi 
ħdan ċerti limiti tal-vultaġġ, ĠU L 96, 
29.3.2014, p. 357.

Or. en

Emenda 411
Michèle Rivasi

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 16

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

16. Jirrimarka li r-radjazzjoni mix-
xemx fiha radjazzjoni ultravjola (UV) 
inviżibbli li tista' twassal għall-kanċer tal-
ġilda; jappoġġja t-tisħiħ tal-protezzjoni 
mill-esponiment għar-radjazzjoni UV fil-

16. Jirrimarka li r-radjazzjoni mix-
xemx fiha radjazzjoni ultravjola (UV) 
inviżibbli li tista' twassal għall-kanċer tal-
ġilda; jappoġġja t-tisħiħ tal-protezzjoni 
mill-esponiment għar-radjazzjoni UV fil-
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livell tal-UE, speċjalment fil-qafas tal-
leġiżlazzjoni dwar is-saħħa u s-sikurezza 
okkupazzjonali għall-ħaddiema fuq barra; 
jistieden lill-Istati Membri jimplimentaw 
bis-sħiħ ir-regoli dwar l-apparat artifiċjali 
biex tismar (sodod għat-tixmix)16 u jaħdmu 
flimkien għat-tneħħija gradwali tas-sodod 
għat-tixmix għal skopijiet kożmetiċi;

livell tal-UE, speċjalment fil-qafas tal-
leġiżlazzjoni dwar is-saħħa u s-sikurezza 
okkupazzjonali għall-ħaddiema fuq barra; 
jistieden lill-Istati Membri jimplimentaw 
bis-sħiħ ir-regoli dwar l-apparat artifiċjali 
biex tismar (sodod għat-tixmix)16 u jaħdmu 
flimkien lejn il-projbizzjoni assoluta ta' 
dan l-apparat ikklassifikat bħala 
karċinoġen tal-Grupp 1, b'mod partikolari 
għal skopijiet kożmetiċi;

__________________ __________________
16 Id-Direttiva 2014/35/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2014 
dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati 
Membri relattivament għat-tqegħid fis-suq 
ta' tagħmir elettriku ddisinjat għall-użu fi 
ħdan ċerti limiti tal-vultaġġ, ĠU L 96, 
29.3.2014, p. 357.

16 Id-Direttiva 2014/35/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2014 
dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati 
Membri relattivament għat-tqegħid fis-suq 
ta' tagħmir elettriku ddisinjat għall-użu fi 
ħdan ċerti limiti tal-vultaġġ, ĠU L 96, 
29.3.2014, p. 357.

Or. en

Emenda 412
Peter Liese
f'isem il-Grupp PPE
Tomislav Sokol, Nathalie Colin-Oesterlé, Liudas Mažylis, Maria Spyraki, Dolors 
Montserrat, Adam Jarubas, Sunčana Glavak

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 16

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

16. Jirrimarka li r-radjazzjoni mix-
xemx fiha radjazzjoni ultravjola (UV) 
inviżibbli li tista' twassal għall-kanċer tal-
ġilda; jappoġġja t-tisħiħ tal-protezzjoni 
mill-esponiment għar-radjazzjoni UV fil-
livell tal-UE, speċjalment fil-qafas tal-
leġiżlazzjoni dwar is-saħħa u s-sikurezza 
okkupazzjonali għall-ħaddiema fuq barra; 
jistieden lill-Istati Membri jimplimentaw 
bis-sħiħ ir-regoli dwar l-apparat artifiċjali 
biex tismar (sodod għat-tixmix)16 u 
jaħdmu flimkien għat-tneħħija gradwali 
tas-sodod għat-tixmix għal skopijiet 

16. Jirrimarka li r-radjazzjoni mix-
xemx fiha radjazzjoni ultravjola (UV) 
inviżibbli li tista' twassal għall-kanċer tal-
ġilda; jappoġġja t-tisħiħ tal-protezzjoni 
mill-esponiment għar-radjazzjoni UV fil-
livell tal-UE, speċjalment fil-qafas tal-
leġiżlazzjoni dwar is-saħħa u s-sikurezza 
okkupazzjonali għall-ħaddiema fuq barra; 
jistieden lill-Istati Membri jimplimentaw 
bis-sħiħ ir-regoli dwar l-apparat artifiċjali 
biex tismar (sodod għat-tixmix)16;
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kożmetiċi;
__________________ __________________
16 Id-Direttiva 2014/35/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2014 
dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati 
Membri relattivament għat-tqegħid fis-suq 
ta' tagħmir elettriku ddisinjat għall-użu fi 
ħdan ċerti limiti tal-vultaġġ, ĠU L 96, 
29.3.2014, p. 357.

16 Id-Direttiva 2014/35/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2014 
dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati 
Membri relattivament għat-tqegħid fis-suq 
ta' tagħmir elettriku ddisinjat għall-użu fi 
ħdan ċerti limiti tal-vultaġġ, ĠU L 96, 
29.3.2014, p. 357.

Or. en

Emenda 413
Pietro Fiocchi

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 16

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

16. Jirrimarka li r-radjazzjoni mix-
xemx fiha radjazzjoni ultravjola (UV) 
inviżibbli li tista' twassal għall-kanċer tal-
ġilda; jappoġġja t-tisħiħ tal-protezzjoni 
mill-esponiment għar-radjazzjoni UV fil-
livell tal-UE, speċjalment fil-qafas tal-
leġiżlazzjoni dwar is-saħħa u s-sikurezza 
okkupazzjonali għall-ħaddiema fuq barra; 
jistieden lill-Istati Membri jimplimentaw 
bis-sħiħ ir-regoli dwar l-apparat artifiċjali 
biex tismar (sodod għat-tixmix)16 u 
jaħdmu flimkien għat-tneħħija gradwali 
tas-sodod għat-tixmix għal skopijiet 
kożmetiċi;

16. Jirrimarka li r-radjazzjoni mix-
xemx fiha radjazzjoni ultravjola (UV) 
inviżibbli li tista' twassal għall-kanċer tal-
ġilda; jappoġġja t-tisħiħ tal-protezzjoni 
mill-esponiment għar-radjazzjoni UV fil-
livell tal-UE, speċjalment fil-qafas tal-
leġiżlazzjoni dwar is-saħħa u s-sikurezza 
okkupazzjonali għall-ħaddiema fuq barra; 
jistieden lill-Istati Membri jimplimentaw 
bis-sħiħ ir-regoli dwar l-apparat artifiċjali 
biex tismar (sodod għat-tixmix)16;

__________________ __________________
16 Id-Direttiva 2014/35/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2014 
dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati 
Membri relattivament għat-tqegħid fis-suq 
ta' tagħmir elettriku ddisinjat għall-użu fi 
ħdan ċerti limiti tal-vultaġġ, ĠU L 96, 
29.3.2014, p. 357.

16 Id-Direttiva 2014/35/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2014 
dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati 
Membri relattivament għat-tqegħid fis-suq 
ta' tagħmir elettriku ddisinjat għall-użu fi 
ħdan ċerti limiti tal-vultaġġ, ĠU L 96, 
29.3.2014, p. 357.

Or. en
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Emenda 414
Nicolás González Casares, Maria Arena, Romana Jerković, Sara Cerdas, Tudor 
Ciuhodaru, Marc Angel, Johan Danielsson, Estrella Durá Ferrandis

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 17

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

17. 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-
Euratom17, li se jtejjeb l-għarfien dwar l-
esponiment għar-radon, u l-kontromiżuri 
proposti biex titnaqqas l-akkumulazzjoni 
tiegħu fl-abitazzjonijiet; 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 
Radjuattivi18; jistieden lill-Kummissjoni 
tintroduċi miżuri għall-protezzjoni tal-
ħaddiema esposti għar-radjazzjoni 
jonizzanti bħall-ekwipaġġi tal-linji tal-ajru, 
il-ħaddiema tal-impjanti tal-enerġija 
nukleari u l-professjonisti tas-saħħa li 
jaħdmu fis-setturi tar-radjoloġija, tar-
radjoterapija jew tal-mediċina nukleari;

17. 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-
Euratom17, li se jtejjeb l-għarfien dwar l-
esponiment għar-radon, u l-kontromiżuri 
proposti biex titnaqqas l-akkumulazzjoni 
tiegħu fl-abitazzjonijiet; 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 
Radjuattivi18; jistieden lill-Kummissjoni 
tivvaluta l-implimentazzjoni u l-effettività 
ta' miżuri attwali għall-protezzjoni tal-
ħaddiema esposti għar-radjazzjoni 
jonizzanti bħall-ekwipaġġi tal-linji tal-ajru, 
il-ħaddiema tal-impjanti tal-enerġija 
nukleari u l-professjonisti tas-saħħa u l-
veterinarji li jaħdmu fis-setturi tar-
radjoloġija, tar-radjoterapija jew tal-
mediċina nukleari u jirrieżaminawhom 
fejn meħtieġ, sabiex jiġu stabbiliti miżuri 
proporzjonati li jifhmu l-partikolaritajiet 
ta' kull settur; ifakkar li r-radjazzjoni 
jonizzanti tista' tkun preżenti wkoll fi djar 
privati, iħeġġeġ għalhekk lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri 
jidentifikaw żoni kritiċi eżistenti u 
potenzjali sabiex jirreaġixxu b'mod 
effettiv għal din it-theddida u 
jippromwovu kampanji ta' informazzjoni 
għall-pubbliku sabiex issir 
sensibilizzazzjoni dwar din il-kwistjoni;
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__________________ __________________
17 Ir-Regolament tal-Kunsill (Euratom) 
Nru 2021/765 tal-10 ta' Mejju 2021 li 
jistabbilixxi l-Programm ta' Riċerka u 
Taħriġ tal-Komunità Ewropea tal-Enerġija 
Atomika għall-perijodu 2021-2025 li 
jikkumplimenta Orizzont Ewropa – il-
Programm Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni, ĠU L 1671, 12.5.2021, 
p. 81.

17 Ir-Regolament tal-Kunsill (Euratom) 
Nru 2021/765 tal-10 ta' Mejju 2021 li 
jistabbilixxi l-Programm ta' Riċerka u 
Taħriġ tal-Komunità Ewropea tal-Enerġija 
Atomika għall-perijodu 2021-2025 li 
jikkumplimenta Orizzont Ewropa – il-
Programm Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni, ĠU L 1671, 12.5.2021, 
p. 81.

18 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.

18 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

Emenda 415
Tomislav Sokol, Sunčana Glavak

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 17

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

17. 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-
Euratom17, li se jtejjeb l-għarfien dwar l-
esponiment għar-radon, u l-kontromiżuri 
proposti biex titnaqqas l-akkumulazzjoni 
tiegħu fl-abitazzjonijiet; 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 
Radjuattivi18; jistieden lill-Kummissjoni 
tintroduċi miżuri għall-protezzjoni tal-
ħaddiema esposti għar-radjazzjoni 

17. 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-
Euratom17, li se jtejjeb l-għarfien dwar l-
esponiment għar-radon, u l-kontromiżuri 
proposti biex titnaqqas l-akkumulazzjoni 
tiegħu fl-abitazzjonijiet; 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 
Radjuattivi18; jistieden lill-Kummissjoni 
tivvaluta l-implimentazzjoni u l-effettività 
tal-miżuri attwali biex jiġi protetti 
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jonizzanti bħall-ekwipaġġi tal-linji tal-ajru, 
il-ħaddiema tal-impjanti tal-enerġija 
nukleari u l-professjonisti tas-saħħa li 
jaħdmu fis-setturi tar-radjoloġija, tar-
radjoterapija jew tal-mediċina nukleari;

ħaddiema esposti għal radjazzjoni 
jonizzanti, u jirrieżaminawhom fejn 
meħtieġ; jinnota li dawn il-miżuri 
għandhom ikunu proporzjonati, filwaqt li 
jinkorporaw approċċ ta' benefiċċju u 
riskju, u għandhom jirriflettu l-
partikolaritajiet ta' kull settur, filwaqt li 
jiġi evitat li regoli li huma neċessarji għal 
settur wieħed jillimitaw l-iżvilupp ta' 
settur ieħor fejn dawn il-miżuri jkunu 
kontroproduttivi; jistieden lill-
Kummissjoni tintroduċi miżuri għall-
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, ir-riċerkaturi u l-
professjonisti tas-saħħa li jaħdmu fis-
setturi tar-radjoloġija, tar-radjoterapija jew 
tal-mediċina nukleari;

__________________ __________________
17 Ir-Regolament tal-Kunsill (Euratom) 
Nru 2021/765 tal-10 ta' Mejju 2021 li 
jistabbilixxi l-Programm ta' Riċerka u 
Taħriġ tal-Komunità Ewropea tal-Enerġija 
Atomika għall-perijodu 2021-2025 li 
jikkumplimenta Orizzont Ewropa – il-
Programm Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni, ĠU L 1671, 12.5.2021, 
p. 81.

17 Ir-Regolament tal-Kunsill (Euratom) 
Nru 2021/765 tal-10 ta' Mejju 2021 li 
jistabbilixxi l-Programm ta' Riċerka u 
Taħriġ tal-Komunità Ewropea tal-Enerġija 
Atomika għall-perijodu 2021-2025 li 
jikkumplimenta Orizzont Ewropa – il-
Programm Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni, ĠU L 1671, 12.5.2021, 
p. 81.

18 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.

18 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

Emenda 416
Joëlle Mélin, Stefania Zambelli

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 17
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

17. 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-
Euratom17, li se jtejjeb l-għarfien dwar l-
esponiment għar-radon, u l-kontromiżuri 
proposti biex titnaqqas l-akkumulazzjoni 
tiegħu fl-abitazzjonijiet; 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 
Radjuattivi18; jistieden lill-Kummissjoni 
tintroduċi miżuri għall-protezzjoni tal-
ħaddiema esposti għar-radjazzjoni 
jonizzanti bħall-ekwipaġġi tal-linji tal-ajru, 
il-ħaddiema tal-impjanti tal-enerġija 
nukleari u l-professjonisti tas-saħħa li 
jaħdmu fis-setturi tar-radjoloġija, tar-
radjoterapija jew tal-mediċina nukleari;

17. 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-
Euratom17, li se jtejjeb l-għarfien dwar l-
esponiment għar-radon, u l-kontromiżuri 
proposti biex titnaqqas l-akkumulazzjoni 
tiegħu fl-abitazzjonijiet; 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 
Radjuattivi18; jistieden lill-Kummissjoni 
tevalwa l-miżuri attwalment fis-seħħ 
għall-protezzjoni tal-ħaddiema esposti 
għar-radjazzjoni jonizzanti u jekk ikun 
meħtieġ tadattahom; ifakkar fil-profili 
varjati ħafna ta' ħaddiema esposti, skont 
is-settur, kemm jekk huma ekwipaġġi tal-
linji tal-ajru, il-ħaddiema tal-impjanti tal-
enerġija nukleari u l-professjonisti tas-
saħħa li jaħdmu fis-setturi tar-radjoloġija, 
tar-radjoterapija jew tal-mediċina nukleari, 
u għalhekk jitlob li jitqiesu dawn l-
ispeċifiċitajiet sabiex dawn ma jkunux 
kontroproduttivi;

__________________ __________________
17 Ir-Regolament tal-Kunsill (Euratom) 
Nru 2021/765 tal-10 ta' Mejju 2021 li 
jistabbilixxi l-Programm ta' Riċerka u 
Taħriġ tal-Komunità Ewropea tal-Enerġija 
Atomika għall-perijodu 2021-2025 li 
jikkumplimenta Orizzont Ewropa – il-
Programm Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni, ĠU L 1671, 12.5.2021, 
p. 81.

17 Ir-Regolament tal-Kunsill (Euratom) 
Nru 2021/765 tal-10 ta' Mejju 2021 li 
jistabbilixxi l-Programm ta' Riċerka u 
Taħriġ tal-Komunità Ewropea tal-Enerġija 
Atomika għall-perijodu 2021-2025 li 
jikkumplimenta Orizzont Ewropa – il-
Programm Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni, ĠU L 1671, 12.5.2021, 
p. 81.

18 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 

18 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 
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jonizzanti, ĠU L 13, 17.1.2014, p. 1. jonizzanti, ĠU L 13, 17.1.2014, p. 1.

Or. fr

Emenda 417
Tudor Ciuhodaru

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 17

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

17. 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-
Euratom17, li se jtejjeb l-għarfien dwar l-
esponiment għar-radon, u l-kontromiżuri 
proposti biex titnaqqas l-akkumulazzjoni 
tiegħu fl-abitazzjonijiet; 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 
Radjuattivi18; jistieden lill-Kummissjoni 
tintroduċi miżuri għall-protezzjoni tal-
ħaddiema esposti għar-radjazzjoni 
jonizzanti bħall-ekwipaġġi tal-linji tal-
ajru, il-ħaddiema tal-impjanti tal-enerġija 
nukleari u l-professjonisti tas-saħħa li 
jaħdmu fis-setturi tar-radjoloġija, tar-
radjoterapija jew tal-mediċina nukleari;

17. 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-
Euratom17, li se jtejjeb l-għarfien dwar l-
esponiment għar-radon, u l-kontromiżuri 
proposti biex titnaqqas l-akkumulazzjoni 
tiegħu fl-abitazzjonijiet; 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 
Radjuattivi18; jistieden lill-Kummissjoni 
tivvaluta l-implimentazzjoni u l-effettività 
ta' miżuri attwali għall-protezzjoni tal-
ħaddiema esposti għar-radjazzjoni 
jonizzanti, u tirrieżaminahom fejn 
meħtieġ; jenfasizza li dawn il-miżuri 
għandhom ikunu proporzjonati, filwaqt li 
jinkorporaw approċċ ta' benefiċċju u 
riskju, u għandhom jirriflettu l-
partikolaritajiet ta' kull settur, filwaqt li 
jiġi evitat li regoli li huma neċessarji għal 
settur wieħed jillimitaw l-iżvilupp ta' 
settur ieħor fejn dawn il-miżuri jkunu 
kontroproduttivi;

__________________ __________________
17 Ir-Regolament tal-Kunsill (Euratom) 
Nru 2021/765 tal-10 ta' Mejju 2021 li 
jistabbilixxi l-Programm ta' Riċerka u 

17 Ir-Regolament tal-Kunsill (Euratom) 
Nru 2021/765 tal-10 ta' Mejju 2021 li 
jistabbilixxi l-Programm ta' Riċerka u 
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Taħriġ tal-Komunità Ewropea tal-Enerġija 
Atomika għall-perijodu 2021-2025 li 
jikkumplimenta Orizzont Ewropa – il-
Programm Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni, ĠU L 1671, 12.5.2021, 
p. 81.

Taħriġ tal-Komunità Ewropea tal-Enerġija 
Atomika għall-perijodu 2021-2025 li 
jikkumplimenta Orizzont Ewropa – il-
Programm Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni, ĠU L 1671, 12.5.2021, 
p. 81.

18 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.

18 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

Emenda 418
Alessandra Moretti

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 17

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

17. 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-
Euratom17, li se jtejjeb l-għarfien dwar l-
esponiment għar-radon, u l-kontromiżuri 
proposti biex titnaqqas l-akkumulazzjoni 
tiegħu fl-abitazzjonijiet; 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 
Radjuattivi18; jistieden lill-Kummissjoni 
tintroduċi miżuri għall-protezzjoni tal-
ħaddiema esposti għar-radjazzjoni 
jonizzanti bħall-ekwipaġġi tal-linji tal-ajru, 
il-ħaddiema tal-impjanti tal-enerġija 
nukleari u l-professjonisti tas-saħħa li 
jaħdmu fis-setturi tar-radjoloġija, tar-

17. 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-
Euratom17, li se jtejjeb l-għarfien dwar l-
esponiment għar-radon, u l-kontromiżuri 
proposti biex titnaqqas l-akkumulazzjoni 
tiegħu fl-abitazzjonijiet; 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 
Radjuattivi18; jistieden lill-Kummissjoni 
tintroduċi miżuri għall-protezzjoni tal-
ħaddiema esposti għar-radjazzjoni 
jonizzanti bħall-ekwipaġġi tal-linji tal-ajru, 
il-ħaddiema tal-impjanti tal-enerġija 
nukleari u l-professjonisti tas-saħħa li 
jaħdmu fis-setturi tar-radjoloġija, tar-
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radjoterapija jew tal-mediċina nukleari; radjoterapija jew tal-mediċina nukleari; 
ifakkar li r-radjazzjoni jonizzanti tista' 
tkun preżenti wkoll fi djar privati, iħeġġeġ 
għalhekk lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri jidentifikaw żoni kritiċi eżistenti u 
potenzjali sabiex jirreaġixxu b'mod 
effettiv għal din it-theddida u 
jippromwovu kampanji ta' informazzjoni 
għall-pubbliku sabiex issir 
sensibilizzazzjoni dwar din il-kwistjoni;

__________________ __________________
17 Ir-Regolament tal-Kunsill (Euratom) 
Nru 2021/765 tal-10 ta' Mejju 2021 li 
jistabbilixxi l-Programm ta' Riċerka u 
Taħriġ tal-Komunità Ewropea tal-Enerġija 
Atomika għall-perijodu 2021-2025 li 
jikkumplimenta Orizzont Ewropa – il-
Programm Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni, ĠU L 1671, 12.5.2021, 
p. 81.

17 Ir-Regolament tal-Kunsill (Euratom) 
Nru 2021/765 tal-10 ta' Mejju 2021 li 
jistabbilixxi l-Programm ta' Riċerka u 
Taħriġ tal-Komunità Ewropea tal-Enerġija 
Atomika għall-perijodu 2021-2025 li 
jikkumplimenta Orizzont Ewropa – il-
Programm Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni, ĠU L 1671, 12.5.2021, 
p. 81.

18 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.

18 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

Emenda 419
Margarita de la Pisa Carrión, Pietro Fiocchi

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 17

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

17. 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-

17. 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-
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Euratom17, li se jtejjeb l-għarfien dwar l-
esponiment għar-radon, u l-kontromiżuri 
proposti biex titnaqqas l-akkumulazzjoni 
tiegħu fl-abitazzjonijiet; 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 
Radjuattivi18; jistieden lill-Kummissjoni 
tintroduċi miżuri għall-protezzjoni tal-
ħaddiema esposti għar-radjazzjoni 
jonizzanti bħall-ekwipaġġi tal-linji tal-ajru, 
il-ħaddiema tal-impjanti tal-enerġija 
nukleari u l-professjonisti tas-saħħa li 
jaħdmu fis-setturi tar-radjoloġija, tar-
radjoterapija jew tal-mediċina nukleari;

Euratom17; jistieden lill-Kummissjoni 
talloka fondi biex tinħoloq mappa ta' 
previżjoni li tindika d-diversi gradi ta' 
esponiment potenzjali għar-radon 
madwar l-UE, li se jtejjeb l-għarfien dwar 
l-esponiment għar-radon, u l-kontromiżuri 
proposti biex biex titnaqqas l-
akkumulazzjoni tiegħu fl-abitazzjonijiet; 
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 Radjuattivi18; 
jistieden lill-Kummissjoni tintroduċi miżuri 
għall-protezzjoni tal-ħaddiema esposti 
għar-radjazzjoni jonizzanti bħall-
ekwipaġġi tal-linji tal-ajru, il-ħaddiema tal-
impjanti tal-enerġija nukleari u l-
professjonisti tas-saħħa li jaħdmu fis-
setturi tar-radjoloġija, tar-radjoterapija jew 
tal-mediċina nukleari;

__________________ __________________
17 Ir-Regolament tal-Kunsill (Euratom) 
Nru 2021/765 tal-10 ta' Mejju 2021 li 
jistabbilixxi l-Programm ta' Riċerka u 
Taħriġ tal-Komunità Ewropea tal-Enerġija 
Atomika għall-perijodu 2021-2025 li 
jikkumplimenta Orizzont Ewropa – il-
Programm Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni, ĠU L 1671, 12.5.2021, 
p. 81.

17 Ir-Regolament tal-Kunsill (Euratom) 
Nru 2021/765 tal-10 ta' Mejju 2021 li 
jistabbilixxi l-Programm ta' Riċerka u 
Taħriġ tal-Komunità Ewropea tal-Enerġija 
Atomika għall-perijodu 2021-2025 li 
jikkumplimenta Orizzont Ewropa – il-
Programm Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni, ĠU L 1671, 12.5.2021, 
p. 81.

18 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.

18 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

Emenda 420
Maria Arena

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 17
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

17. 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-
Euratom17, li se jtejjeb l-għarfien dwar l-
esponiment għar-radon, u l-kontromiżuri 
proposti biex titnaqqas l-akkumulazzjoni 
tiegħu fl-abitazzjonijiet; 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 
Radjuattivi18; jistieden lill-Kummissjoni 
tintroduċi miżuri għall-protezzjoni tal-
ħaddiema esposti għar-radjazzjoni 
jonizzanti bħall-ekwipaġġi tal-linji tal-ajru, 
il-ħaddiema tal-impjanti tal-enerġija 
nukleari u l-professjonisti tas-saħħa li 
jaħdmu fis-setturi tar-radjoloġija, tar-
radjoterapija jew tal-mediċina nukleari;

17. 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-
Euratom17, li se jtejjeb l-għarfien dwar l-
esponiment għar-radon, u l-kontromiżuri 
proposti biex titnaqqas l-akkumulazzjoni 
tiegħu fl-abitazzjonijiet; 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 
Radjuattivi18 u biex isaħħu l-linji gwida 
dwar il-mitigazzjoni tar-radon għal 
kostruzzjonijiet ġodda; jistieden lill-
Kummissjoni tintroduċi miżuri għall-
protezzjoni tal-ħaddiema esposti għar-
radjazzjoni jonizzanti bħall-ekwipaġġi tal-
linji tal-ajru, il-ħaddiema tal-impjanti tal-
enerġija nukleari u l-professjonisti tas-
saħħa li jaħdmu fis-setturi tar-radjoloġija, 
tar-radjoterapija jew tal-mediċina nukleari;

__________________ __________________
17 Ir-Regolament tal-Kunsill (Euratom) 
Nru 2021/765 tal-10 ta' Mejju 2021 li 
jistabbilixxi l-Programm ta' Riċerka u 
Taħriġ tal-Komunità Ewropea tal-Enerġija 
Atomika għall-perijodu 2021-2025 li 
jikkumplimenta Orizzont Ewropa – il-
Programm Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni, ĠU L 1671, 12.5.2021, 
p. 81.

17 Ir-Regolament tal-Kunsill (Euratom) 
Nru 2021/765 tal-10 ta' Mejju 2021 li 
jistabbilixxi l-Programm ta' Riċerka u 
Taħriġ tal-Komunità Ewropea tal-Enerġija 
Atomika għall-perijodu 2021-2025 li 
jikkumplimenta Orizzont Ewropa – il-
Programm Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni, ĠU L 1671, 12.5.2021, 
p. 81.

18 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.

18 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
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Emenda 421
Pietro Fiocchi

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 17

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

17. 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-
Euratom17, li se jtejjeb l-għarfien dwar l-
esponiment għar-radon, u l-kontromiżuri 
proposti biex titnaqqas l-akkumulazzjoni 
tiegħu fl-abitazzjonijiet; 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 
Radjuattivi18; jistieden lill-Kummissjoni 
tintroduċi miżuri għall-protezzjoni tal-
ħaddiema esposti għar-radjazzjoni 
jonizzanti bħall-ekwipaġġi tal-linji tal-ajru, 
il-ħaddiema tal-impjanti tal-enerġija 
nukleari u l-professjonisti tas-saħħa li 
jaħdmu fis-setturi tar-radjoloġija, tar-
radjoterapija jew tal-mediċina nukleari;

17. 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, responsabbli, bħala medja, 
għal 20 000 mewta fis-sena; jistenna bil-
ħerqa r-riżultati tal-Programm ta' Riċerka u 
Taħriġ tal-Euratom17, li se jtejjeb l-għarfien 
dwar l-esponiment għar-radon, u l-
kontromiżuri proposti biex titnaqqas l-
akkumulazzjoni tiegħu fl-abitazzjonijiet; 
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 Radjuattivi18; 
jistieden lill-Kummissjoni tintroduċi miżuri 
għall-protezzjoni tal-ħaddiema esposti 
għar-radjazzjoni jonizzanti bħall-
ekwipaġġi tal-linji tal-ajru, il-ħaddiema tal-
impjanti tal-enerġija nukleari u l-
professjonisti tas-saħħa li jaħdmu fis-
setturi tar-radjoloġija, tar-radjoterapija jew 
tal-mediċina nukleari;

__________________ __________________
17 Ir-Regolament tal-Kunsill (Euratom) 
Nru 2021/765 tal-10 ta' Mejju 2021 li 
jistabbilixxi l-Programm ta' Riċerka u 
Taħriġ tal-Komunità Ewropea tal-Enerġija 
Atomika għall-perijodu 2021-2025 li 
jikkumplimenta Orizzont Ewropa – il-
Programm Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni, ĠU L 1671, 12.5.2021, 
p. 81.

17 Ir-Regolament tal-Kunsill (Euratom) 
Nru 2021/765 tal-10 ta' Mejju 2021 li 
jistabbilixxi l-Programm ta' Riċerka u 
Taħriġ tal-Komunità Ewropea tal-Enerġija 
Atomika għall-perijodu 2021-2025 li 
jikkumplimenta Orizzont Ewropa – il-
Programm Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni, ĠU L 1671, 12.5.2021, 
p. 81.

18 Id-Direttiva tal-Kunsill 2013/59/Euratom 
tal-5 ta' Diċembru 2013 li tistabbilixxi 

18 Id-Direttiva tal-Kunsill 2013/59/Euratom 
tal-5 ta' Diċembru 2013 li tistabbilixxi 
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standards bażiċi ta' sikurezza għal 
protezzjoni kontra l-perikli li jirriżultaw 
minn esponiment għal radjazzjoni 
jonizzanti, ĠU L 13, 17.1.2014, p. 1.

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

Emenda 422
Peter Liese
f'isem il-Grupp PPE
Tomislav Sokol, Nathalie Colin-Oesterlé, Liudas Mažylis, Maria Spyraki, Dolors 
Montserrat, Cindy Franssen, Adam Jarubas, Deirdre Clune, Sunčana Glavak, Bartosz 
Arłukowicz, Christian Sagartz

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 17

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

17. 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-
Euratom17, li se jtejjeb l-għarfien dwar l-
esponiment għar-radon, u l-kontromiżuri 
proposti biex titnaqqas l-akkumulazzjoni 
tiegħu fl-abitazzjonijiet; 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 
Radjuattivi18; jistieden lill-Kummissjoni 
tintroduċi miżuri għall-protezzjoni tal-
ħaddiema esposti għar-radjazzjoni 
jonizzanti bħall-ekwipaġġi tal-linji tal-ajru, 
il-ħaddiema tal-impjanti tal-enerġija 
nukleari u l-professjonisti tas-saħħa li 
jaħdmu fis-setturi tar-radjoloġija, tar-
radjoterapija jew tal-mediċina nukleari;

17. 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-
Euratom17, li se jtejjeb l-għarfien dwar l-
esponiment għar-radon, u l-kontromiżuri 
proposti biex titnaqqas l-akkumulazzjoni 
tiegħu fl-abitazzjonijiet; 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 
Radjuattivi18; jistieden lill-Kummissjoni 
tintroduċi miżuri għall-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, ir-riċerkaturi u l-
professjonisti tas-saħħa li jaħdmu fis-
setturi tar-radjoloġija, tar-radjoterapija jew 
tal-mediċina nukleari;

__________________ __________________
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17 Ir-Regolament tal-Kunsill (Euratom) 
Nru 2021/765 tal-10 ta' Mejju 2021 li 
jistabbilixxi l-Programm ta' Riċerka u 
Taħriġ tal-Komunità Ewropea tal-Enerġija 
Atomika għall-perijodu 2021-2025 li 
jikkumplimenta Orizzont Ewropa – il-
Programm Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni, ĠU L 1671, 12.5.2021, 
p. 81.

17 Ir-Regolament tal-Kunsill (Euratom) 
Nru 2021/765 tal-10 ta' Mejju 2021 li 
jistabbilixxi l-Programm ta' Riċerka u 
Taħriġ tal-Komunità Ewropea tal-Enerġija 
Atomika għall-perijodu 2021-2025 li 
jikkumplimenta Orizzont Ewropa – il-
Programm Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni, ĠU L 1671, 12.5.2021, 
p. 81.

18 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.

18 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

Emenda 423
Peter Liese
f'isem il-Grupp PPE
Tomislav Sokol, Nathalie Colin-Oesterlé, Liudas Mažylis, Dolors Montserrat, Cindy 
Franssen, Adam Jarubas, Deirdre Clune, Sunčana Glavak, Bartosz Arłukowicz

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 17a

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

17a. Jirrimarka li fl-2011, l-Aġenzija 
Internazzjonali għar-Riċerka dwar il-
Kanċer tad-WHO ikklassifikat il-kampi 
elettromanjetiċi tal-frekwenza tar-radju 
bħala possibbliment karċinoġeniċi għall-
bniedem, abbażi ta' riskju miżjud ta' 
glijoma, assoċjata mal-użu tal-mobile; 
ifakkar li hemm studji, ippubblikati fl-
2015 u l-2018, li juru żieda sinifikanti 
(aktar mid-doppju) fit-tumuri 
Glioblastoma fuq perjodu ta' għoxrin 
sena (1995-2015) fil-gruppi kollha tal-età, 
u oħrajn li juru r-riskju miżjud ta' 
Glioblastoma assoċjata mal-użu tal-
mobile jew mat-telefons mingħajr fili 
f'persuni bl-età minn 18 sa 80 sena; ma 
hemmx biżżejjed studji biex jiġu stabbiliti 
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dawn ir-riskji assoċjati, għalhekk, 
jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi 
riċerka ffinanzjata pubblikament li tista' 
tiċċara r-riskji għas-saħħa possibbli 
eventwalment assoċjati mar-radjazzjoni 
elettromanjetika, speċjalment għal gruppi 
vulnerabbli tal-popolazzjoni, b'mod 
partikolari t-tfal u n-nisa tqal;

Or. en

Emenda 424
Michèle Rivasi

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 17b (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

17b. Itenni r-rakkomandazzjoni tiegħu 
lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex 
jirrevedu l-limiti tal-esponiment 
residenzjali u pubbliku għall-pubbliku u l-
ambjent sabiex jitnaqqsu l-esponimenti 
għall-frekwenza tar-radju mit-torrijiet tat-
telefonija ċellulari, Punti tal-Aċċess Bla 
Fili f'Żona Żgħira (SAWAPs) u 
Komunikazzjoni b'Kamp fil-Qrib, jiġifieri 
għal madwar 6 V/m fil-livell globali, li 
huwa livell ta' esponiment li fih ma ġie 
osservat l-ebda effett ta' kanċer f'annimali 
sperimentali; jappoġġja miżuri biex jiġi 
inċentivat it-tnaqqis tal-esponiment għal 
kampi elettromanjetiċi tal-frekwenza tar-
radju (inklużi kejbils fibrottiċi, Li-Fi, 
eċċ.);

Or. en

Emenda 425
Nicolás González Casares, Maria Arena, Romana Jerković, Sara Cerdas, Tudor 
Ciuhodaru, Marc Angel, Estrella Durá Ferrandis

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 17c (ġdid)
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

17c. Jistieden lill-Kummissjoni 
tippromwovi r-riċerka dwar l-eżistenza ta' 
rabtiet bejn kampi elettromanjetiċi u l-
kanċer sabiex tinġabar evidenza xjentifika 
dwar l-effetti fit-tul ta' kampi 
elettromanjetiċi;

Or. en

Emenda 426
Michèle Rivasi

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 17d (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

17d. Jappella għall-implimentazzjoni 
ta' teknoloġija ġdida għall-mobiles li 
tippermetti li jitnaqqsu l-esponimenti tal-
frekwenza tar-radju fil-frekwenzi kollha, 
minn 1G sa 5G u kwalunkwe standard 
futur ieħor; jappella għal riċerka 
xjentifika multidixxiplinari biex jiġu 
vvalutati l-effetti għas-saħħa fit-tul tal-5G 
u biex jinstab metodu adegwat biex jiġi 
mmonitorjat l-esponiment għall-5G; 
iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri jwettqu kampanji ta' 
informazzjoni, inkluż fl-iskejjel, biex 
jinfurmaw dwar riskji potenzjali għas-
saħħa tal-użu tal-mobile u miżuri ta' 
sikurezza meħuda mill-UE u mill-Istati 
Membri;

Or. en

Emenda 427
Margarita de la Pisa Carrión

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 17e (ġdid)
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

17e. Jirrimarka li r-radon huwa gass 
radjuattiv li ma għandux kulur jew riħa, u 
hekk kif ir-radon jiddiżintegra fl-arja, 
huwa jirrilaxxa radjazzjoni li tista' 
tagħmel ħsara lid-DNA taċ-ċelloli ġol-
ġisem; jirrimarka li l-livelli tar-radon 
ivarjaw b'mod wiesgħa f'reġjuni differenti 
jew anke f'żoni residenzjali u jistgħu 
jkunu preżenti kemm fl-arja ta' ġewwa kif 
ukoll f'dik ta' barra;

Or. en

Emenda 428
Nicolás González Casares, Maria Arena, Romana Jerković, Sara Cerdas, Patrizia Toia, 
Tudor Ciuhodaru, Marc Angel, Johan Danielsson, Estrella Durá Ferrandis

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 18

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

18. Iqis il-Patt Ekoloġiku Ewropew 
bħala fattur li jikkontribwixxi għall-
prevenzjoni tal-kanċer fl-Ewropa, permezz 
tat-tnaqqis tat-tniġġis tal-arja, tal-ikel, tal-
ilma u tal-ħamrija u tal-esponiment kimiku; 
jappella għall-integrazzjoni ta' 
evalwazzjoni tal-impatt tal-politiki dwar l-
inċidenza tal-kanċer fl-Istrateġija mill-
Għalqa sal-Platt u fl-Istrateġija dwar is-
Sustanzi Kimiċi, ta' Tniġġis Żero u għal 
Ambjent Ħieles mis-Sustanzi Tossiċi; jilqa' 
r-reviżjoni li jmiss tal-istandards tal-
kwalità tal-arja tal-UE biex jiġu allinjati 
mal-linji gwida tad-WHO; jistieden lill-
Kummissjoni tiżgura li l-politika agrikola 
komuni tnaqqas il-konsum tar-residwi tal-
pestiċidi; jinkoraġġixxi l-użu u l-iżvilupp 
ta' mediċini li huma aktar sikuri għall-
ambjent;

18. Iqis il-Patt Ekoloġiku Ewropew 
bħala strument kritiku biex tissaħħaħ il-
prevenzjoni tal-kanċer fl-Ewropa, permezz 
tat-tnaqqis tat-tniġġis tal-arja, tal-ikel, tal-
ilma u tal-ħamrija u tal-esponiment 
kimiku; jilqa' l-isforzi magħmula fl-
istrateġija mill-Għalqa sal-Platt biex 
naqilbu lejn ambjent tal-ikel aktar 
favorevoli u jiġu mħeġġa dieti aktar tajbin 
għas-saħħa; jappella għall-integrazzjoni ta' 
evalwazzjoni tal-impatt tal-politiki dwar l-
inċidenza tal-kanċer fl-Istrateġija mill-
Għalqa sal-Platt u fl-Istrateġija dwar is-
Sustanzi Kimiċi, ta' Tniġġis Żero u għal 
Ambjent Ħieles mis-Sustanzi Tossiċi; jilqa' 
r-reviżjoni li jmiss tal-istandards tal-
kwalità tal-arja tal-UE biex jiġu allinjati 
mal-linji gwida tad-WHO u jfakkar li r-
rakkomandazzjonijiet tad-WHO għas-
sustanzi li jniġġsu fl-arja għandhom jiġu 
adottati bħala minimu aċċettabbli; 
jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-
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politika agrikola komuni tnaqqas il-
konsum tar-residwi tal-pestiċidi; 
jinkoraġġixxi r-riċerka, l-użu u l-iżvilupp 
ta' mediċini li huma aktar sikuri għall-
ambjent, anke l-implimentazzjoni ta' 
mekkaniżmi effettivi għat-tneħħija tal-
iskart, u l-evitar tat-tniġġis tal-ambjent;

Or. en

Emenda 429
Antoni Comín i Oliveres

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 18

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

18. Iqis il-Patt Ekoloġiku Ewropew 
bħala fattur li jikkontribwixxi għall-
prevenzjoni tal-kanċer fl-Ewropa, permezz 
tat-tnaqqis tat-tniġġis tal-arja, tal-ikel, tal-
ilma u tal-ħamrija u tal-esponiment kimiku; 
jappella għall-integrazzjoni ta' 
evalwazzjoni tal-impatt tal-politiki dwar l-
inċidenza tal-kanċer fl-Istrateġija mill-
Għalqa sal-Platt u fl-Istrateġija dwar is-
Sustanzi Kimiċi, ta' Tniġġis Żero u għal 
Ambjent Ħieles mis-Sustanzi Tossiċi; jilqa' 
r-reviżjoni li jmiss tal-istandards tal-
kwalità tal-arja tal-UE biex jiġu allinjati 
mal-linji gwida tad-WHO; jistieden lill-
Kummissjoni tiżgura li l-politika agrikola 
komuni tnaqqas il-konsum tar-residwi tal-
pestiċidi; jinkoraġġixxi l-użu u l-iżvilupp 
ta' mediċini li huma aktar sikuri għall-
ambjent;

18. Iqis il-Patt Ekoloġiku Ewropew 
bħala pass kritiku 'l quddiem kif ukoll 
fattur li jikkontribwixxi fil-progress għall-
prevenzjoni tal-kanċer fl-Ewropa, permezz 
tat-tnaqqis tat-tniġġis tal-arja, tal-ikel, tal-
ilma u tal-ħamrija u tal-esponiment kimiku, 
inklużi residwi kimiċifarmaċewtiċi u 
residwi ta' prodott kimiċi użati fl-
agrikoltura; jappella għall-integrazzjoni ta' 
evalwazzjoni tal-impatt tal-politiki dwar l-
inċidenza tal-kanċer fl-Istrateġija mill-
Għalqa sal-Platt u fl-Istrateġija dwar is-
Sustanzi Kimiċi, ta' Tniġġis Żero u għal 
Ambjent Ħieles mis-Sustanzi Tossiċi; jilqa' 
r-reviżjoni li jmiss tal-istandards tal-
kwalità tal-arja tal-UE biex jiġu allinjati 
mal-linji gwida tad-WHO; jistieden lill-
Kummissjoni tiżgura li l-politika agrikola 
komuni tnaqqas l-użu ta', l-esponiment 
għal u l-konsum tar-residwi tal-pestiċidi; 
jinkoraġġixxi l-użu u l-iżvilupp ta' mediċini 
li huma aktar sikuri għall-ambjent;

Or. en

Emenda 430
Pietro Fiocchi
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 18

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

18. Iqis il-Patt Ekoloġiku Ewropew 
bħala fattur li jikkontribwixxi għall-
prevenzjoni tal-kanċer fl-Ewropa, permezz 
tat-tnaqqis tat-tniġġis tal-arja, tal-ikel, tal-
ilma u tal-ħamrija u tal-esponiment 
kimiku; jappella għall-integrazzjoni ta' 
evalwazzjoni tal-impatt tal-politiki dwar l-
inċidenza tal-kanċer fl-Istrateġija mill-
Għalqa sal-Platt u fl-Istrateġija dwar is-
Sustanzi Kimiċi, ta' Tniġġis Żero u għal 
Ambjent Ħieles mis-Sustanzi Tossiċi; jilqa' 
r-reviżjoni li jmiss tal-istandards tal-
kwalità tal-arja tal-UE biex jiġu allinjati 
mal-linji gwida tad-WHO; jistieden lill-
Kummissjoni tiżgura li l-politika agrikola 
komuni tnaqqas il-konsum tar-residwi tal-
pestiċidi; jinkoraġġixxi l-użu u l-iżvilupp 
ta' mediċini li huma aktar sikuri għall-
ambjent;

18. Jemmen li l-Patt Ekoloġiku 
Ewropew huwa kontributur għall-
prevenzjoni tal-kanċer fl-Ewropa permezz 
tat-tnaqqis tat-tniġġis tal-arja, tal-ikel, tal-
ilma u tal-ħamrija u tal-esponiment għas-
sustanzi kimiċi; jappella għall-
integrazzjoni ta' valutazzjoni tal-impatt tal-
politiki dwar l-inċidenza tal-kanċer fl-
Aġenda tal-Konsumatur ġdida 
(COM(2020)696) u fl-Istrateġija dwar is-
Sustanzi Kimiċi, ta' Tniġġis Żero u għal 
Ambjent Ħieles mis-Sustanzi Tossiċi; jilqa' 
r-reviżjoni ppjanata tal-istandards tal-
kwalità tal-arja tal-UE biex jiġu allinjati 
mal-linji gwida tad-WHO; jistieden lill-
Kummissjoni tiżgura li l-politika agrikola 
komuni tnaqqas il-konsum tar-residwi tal-
pestiċidi, filwaqt li tibbaża kwalunwke 
intervent regolatorju fuq studji xierqa tal-
impatt kumulattiv; jistieden lill-
Kummissjoni tirrapporta dwar il-livelli 
tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti fi 
prodotti importati; jinkoraġġixxi l-użu u l-
iżvilupp ta' mediċini aktar sikuri għall-
ambjent;

Or. en

Emenda 431
Maria Arena

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 18

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

18. Iqis il-Patt Ekoloġiku Ewropew 
bħala fattur li jikkontribwixxi għall-
prevenzjoni tal-kanċer fl-Ewropa, permezz 
tat-tnaqqis tat-tniġġis tal-arja, tal-ikel, tal-
ilma u tal-ħamrija u tal-esponiment kimiku; 

18. Iqis il-Patt Ekoloġiku Ewropew 
bħala fattur sinifikanti li jikkontribwixxi 
għall-prevenzjoni tal-kanċer fl-Ewropa, 
permezz tat-tnaqqis tat-tniġġis tal-arja, tal-
ikel, tal-ilma u tal-ħamrija u tal-esponiment 
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jappella għall-integrazzjoni ta' 
evalwazzjoni tal-impatt tal-politiki dwar l-
inċidenza tal-kanċer fl-Istrateġija mill-
Għalqa sal-Platt u fl-Istrateġija dwar is-
Sustanzi Kimiċi, ta' Tniġġis Żero u għal 
Ambjent Ħieles mis-Sustanzi Tossiċi; 
jilqa' r-reviżjoni li jmiss tal-istandards tal-
kwalità tal-arja tal-UE biex jiġu allinjati 
mal-linji gwida tad-WHO; jistieden lill-
Kummissjoni tiżgura li l-politika agrikola 
komuni tnaqqas il-konsum tar-residwi tal-
pestiċidi; jinkoraġġixxi l-użu u l-iżvilupp 
ta' mediċini li huma aktar sikuri għall-
ambjent;

kimiku; jappella għall-integrazzjoni ta' 
evalwazzjoni tal-impatt tal-politiki dwar l-
inċidenza tal-kanċer fl-Istrateġija mill-
Għalqa sal-Platt u fl-Istrateġija dwar is-
Sustanzi Kimiċi għas-Sostenibbiltà, l-
Istrateġiji ta' Tniġġis Żero u għal Ambjent 
Ħieles mis-Sustanzi Tossiċi u fl-Istrateġija 
mill-Għalqa sal-Platt; jesprimi dispjaċir 
għall-fatt li l-Pjan ta' Azzjoni ta' Tniġġis 
Żero ma jimpenjax ruħu biex jallinja 
b'mod strett l-istandards tal-kwalità tal-
arja tal-UE mar-rakkomandazzjonijiet 
tad-WHO; jistieden lill-Kummissjoni 
tallinja l-istandards tal-kwalità tal-arja tal-
UE mal-aktar linji gwida reċenti tad-WHO 
fir-reviżjoni li jmiss fl-2022; jistieden lill-
Kummissjoni tiżgura li l-politika agrikola 
komuni tnaqqas il-konsum tar-residwi tal-
pestiċidi għall-ħaddiema li jimmaniġġjaw 
dawn il-prodotti kif ukoll għall-
konsumaturi; jinkoraġġixxi l-użu u l-
iżvilupp ta' mediċini li huma aktar sikuri 
għall-ambjent f'konformità mal-objettivi 
tal-Istrateġija Farmaċewtika għall-
Ewropa;

Or. en

Emenda 432
Tudor Ciuhodaru

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 18

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

18. Iqis il-Patt Ekoloġiku Ewropew 
bħala fattur li jikkontribwixxi għall-
prevenzjoni tal-kanċer fl-Ewropa, permezz 
tat-tnaqqis tat-tniġġis tal-arja, tal-ikel, tal-
ilma u tal-ħamrija u tal-esponiment kimiku; 
jappella għall-integrazzjoni ta' 
evalwazzjoni tal-impatt tal-politiki dwar l-
inċidenza tal-kanċer fl-Istrateġija mill-
Għalqa sal-Platt u fl-Istrateġija dwar is-
Sustanzi Kimiċi, ta' Tniġġis Żero u għal 
Ambjent Ħieles mis-Sustanzi Tossiċi; 

18. Iqis il-Patt Ekoloġiku Ewropew 
bħala fattur li jikkontribwixxi għall-
prevenzjoni tal-kanċer fl-Ewropa, permezz 
tat-tnaqqis tat-tniġġis tal-arja, tal-ikel, tal-
ilma u tal-ħamrija u tal-esponiment kimiku; 
jappella għall-integrazzjoni ta' 
evalwazzjoni tal-impatt tal-politiki dwar l-
inċidenza tal-kanċer fl-Istrateġiji kollha 
tal-Patt Ekoloġiku; jilqa' r-reviżjoni li 
jmiss tal-istandards tal-kwalità tal-arja tal-
UE biex jiġu allinjati mal-linji gwida tad-
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jilqa' r-reviżjoni li jmiss tal-istandards tal-
kwalità tal-arja tal-UE biex jiġu allinjati 
mal-linji gwida tad-WHO; jistieden lill-
Kummissjoni tiżgura li l-politika agrikola 
komuni tnaqqas il-konsum tar-residwi tal-
pestiċidi; jinkoraġġixxi l-użu u l-iżvilupp 
ta' mediċini li huma aktar sikuri għall-
ambjent;

WHO; jistieden lill-Kummissjoni tibbaża 
kull intervent regolatorju fuq 
valutazzjonijiet tal-impatt kumulattivi, 
adegwati u bbażati fuq ix-xjenza; jistieden 
lill-Kummissjoni tippreżenta rapporti 
regolari dwar is-sejbiet fir-rigward ta' 
qabżiet ta' livelli ta' tolleranzi ta' 
importazzjoni għall-prodotti għall-
protezzjoni tal-pjanti fi prodotti importati; 
jinkoraġġixxi l-użu u l-iżvilupp ta' mediċini 
li jsegwu l-approċċ Saħħa Waħda u 
jgħinu fl-indirizzar tal-emerġenza tar-
reżstenza għall-antimikrobiċi;

Or. en

Emenda 433
Christian Sagartz

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 18

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

18. Iqis il-Patt Ekoloġiku Ewropew 
bħala fattur li jikkontribwixxi għall-
prevenzjoni tal-kanċer fl-Ewropa, permezz 
tat-tnaqqis tat-tniġġis tal-arja, tal-ikel, tal-
ilma u tal-ħamrija u tal-esponiment kimiku; 
jappella għall-integrazzjoni ta' 
evalwazzjoni tal-impatt tal-politiki dwar l-
inċidenza tal-kanċer fl-Istrateġija mill-
Għalqa sal-Platt u fl-Istrateġija dwar is-
Sustanzi Kimiċi, ta' Tniġġis Żero u għal 
Ambjent Ħieles mis-Sustanzi Tossiċi; 
jilqa' r-reviżjoni li jmiss tal-istandards tal-
kwalità tal-arja tal-UE biex jiġu allinjati 
mal-linji gwida tad-WHO; jistieden lill-
Kummissjoni tiżgura li l-politika agrikola 
komuni tnaqqas il-konsum tar-residwi tal-
pestiċidi; jinkoraġġixxi l-użu u l-iżvilupp 
ta' mediċini li huma aktar sikuri għall-
ambjent;

18. Iqis il-Patt Ekoloġiku Ewropew 
bħala fattur li jikkontribwixxi għall-
prevenzjoni tal-kanċer fl-Ewropa, permezz 
tat-tnaqqis tat-tniġġis tal-arja, tal-ikel, tal-
ilma u tal-ħamrija u tal-esponiment kimiku; 
jappella għall-integrazzjoni ta' 
evalwazzjoni tal-impatt tal-politiki dwar l-
inċidenza tal-kanċer fl-Istrateġiji kollha 
tal-Patt Ekoloġiku; jilqa' r-reviżjoni li 
jmiss tal-istandards tal-kwalità tal-arja tal-
UE biex jiġu allinjati mal-linji gwida tad-
WHO; jistieden lill-Kummissjoni tibbaża 
kull intervent regolatorju fuq 
valutazzjonijiet tal-impatt kumulattivi, 
adegwati u bbażati fuq ix-xjenza; jistieden 
lill-Kummissjoni tippreżenta rapporti 
regolari dwar is-sejbiet fir-rigward ta' 
qabżiet ta' livelli ta' tolleranzi ta' 
importazzjoni għall-prodotti għall-
protezzjoni tal-pjanti fi prodotti importati; 
jinkoraġġixxi l-użu u l-iżvilupp ta' mediċini 
li jsegwu l-approċċ Saħħa Waħda u 
jgħinu fl-indirizzar tal-emerġenza tar-



PE697.579v02-00 104/189 AM\1240745MT.docx

MT

reżstenza għall-antimikrobiċi;

Or. en

Emenda 434
Alexis Georgoulis

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 18

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

18. Iqis il-Patt Ekoloġiku Ewropew 
bħala fattur li jikkontribwixxi għall-
prevenzjoni tal-kanċer fl-Ewropa, permezz 
tat-tnaqqis tat-tniġġis tal-arja, tal-ikel, tal-
ilma u tal-ħamrija u tal-esponiment kimiku; 
jappella għall-integrazzjoni ta' 
evalwazzjoni tal-impatt tal-politiki dwar l-
inċidenza tal-kanċer fl-Istrateġija mill-
Għalqa sal-Platt u fl-Istrateġija dwar is-
Sustanzi Kimiċi, ta' Tniġġis Żero u għal 
Ambjent Ħieles mis-Sustanzi Tossiċi; jilqa' 
r-reviżjoni li jmiss tal-istandards tal-
kwalità tal-arja tal-UE biex jiġu allinjati 
mal-linji gwida tad-WHO; jistieden lill-
Kummissjoni tiżgura li l-politika agrikola 
komuni tnaqqas il-konsum tar-residwi tal-
pestiċidi; jinkoraġġixxi l-użu u l-iżvilupp 
ta' mediċini li huma aktar sikuri għall-
ambjent;

18. Iqis il-Patt Ekoloġiku Ewropew 
bħala fattur li jikkontribwixxi għall-
prevenzjoni tal-kanċer fl-Ewropa, permezz 
tat-tnaqqis tat-tniġġis tal-arja, tal-ikel, tal-
ilma u tal-ħamrija u tal-esponiment 
kimiku; jistieden lill-Kummissjoni 
tinkoraġġixxi u tappoġġja inizjattivi biex 
tipprevjeni l-importazzjoni ta' oġġetti li 
fihom sustanzi kimiċi karċinoġeniċi; 
jappella, barra minn hekk, għal miżuri 
tal-EU biex jissaħħaħ il-monitoraġġ tal-
ikel għas-sustanzi kimiċi, inklużi l-
pestiċidi; jappella għall-integrazzjoni ta' 
evalwazzjoni tal-impatt tal-politiki dwar l-
inċidenza tal-kanċer fl-Istrateġija mill-
Għalqa sal-Platt u fl-Istrateġija dwar is-
Sustanzi Kimiċi, ta' Tniġġis Żero u għal 
Ambjent Ħieles mis-Sustanzi Tossiċi; jilqa' 
r-reviżjoni li jmiss tal-istandards tal-
kwalità tal-arja tal-UE biex jiġu allinjati 
mal-linji gwida tad-WHO; jistieden lill-
Kummissjoni tiżgura li l-politika agrikola 
komuni tnaqqas il-konsum tar-residwi tal-
pestiċidi; jinkoraġġixxi l-użu u l-iżvilupp 
ta' mediċini li huma aktar sikuri għall-
ambjent;

Or. en

Emenda 435
Andrey Slabakov, Angel Dzhambazki, Pietro Fiocchi
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 18

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

18. Iqis il-Patt Ekoloġiku Ewropew 
bħala fattur li jikkontribwixxi għall-
prevenzjoni tal-kanċer fl-Ewropa, permezz 
tat-tnaqqis tat-tniġġis tal-arja, tal-ikel, tal-
ilma u tal-ħamrija u tal-esponiment kimiku; 
jappella għall-integrazzjoni ta' 
evalwazzjoni tal-impatt tal-politiki dwar l-
inċidenza tal-kanċer fl-Istrateġija mill-
Għalqa sal-Platt u fl-Istrateġija dwar is-
Sustanzi Kimiċi, ta' Tniġġis Żero u għal 
Ambjent Ħieles mis-Sustanzi Tossiċi; jilqa' 
r-reviżjoni li jmiss tal-istandards tal-
kwalità tal-arja tal-UE biex jiġu allinjati 
mal-linji gwida tad-WHO; jistieden lill-
Kummissjoni tiżgura li l-politika agrikola 
komuni tnaqqas il-konsum tar-residwi tal-
pestiċidi; jinkoraġġixxi l-użu u l-iżvilupp 
ta' mediċini li huma aktar sikuri għall-
ambjent;

18. Iqis li l-Patt Ekoloġiku Ewropew 
jista' jkollu fattur li jikkontribwixxi għall-
prevenzjoni tal-kanċer fl-Ewropa, permezz 
tat-tnaqqis tat-tniġġis tal-arja, tal-ikel, tal-
ilma u tal-ħamrija u tal-esponiment kimiku; 
jappella għall-integrazzjoni ta' 
evalwazzjoni tal-impatt tal-politiki dwar l-
inċidenza tal-kanċer fl-Istrateġija mill-
Għalqa sal-Platt u fl-Istrateġija dwar is-
Sustanzi Kimiċi, ta' Tniġġis Żero u għal 
Ambjent Ħieles mis-Sustanzi Tossiċi; jilqa' 
r-reviżjoni li jmiss tal-istandards tal-
kwalità tal-arja tal-UE biex jiġu allinjati 
mal-linji gwida tad-WHO; jistieden lill-
Kummissjoni tiżgura li l-politika agrikola 
komuni tnaqqas il-konsum tar-residwi tal-
pestiċidi u żżid l-adozzjoni ta' alternattivi 
organiċi u bijoloġiċi aktar sikuri għal 
prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti 
magħrufa li huma ta' riskju għoli li 
għadhom qed jintużaw illum minħabba li 
ma għandhomx sostituti awtorizzati u 
approvati; jinkoraġġixxi l-użu u l-iżvilupp 
ta' mediċini li huma aktar sikuri għall-
ambjent;

Or. en

Emenda 436
Pietro Fiocchi

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 18

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

18. Iqis il-Patt Ekoloġiku Ewropew 
bħala fattur li jikkontribwixxi għall-
prevenzjoni tal-kanċer fl-Ewropa, permezz 
tat-tnaqqis tat-tniġġis tal-arja, tal-ikel, tal-
ilma u tal-ħamrija u tal-esponiment kimiku; 
jappella għall-integrazzjoni ta' 

18. Iqis il-Patt Ekoloġiku Ewropew 
bħala fattur li jikkontribwixxi għall-
prevenzjoni tal-kanċer fl-Ewropa, permezz 
tat-tnaqqis tat-tniġġis tal-arja, tal-ikel, tal-
ilma u tal-ħamrija u tal-esponiment kimiku; 
jappella għall-integrazzjoni ta' 
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evalwazzjoni tal-impatt tal-politiki dwar l-
inċidenza tal-kanċer fl-Istrateġija mill-
Għalqa sal-Platt u fl-Istrateġija dwar is-
Sustanzi Kimiċi, ta' Tniġġis Żero u għal 
Ambjent Ħieles mis-Sustanzi Tossiċi; jilqa' 
r-reviżjoni li jmiss tal-istandards tal-
kwalità tal-arja tal-UE biex jiġu allinjati 
mal-linji gwida tad-WHO; jistieden lill-
Kummissjoni tiżgura li l-politika agrikola 
komuni tnaqqas il-konsum tar-residwi tal-
pestiċidi; jinkoraġġixxi l-użu u l-iżvilupp 
ta' mediċini li huma aktar sikuri għall-
ambjent;

evalwazzjoni tal-impatt tal-politiki dwar l-
inċidenza tal-kanċer fl-Istrateġija mill-
Għalqa sal-Platt u fl-Istrateġija dwar is-
Sustanzi Kimiċi, ta' Tniġġis Żero u għal 
Ambjent Ħieles mis-Sustanzi Tossiċi; jilqa' 
r-reviżjoni li jmiss tal-istandards tal-
kwalità tal-arja tal-UE biex jiġu allinjati 
mal-linji gwida tad-WHO; jistieden lill-
Kummissjoni tiżgura li l-politika agrikola 
komuni tiffaċilita l-adozzjoni ta' 
teknoloġiji ta' biedja diġitali biex tiġi 
ottimizzata l-ġestjoni tal-input, jiġu 
mmitigati r-riskji u tkompli tiġi stimulata 
l-biedja sostenibbli; jinkoraġġixxi l-użu u 
l-iżvilupp ta' mediċini li huma aktar sikuri 
għall-ambjent;

Or. en

Emenda 437
Stefania Zambelli, Angelo Ciocca, Joëlle Mélin

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 18

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

18. Iqis il-Patt Ekoloġiku Ewropew 
bħala fattur li jikkontribwixxi għall-
prevenzjoni tal-kanċer fl-Ewropa, permezz 
tat-tnaqqis tat-tniġġis tal-arja, tal-ikel, tal-
ilma u tal-ħamrija u tal-esponiment 
kimiku; jappella għall-integrazzjoni ta' 
evalwazzjoni tal-impatt tal-politiki dwar l-
inċidenza tal-kanċer fl-Istrateġija mill-
Għalqa sal-Platt u fl-Istrateġija dwar is-
Sustanzi Kimiċi, ta' Tniġġis Żero u għal 
Ambjent Ħieles mis-Sustanzi Tossiċi; 
jilqa' r-reviżjoni li jmiss tal-istandards tal-
kwalità tal-arja tal-UE biex jiġu allinjati 
mal-linji gwida tad-WHO; jistieden lill-
Kummissjoni tiżgura li l-politika agrikola 
komuni tnaqqas il-konsum tar-residwi tal-
pestiċidi; jinkoraġġixxi l-użu u l-iżvilupp 
ta' mediċini li huma aktar sikuri għall-
ambjent;

18. Iqis li l-implimentazzjoni tal-Patt 
Ekoloġiku Ewropew tista' tikkontribwixxi 
b'mod indirett għall-prevenzjoni tal-kanċer 
fl-Ewropa; jappella għall-integrazzjoni ta' 
evalwazzjoni tal-impatt tal-politiki dwar l-
inċidenza tal-kanċer fl-Istrateġiji kollha 
tal-Patt Ekoloġiku; jilqa' r-reviżjoni li 
jmiss tal-istandards tal-kwalità tal-arja tal-
UE biex jiġu allinjati mal-linji gwida tad-
WHO; jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li 
l-politika agrikola komuni tnaqqas, abbażi 
ta' evidenza bbażata fuq ix-xjenza, il-
konsum tar-residwi tal-pestiċidi; 
jinkoraġġixxi l-użu u l-iżvilupp ta' mediċini 
li huma aktar sikuri għall-ambjent;
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Or. en

Emenda 438
Michèle Rivasi

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 18

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

18. Iqis il-Patt Ekoloġiku Ewropew 
bħala fattur li jikkontribwixxi għall-
prevenzjoni tal-kanċer fl-Ewropa, permezz 
tat-tnaqqis tat-tniġġis tal-arja, tal-ikel, tal-
ilma u tal-ħamrija u tal-esponiment kimiku; 
jappella għall-integrazzjoni ta' 
evalwazzjoni tal-impatt tal-politiki dwar l-
inċidenza tal-kanċer fl-Istrateġija mill-
Għalqa sal-Platt u fl-Istrateġija dwar is-
Sustanzi Kimiċi, ta' Tniġġis Żero u għal 
Ambjent Ħieles mis-Sustanzi Tossiċi; 
jilqa' r-reviżjoni li jmiss tal-istandards tal-
kwalità tal-arja tal-UE biex jiġu allinjati 
mal-linji gwida tad-WHO; jistieden lill-
Kummissjoni tiżgura li l-politika agrikola 
komuni tnaqqas il-konsum tar-residwi tal-
pestiċidi; jinkoraġġixxi l-użu u l-iżvilupp 
ta' mediċini li huma aktar sikuri għall-
ambjent;

18. Iqis il-Patt Ekoloġiku Ewropew 
bħala fattur sinifikanti li jikkontribwixxi 
għall-prevenzjoni tal-kanċer fl-Ewropa, 
permezz tat-tnaqqis tat-tniġġis tal-arja, tal-
ikel, tal-ilma u tal-ħamrija u tal-esponiment 
kimiku; jappella għall-implimentazzjoni 
sħiħa u rapida tal-Istrateġija mill-Għalqa 
sal-Platt, l-Istrateġija dwar is-Sustanzi 
Kimiċi għas-Sostenibbiltà, il-Pjan ta' 
Azzjoni ta' Tniġġis Żero u evalwazzjoni 
tal-impatt ta' dawk il-politiki dwar l-
inċidenza tal-kanċer kull ħames snin;  
jilqa' r-reviżjoni li jmiss tal-istandards tal-
kwalità tal-arja tal-UE biex jiġu allinjati 
mal-linji gwida tad-WHO; jistieden lill-
Kummissjoni tiżgura li l-politika agrikola 
komuni tnaqqas il-konsum tar-residwi tal-
pestiċidi; jinkoraġġixxi l-użu u l-iżvilupp 
ta' mediċini li huma aktar sikuri għall-
ambjent;

Or. en

Emenda 439
Peter Liese
f'isem il-Grupp PPE
Tomislav Sokol, Nathalie Colin-Oesterlé, Liudas Mažylis, Maria Spyraki, Dolors 
Montserrat, Cindy Franssen, Adam Jarubas, Deirdre Clune, Sunčana Glavak, Bartosz 
Arłukowicz

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 18
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

18. Iqis il-Patt Ekoloġiku Ewropew 
bħala fattur li jikkontribwixxi għall-
prevenzjoni tal-kanċer fl-Ewropa, permezz 
tat-tnaqqis tat-tniġġis tal-arja, tal-ikel, tal-
ilma u tal-ħamrija u tal-esponiment kimiku; 
jappella għall-integrazzjoni ta' 
evalwazzjoni tal-impatt tal-politiki dwar l-
inċidenza tal-kanċer fl-Istrateġija mill-
Għalqa sal-Platt u fl-Istrateġija dwar is-
Sustanzi Kimiċi, ta' Tniġġis Żero u għal 
Ambjent Ħieles mis-Sustanzi Tossiċi; jilqa' 
r-reviżjoni li jmiss tal-istandards tal-
kwalità tal-arja tal-UE biex jiġu allinjati 
mal-linji gwida tad-WHO; jistieden lill-
Kummissjoni tiżgura li l-politika agrikola 
komuni tnaqqas il-konsum tar-residwi tal-
pestiċidi; jinkoraġġixxi l-użu u l-iżvilupp 
ta' mediċini li huma aktar sikuri għall-
ambjent;

18. Iqis il-Patt Ekoloġiku Ewropew 
bħala fattur li jikkontribwixxi għall-
prevenzjoni tal-kanċer fl-Ewropa, permezz 
tat-tnaqqis tat-tniġġis tal-arja, tal-ikel, tal-
ilma u tal-ħamrija u tal-esponiment kimiku 
inkluż esponiment għal sustanzi kimiċi li 
jfixklu s-sistema endokrinali; jappella 
għall-integrazzjoni ta' evalwazzjoni tal-
impatt tal-politiki dwar l-inċidenza tal-
kanċer fl-Istrateġija mill-Għalqa sal-Platt u 
fl-Istrateġija dwar is-Sustanzi Kimiċi, ta' 
Tniġġis Żero u għal Ambjent Ħieles mis-
Sustanzi Tossiċi; jilqa' r-reviżjoni li jmiss 
tal-istandards tal-kwalità tal-arja tal-UE 
biex jiġu allinjati mal-linji gwida tad-
WHO; jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li 
l-politika agrikola komuni tnaqqas il-
konsum tar-residwi tal-pestiċidi; 
jinkoraġġixxi l-użu u l-iżvilupp ta' mediċini 
li huma aktar sikuri għall-ambjent;

Or. en

Emenda 440
Alin Mituța, Nicolae Ştefănuță, Hilde Vautmans, Vlad Gheorghe

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 18

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

18. Iqis il-Patt Ekoloġiku Ewropew 
bħala fattur li jikkontribwixxi għall-
prevenzjoni tal-kanċer fl-Ewropa, permezz 
tat-tnaqqis tat-tniġġis tal-arja, tal-ikel, tal-
ilma u tal-ħamrija u tal-esponiment kimiku; 
jappella għall-integrazzjoni ta' 
evalwazzjoni tal-impatt tal-politiki dwar l-
inċidenza tal-kanċer fl-Istrateġija mill-
Għalqa sal-Platt u fl-Istrateġija dwar is-
Sustanzi Kimiċi, ta' Tniġġis Żero u għal 
Ambjent Ħieles mis-Sustanzi Tossiċi; jilqa' 
r-reviżjoni li jmiss tal-istandards tal-
kwalità tal-arja tal-UE biex jiġu allinjati 

18. Iqis il-Patt Ekoloġiku Ewropew 
bħala fattur li jikkontribwixxi għall-
prevenzjoni tal-kanċer fl-Ewropa, permezz 
tat-tnaqqis tat-tniġġis tal-arja, tal-ikel, tal-
ilma u tal-ħamrija u tal-esponiment kimiku; 
jappella għall-integrazzjoni ta' 
evalwazzjoni tal-impatt tal-politiki dwar l-
inċidenza tal-kanċer fl-Istrateġija mill-
Għalqa sal-Platt u fl-Istrateġija dwar is-
Sustanzi Kimiċi, ta' Tniġġis Żero u għal 
Ambjent Ħieles mis-Sustanzi Tossiċi; jilqa' 
r-reviżjoni li jmiss tal-istandards tal-
kwalità tal-arja tal-UE biex jiġu allinjati 
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mal-linji gwida tad-WHO; jistieden lill-
Kummissjoni tiżgura li l-politika agrikola 
komuni tnaqqas il-konsum tar-residwi tal-
pestiċidi; jinkoraġġixxi l-użu u l-iżvilupp 
ta' mediċini li huma aktar sikuri għall-
ambjent;

mal-linji gwida tad-WHO; jistieden lill-
Kummissjoni tiżgura li l-politika agrikola 
komuni tnaqqas il-konsum tar-residwi tal-
pestiċidi; jinkoraġġixxi l-iżvilupp ta' żoni 
ħodor ġo żoni urbani u b'densità għolja 
ta' popolazzjoni u madwarhom u ta' 
ċinturini ħodor tul awtostradi;

Or. en

Emenda 441
Alessandra Moretti

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 18

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

18. Iqis il-Patt Ekoloġiku Ewropew 
bħala fattur li jikkontribwixxi għall-
prevenzjoni tal-kanċer fl-Ewropa, permezz 
tat-tnaqqis tat-tniġġis tal-arja, tal-ikel, tal-
ilma u tal-ħamrija u tal-esponiment kimiku; 
jappella għall-integrazzjoni ta' 
evalwazzjoni tal-impatt tal-politiki dwar l-
inċidenza tal-kanċer fl-Istrateġija mill-
Għalqa sal-Platt u fl-Istrateġija dwar is-
Sustanzi Kimiċi, ta' Tniġġis Żero u għal 
Ambjent Ħieles mis-Sustanzi Tossiċi; jilqa' 
r-reviżjoni li jmiss tal-istandards tal-
kwalità tal-arja tal-UE biex jiġu allinjati 
mal-linji gwida tad-WHO; jistieden lill-
Kummissjoni tiżgura li l-politika agrikola 
komuni tnaqqas il-konsum tar-residwi tal-
pestiċidi; jinkoraġġixxi l-użu u l-iżvilupp 
ta' mediċini li huma aktar sikuri għall-
ambjent;

18. Iqis il-Patt Ekoloġiku Ewropew 
bħala fattur li jikkontribwixxi għall-
prevenzjoni tal-kanċer fl-Ewropa, permezz 
tat-tnaqqis tat-tniġġis tal-arja, tal-ikel, tal-
ilma u tal-ħamrija u tal-esponiment kimiku; 
jappella għall-integrazzjoni ta' 
evalwazzjoni tal-impatt tal-politiki dwar l-
inċidenza tal-kanċer fl-Istrateġija mill-
Għalqa sal-Platt u fl-Istrateġija dwar is-
Sustanzi Kimiċi, ta' Tniġġis Żero u għal 
Ambjent Ħieles mis-Sustanzi Tossiċi; jilqa' 
r-reviżjoni li jmiss tal-istandards tal-
kwalità tal-arja tal-UE biex jiġu allinjati 
mal-linji gwida tad-WHO; jistieden lill-
Kummissjoni tiżgura li l-politika agrikola 
komuni tnaqqas il-konsum tar-residwi tal-
pestiċidi; jinkoraġġixxi l-użu u l-iżvilupp 
ta' mediċini li huma aktar sikuri għall-
ambjent; jesprimi dispjaċir għall-fatt li d-
dekontaminazzjoni mill-asbestos fl-UE 
għadha ma tlestietx la f'bini pubbliku u 
lanqas f'dak privat, u jħeġġeġ lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri jniedu 
mill-ġdid l-isforzi tagħhom b'miżuri 
xierqa u jistabbilixxu għan ambizzjuż ta' 
żmien għal Ewropa ħielsa mill-asbestos;

Or. en
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Emenda 442
Nathalie Colin-Oesterlé

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 18

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

18. Iqis il-Patt Ekoloġiku Ewropew 
bħala fattur li jikkontribwixxi għall-
prevenzjoni tal-kanċer fl-Ewropa, permezz 
tat-tnaqqis tat-tniġġis tal-arja, tal-ikel, tal-
ilma u tal-ħamrija u tal-esponiment kimiku; 
jappella għall-integrazzjoni ta' 
evalwazzjoni tal-impatt tal-politiki dwar l-
inċidenza tal-kanċer fl-Istrateġija mill-
Għalqa sal-Platt u fl-Istrateġija dwar is-
Sustanzi Kimiċi, ta' Tniġġis Żero u għal 
Ambjent Ħieles mis-Sustanzi Tossiċi; jilqa' 
r-reviżjoni li jmiss tal-istandards tal-
kwalità tal-arja tal-UE biex jiġu allinjati 
mal-linji gwida tad-WHO; jistieden lill-
Kummissjoni tiżgura li l-politika agrikola 
komuni tnaqqas il-konsum tar-residwi tal-
pestiċidi; jinkoraġġixxi l-użu u l-iżvilupp 
ta' mediċini li huma aktar sikuri għall-
ambjent;

18. Iqis il-Patt Ekoloġiku Ewropew 
bħala fattur li jikkontribwixxi għall-
prevenzjoni tal-kanċer fl-Ewropa, permezz 
tat-tnaqqis tat-tniġġis tal-arja, tal-ikel, tal-
ilma u tal-ħamrija u tal-esponiment kimiku; 
jappella għall-integrazzjoni ta' 
evalwazzjoni tal-impatt tal-politiki dwar l-
inċidenza tal-kanċer fl-Istrateġija mill-
Għalqa sal-Platt u fl-Istrateġija dwar is-
Sustanzi Kimiċi, ta' Tniġġis Żero u għal 
Ambjent Ħieles mis-Sustanzi Tossiċi; jilqa' 
r-reviżjoni li jmiss tal-istandards tal-
kwalità tal-arja tal-UE biex jiġu allinjati 
mal-linji gwida tad-WHO; jistieden lill-
Kummissjoni tiżgura li l-politika agrikola 
komuni takkumpanja lill-bdiewa fit-
tranżizzjoni lejn il-konsum tar-residwi tal-
pestiċidi; jinkoraġġixxi l-użu u l-iżvilupp 
ta' mediċini li huma aktar sikuri għall-
ambjent;

Or. en

Emenda 443
Margarita de la Pisa Carrión

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 18

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

18. Iqis il-Patt Ekoloġiku Ewropew 
bħala fattur li jikkontribwixxi għall-
prevenzjoni tal-kanċer fl-Ewropa, permezz 
tat-tnaqqis tat-tniġġis tal-arja, tal-ikel, tal-
ilma u tal-ħamrija u tal-esponiment kimiku; 
jappella għall-integrazzjoni ta' 

18. Iqis il-Patt Ekoloġiku Ewropew 
bħala fattur potenzjali li jikkontribwixxi 
għall-prevenzjoni tal-kanċer fl-Ewropa, 
permezz tat-tnaqqis tat-tniġġis tal-arja, tal-
ikel, tal-ilma u tal-ħamrija u tal-esponiment 
kimiku; jappella għall-integrazzjoni ta' 
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evalwazzjoni tal-impatt tal-politiki dwar l-
inċidenza tal-kanċer fl-Istrateġija mill-
Għalqa sal-Platt u fl-Istrateġija dwar is-
Sustanzi Kimiċi, ta' Tniġġis Żero u għal 
Ambjent Ħieles mis-Sustanzi Tossiċi; jilqa' 
r-reviżjoni li jmiss tal-istandards tal-
kwalità tal-arja tal-UE biex jiġu allinjati 
mal-linji gwida tad-WHO; jistieden lill-
Kummissjoni tiżgura li l-politika agrikola 
komuni tnaqqas il-konsum tar-residwi tal-
pestiċidi; jinkoraġġixxi l-użu u l-iżvilupp 
ta' mediċini li huma aktar sikuri għall-
ambjent;

evalwazzjoni tal-impatt tal-politiki dwar l-
inċidenza tal-kanċer fl-Istrateġija mill-
Għalqa sal-Platt u fl-Istrateġija dwar is-
Sustanzi Kimiċi, ta' Tniġġis Żero u għal 
Ambjent Ħieles mis-Sustanzi Tossiċi; jilqa' 
r-reviżjoni li jmiss tal-istandards tal-
kwalità tal-arja tal-UE biex jiġu allinjati 
mal-linji gwida tad-WHO; jistieden lill-
Kummissjoni tiżgura li l-politika agrikola 
komuni tnaqqas il-konsum tar-residwi tal-
pestiċidi; jinkoraġġixxi l-użu u l-iżvilupp 
ta' mediċini li huma aktar sikuri għall-
ambjent;

Or. en

Emenda 444
Joëlle Mélin

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 18

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

18. Iqis il-Patt Ekoloġiku Ewropew 
bħala fattur li jikkontribwixxi għall-
prevenzjoni tal-kanċer fl-Ewropa, permezz 
tat-tnaqqis tat-tniġġis tal-arja, tal-ikel, tal-
ilma u tal-ħamrija u tal-esponiment kimiku; 
jappella għall-integrazzjoni ta' 
evalwazzjoni tal-impatt tal-politiki dwar l-
inċidenza tal-kanċer fl-Istrateġija mill-
Għalqa sal-Platt u fl-Istrateġija dwar is-
Sustanzi Kimiċi, ta' Tniġġis Żero u għal 
Ambjent Ħieles mis-Sustanzi Tossiċi; jilqa' 
r-reviżjoni li jmiss tal-istandards tal-
kwalità tal-arja tal-UE biex jiġu allinjati 
mal-linji gwida tad-WHO; jistieden lill-
Kummissjoni tiżgura li l-politika agrikola 
komuni tnaqqas il-konsum tar-residwi tal-
pestiċidi; jinkoraġġixxi l-użu u l-iżvilupp 
ta' mediċini li huma aktar sikuri għall-
ambjent;

18. Iqis il-Patt Ekoloġiku Ewropew 
jista' jkun fattur li jikkontribwixxi għall-
prevenzjoni tal-kanċer fl-Ewropa, permezz 
tat-tnaqqis tat-tniġġis tal-arja, tal-ikel, tal-
ilma u tal-ħamrija u tal-esponiment kimiku; 
jappella għall-integrazzjoni ta' 
evalwazzjoni tal-impatt tal-politiki dwar l-
inċidenza tal-kanċer fl-Istrateġija dwar is-
Sustanzi Kimiċi, ta' Tniġġis Żero u għal 
Ambjent Ħieles mis-Sustanzi Tossiċi; jilqa' 
r-reviżjoni li jmiss tal-istandards tal-
kwalità tal-arja tal-UE biex jiġu allinjati 
mal-linji gwida tad-WHO; jistieden lill-
Kummissjoni tiżgura li l-politika agrikola 
komuni tnaqqas il-konsum tar-residwi tal-
pestiċidi; jinkoraġġixxi l-użu u l-iżvilupp 
ta' mediċini li huma aktar sikuri għall-
ambjent;

Or. fr
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Emenda 445
Jens Gieseke, Christine Schneider

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 18

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

18. Iqis il-Patt Ekoloġiku Ewropew 
bħala fattur li jikkontribwixxi għall-
prevenzjoni tal-kanċer fl-Ewropa, permezz 
tat-tnaqqis tat-tniġġis tal-arja, tal-ikel, tal-
ilma u tal-ħamrija u tal-esponiment kimiku; 
jappella għall-integrazzjoni ta' 
evalwazzjoni tal-impatt tal-politiki dwar l-
inċidenza tal-kanċer fl-Istrateġija mill-
Għalqa sal-Platt u fl-Istrateġija dwar is-
Sustanzi Kimiċi, ta' Tniġġis Żero u għal 
Ambjent Ħieles mis-Sustanzi Tossiċi; jilqa' 
r-reviżjoni li jmiss tal-istandards tal-
kwalità tal-arja tal-UE biex jiġu allinjati 
mal-linji gwida tad-WHO; jistieden lill-
Kummissjoni tiżgura li l-politika agrikola 
komuni tnaqqas il-konsum tar-residwi tal-
pestiċidi; jinkoraġġixxi l-użu u l-iżvilupp 
ta' mediċini li huma aktar sikuri għall-
ambjent;

18. Iqis il-Patt Ekoloġiku Ewropew 
bħala fattur li jikkontribwixxi għall-
prevenzjoni tal-kanċer fl-Ewropa, permezz 
tat-tnaqqis tat-tniġġis tal-arja, tal-ikel, tal-
ilma u tal-ħamrija u tal-esponiment kimiku; 
jappella għall-integrazzjoni ta' 
evalwazzjoni tal-impatt tal-politiki dwar l-
inċidenza tal-kanċer fl-Istrateġija dwar is-
Sustanzi Kimiċi, ta' Tniġġis Żero u għal 
Ambjent Ħieles mis-Sustanzi Tossiċi; jilqa' 
r-reviżjoni li jmiss tal-istandards tal-
kwalità tal-arja tal-UE biex jiġu allinjati 
mal-linji gwida tad-WHO; jistieden lill-
Kummissjoni tiżgura li l-politika agrikola 
komuni tnaqqas il-konsum tar-residwi tal-
pestiċidi; jinkoraġġixxi l-użu u l-iżvilupp 
ta' mediċini li huma aktar sikuri għall-
ambjent;

Or. en

Emenda 446
Pietro Fiocchi

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 18a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

18a. Jenfasizza t-titjib potenzjali fl-
effiċjenza fil-protezzjoni tal-pjanti li jista' 
jinkiseb permezz tal-użu ta' teknoloġiji ta' 
biedja ta' preċiżjoni f'konformità mal-
prinċipji tal-Ġestjoni Integrata tal-
Organiżmi ta' Ħsara (IPM) tad-
Direttiva 2009/128/KE dwar l-użu 
sostenibbli tal-pestiċidi, li jwasslu għal 
tnaqqis sinifikanti fir-riskji u l-
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kwantitajiet użati;

Or. en

Emenda 447
Peter Liese
f'isem il-Grupp PPE
Tomislav Sokol, Nathalie Colin-Oesterlé, Liudas Mažylis, Maria Spyraki, Dolors 
Montserrat, Cindy Franssen, Adam Jarubas, Deirdre Clune, Sunčana Glavak, Bartosz 
Arłukowicz

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 19

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

19. Jistenna bil-ħerqa l-
implimentazzjoni tad-Direttiva riveduta 
dwar l-Ilma tax-Xorb19 u l-
implimentazzjoni u l-infurzar tad-Direttiva 
Qafas dwar l-Ilma20, li se jnaqqsu l-
konċentrazzjonijiet fl-ilmijiet tal-wiċċ u 
tal-art ta' ċerti sustanzi niġġiesa li jistgħu 
jikkontribwixxu għall-inċidenza tal-kanċer;

19. Jistenna bil-ħerqa l-
implimentazzjoni tad-Direttiva riveduta 
dwar l-Ilma tax-Xorb19 u l-
implimentazzjoni u l-infurzar tad-Direttiva 
Qafas dwar l-Ilma20, li se jnaqqsu l-
konċentrazzjonijiet fl-ilmijiet tal-wiċċ u 
tal-art ta' ċerti sustanzi niġġiesa, inklużi 
diversi sustanzi kimiċi li jfixklu s-sistema 
endokrinali, li jistgħu jikkontribwixxu 
għall-inċidenza tal-kanċer;

__________________ __________________
19 Id-Direttiva (UE) 2020/2184 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta' Diċembru 2020 dwar il-kwalità tal-
ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem, 
ĠU L 435, 23.12.2020, p. 1.

19 Id-Direttiva (UE) 2020/2184 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta' Diċembru 2020 dwar il-kwalità tal-
ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem, 
ĠU L 435, 23.12.2020, p. 1.

20 Id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta' Ottubru 2000 li tistabbilixxi qafas 
għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-
politika tal-ilma, ĠU L 327, 22.12.2000, 
p. 1.

20 Id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta' Ottubru 2000 li tistabbilixxi qafas 
għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-
politika tal-ilma, ĠU L 327, 22.12.2000, 
p. 1.

Or. en

Emenda 448
Stefania Zambelli, Angelo Ciocca, Joëlle Mélin
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 19

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

19. Jistenna bil-ħerqa l-
implimentazzjoni tad-Direttiva riveduta 
dwar l-Ilma tax-Xorb19 u l-
implimentazzjoni u l-infurzar tad-Direttiva 
Qafas dwar l-Ilma20, li se jnaqqsu l-
konċentrazzjonijiet fl-ilmijiet tal-wiċċ u 
tal-art ta' ċerti sustanzi niġġiesa li jistgħu 
jikkontribwixxu għall-inċidenza tal-
kanċer;

19. Jistenna bil-ħerqa l-
implimentazzjoni tad-Direttiva riveduta 
dwar l-Ilma tax-Xorb19 u l-
implimentazzjoni u l-infurzar tad-Direttiva 
Qafas dwar l-Ilma20, li se jnaqqsu l-
konċentrazzjonijiet fl-ilmijiet tal-wiċċ u 
tal-art ta' ċerti sustanzi niġġiesa li huma 
partikolarment ta' ħsara għall-ambjent u 
għas-saħħa tal-bniedem;

__________________ __________________
19 Id-Direttiva (UE) 2020/2184 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta' Diċembru 2020 dwar il-kwalità tal-
ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem, 
ĠU L 435, 23.12.2020, p. 1.

19 Id-Direttiva (UE) 2020/2184 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta' Diċembru 2020 dwar il-kwalità tal-
ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem, 
ĠU L 435, 23.12.2020, p. 1.

20 Id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta' Ottubru 2000 li tistabbilixxi qafas 
għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-
politika tal-ilma, ĠU L 327, 22.12.2000, 
p. 1.

20 Id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta' Ottubru 2000 li tistabbilixxi qafas 
għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-
politika tal-ilma, ĠU L 327, 22.12.2000, 
p. 1.

Or. en

Emenda 449
Michèle Rivasi

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 19

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

19. Jistenna bil-ħerqa l-
implimentazzjoni tad-Direttiva riveduta 
dwar l-Ilma tax-Xorb19 u l-
implimentazzjoni u l-infurzar tad-Direttiva 
Qafas dwar l-Ilma20, li se jnaqqsu l-
konċentrazzjonijiet fl-ilmijiet tal-wiċċ u 
tal-art ta' ċerti sustanzi niġġiesa li jistgħu 

19. Jisħaq fuq il-ħtieġa tal-
implimentazzjoni sħiħa tad-Direttiva 
riveduta dwar l-Ilma tax-Xorb19 u l-
implimentazzjoni u l-infurzar tad-Direttiva 
Qafas dwar l-Ilma20, li se jnaqqsu l-
konċentrazzjonijiet fl-ilmijiet tal-wiċċ u 
tal-art ta' ċerti sustanzi niġġiesa li jistgħu 
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jikkontribwixxu għall-inċidenza tal-kanċer; jikkontribwixxu għall-inċidenza tal-kanċer;

__________________ __________________
19 Id-Direttiva (UE) 2020/2184 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta' Diċembru 2020 dwar il-kwalità tal-
ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem, 
ĠU L 435, 23.12.2020, p. 1.

19 Id-Direttiva (UE) 2020/2184 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta' Diċembru 2020 dwar il-kwalità tal-
ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem, 
ĠU L 435, 23.12.2020, p. 1.

20 Id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta' Ottubru 2000 li tistabbilixxi qafas 
għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-
politika tal-ilma, ĠU L 327, 22.12.2000, 
p. 1.

20 Id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta' Ottubru 2000 li tistabbilixxi qafas 
għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-
politika tal-ilma, ĠU L 327, 22.12.2000, 
p. 1.

Or. en

Emenda 450
João Pimenta Lopes, Giorgos Georgiou, Alexis Georgoulis

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 19

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

19. Jistenna bil-ħerqa l-
implimentazzjoni tad-Direttiva riveduta 
dwar l-Ilma tax-Xorb19 u l-
implimentazzjoni u l-infurzar tad-Direttiva 
Qafas dwar l-Ilma20, li se jnaqqsu l-
konċentrazzjonijiet fl-ilmijiet tal-wiċċ u 
tal-art ta' ċerti sustanzi niġġiesa li jistgħu 
jikkontribwixxu għall-inċidenza tal-kanċer;

19. Jistenna bil-ħerqa l-
implimentazzjoni tad-Direttiva riveduta 
dwar l-Ilma tax-Xorb19 u l-
implimentazzjoni u l-infurzar tad-Direttiva 
Qafas dwar l-Ilma20, li se jnaqqsu l-
konċentrazzjonijiet fl-ilmijiet tal-wiċċ u 
tal-art ta' ċerti sustanzi niġġiesa li jistgħu 
jikkontribwixxu għall-inċidenza tal-kanċer; 
huwa tal-fehma li d-dritt għall-ilma huwa 
dritt universali u li jekk kulħadd għandu 
jiġi ggarantit dak id-dritt u jkun jista' 
jkollu aċċess għall-ilma li jkun ta' kwalità 
għolja, is-servizzi tal-ilma (u s-sanità) 
iridu jibqgħu pubbliċi;

__________________ __________________
19 Id-Direttiva (UE) 2020/2184 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' 
Diċembru 2020 dwar il-kwalità tal-ilma 
maħsub għall-konsum mill-bniedem, ĠU L 
435, 23.12.2020, p. 1.

19 Id-Direttiva (UE) 2020/2184 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' 
Diċembru 2020 dwar il-kwalità tal-ilma 
maħsub għall-konsum mill-bniedem, ĠU L 
435, 23.12.2020, p. 1.
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20 Id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 
2000 li tistabbilixxi qafas għal azzjoni 
Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-ilma, 
ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1.

20 Id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 
2000 li tistabbilixxi qafas għal azzjoni 
Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-ilma, 
ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1.

Or. pt

Emenda 451
Joëlle Mélin

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 19a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

19a. Iħeġġeġ li tiġi żviluppata r-riċerka 
dwar ir-residwi ta' mediċini fl-ilma li jista' 
jerġa' jintuża u li l-pubbliku jiġi infurmat 
b'mod wiesa';

Or. fr

Emenda 452
Maria Arena

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 20

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

20. Jitlob li r-reġistrazzjoni, l-
evalwazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-
restrizzjoni tas-sustanzi kimiċi fl-ambitu 
tar-Regolament REACH21 jitwettqu 
flimkien mal-valutazzjonijiet tal-IARC; 
jistieden lill-Kummissjoni tadotta gwida u 
leġiżlazzjoni effettivi biex jitnaqqas l-
esponiment taċ-ċittadini għal sustanzi 
karċinoġeniċi;

20. Jitlob li r-reġistrazzjoni, l-
evalwazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-
restrizzjoni tas-sustanzi kimiċi fl-ambitu 
tal-leġiżlazzjoni kollha tal-UE dwar is-
sustanzi kimiċi jitwettqu flimkien mal-
valutazzjonijiet tal-IARC; jilqa' l-impenn 
tal-Istrateġija dwar is-Sustanzi Kimiċi 
għas-Sostenibbiltà biex jiġi estiż l-approċċ 
ġeneriku għall-ġestjoni tar-riskju biex 
ikun żgurat li l-prodotti tal-konsumatur 
ma jkunx fihom sustanzi kimiċi li 
jikkawżaw il-kanċer u l-mutazzjonijiet ta' 
ġeni u li jaffettwaw is-sistema riproduttiva 
jew endokrinali, jew li huma persistenti u 
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bjoakkumulattivi; jistieden lill-
Kummissjoni timplimenta b'mod rapidu l-
miżuri ppjanati fl-Istrateġija dwar is-
Sustanzi Kimiċi għas-Sostenibbiltà biex 
jitnaqqas l-esponiment taċ-ċittadini għal 
sustanzi karċinoġeniċi u li jfixklu s-
sistema endokrinali permezz tal-
mogħdijiet kollha ta' esponiment; 
jistieden lill-Kummissjoni tagħti 
attenzjoni partikolari lis-segmenti tal-
popolazzjoni li huma partikolarment 
vulnerabbli għas-sustanzi kimiċi 
perikolużi (bħan-nisa tqal u t-tfal li 
għadhom ma twieldux u l-ħaddiema fl-
industrija tas-sustanzi kimiċi u l-
agrikoltura); jistieden lill-Kummissjoni 
tqis aħjar dawn il-popolazzjonijiet 
vulnerabbli fil-valutazzjonijiet tar-riskju 
tas-sustanzi kimiċi; jisħaq li 
informazzjoni lill-konsumaturi dwar 
mogħdijiet ta' esponiment fil-ħajja ta' 
kuljum tagħhom hija kruċjali biex 
tissaħħaħ il-prevenzjoni, jilqa' f'dan ir-
rigward l-istabbiliment tal-bażi tad-data 
"Sustanzi ta' Tħassib fil-Prodotti" 
(SCIP);

__________________ __________________
21 Ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta' Diċembru 2006 dwar ir-
Reġistrazzjoni, l-Evalwazzjoni, l-
Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta' 
sustanzi kimiċi (REACH), li jistabbilixxi 
Aġenzija Ewropea tas-Sustanzi Kimiċi, 
ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1.

21 Ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta' Diċembru 2006 dwar ir-
Reġistrazzjoni, l-Evalwazzjoni, l-
Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta' 
sustanzi kimiċi (REACH), li jistabbilixxi 
Aġenzija Ewropea tas-Sustanzi Kimiċi, 
ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1.

Or. en

Emenda 453
Pietro Fiocchi

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 20
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

20. Jitlob li r-reġistrazzjoni, l-
evalwazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-
restrizzjoni tas-sustanzi kimiċi fl-ambitu 
tar-Regolament REACH21 jitwettqu 
flimkien mal-valutazzjonijiet tal-IARC; 
jistieden lill-Kummissjoni tadotta gwida u 
leġiżlazzjoni effettivi biex jitnaqqas l-
esponiment taċ-ċittadini għal sustanzi 
karċinoġeniċi;

20. Ifakkar li r-rieżami tal-2018 tar-
Regolament REACH21 ikkonkluda b'mod 
globali li REACH qed jindirizza t-tħassib 
taċ-ċttadini tal-lum dwar is-sikurezza 
kimika, iżda identifika opportunitajiet 
għal aktar titjib u simplifikazzjoni1a; 
jistieden lill-Kummissjoni tadotta gwida u 
leġiżlazzjoni effettivi biex jitnaqqas l-
esponiment taċ-ċittadini għal sustanzi 
karċinoġeniċi; jenfasizza t-tħassib dwar il-
kompatibbiltà b'rakkomandazzjonijiet 
biex jiġu assoċjati, għalkemm 
indirettament, valutazzjonijiet ta' REACH 
u IARC billi għalkemm monografi tal-
IARC jidentifikaw perikli potenzjali għall-
kanċer, il-livell ta' esponiment meħtieġ 
għall-inċidenza tal-kanċer mhuwiex 
ikkunsidrat f'dawn l-istudji, u dan 
jirriżulta f'livelli li jistgħu ma jseħħu qatt 
f'kundizzjonijiet tal-ħajja reali; jisħaq li 
monografi komplikati f'konformità ma' 
REACH huma aktar dettaljati u xierqa 
għal finijiet regolatorji billi r-riskju 
potenzjali huwa vvalutat ukoll, filwaqt li 
jitqiesu l-ogħla livelli ta' esponiment li 
jistgħu jseħħu f'kundizzjonijiet tad-dinja 
reali; jinnota barra minn hekk li 
valutazzjonijiet ta' IARC huma bbażati 
fuq kriterji differenti b'mod evidenti, bl-
użu biss ta' data pubblikament 
disponibbli, filwaqt li monografi 
ppreparati taħt REACH jiddependu mid-
data pubblika disponibbli kollha kif ukoll 
minn data mhux ippubblikata prodotta 
biex jiġu ssodisfati rekwiżiti regolatorji;

__________________ __________________
1a Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew 
Rapport Ġenerali tal-Kummissjoni dwar l-
operat tar-REACH u rieżami ta' ċerti 
elementi. Konklużjonijiet u Azzjonijiet, 
Brussell, 5.3.2018 COM(2018) 116 final.

21 Ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-

21 Ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
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18 ta' Diċembru 2006 dwar ir-
Reġistrazzjoni, l-Evalwazzjoni, l-
Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta' 
sustanzi kimiċi (REACH), li jistabbilixxi 
Aġenzija Ewropea tas-Sustanzi Kimiċi, 
ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1.

18 ta' Diċembru 2006 dwar ir-
Reġistrazzjoni, l-Evalwazzjoni, l-
Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta' 
sustanzi kimiċi (REACH), li jistabbilixxi 
Aġenzija Ewropea tas-Sustanzi Kimiċi, 
ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1.

Or. en

Emenda 454
Nicolás González Casares, Maria Arena, Romana Jerković, Sara Cerdas, Tudor 
Ciuhodaru, Marc Angel, Johan Danielsson, Estrella Durá Ferrandis

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 20

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

20. Jitlob li r-reġistrazzjoni, l-
evalwazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-
restrizzjoni tas-sustanzi kimiċi fl-ambitu 
tar-Regolament REACH21 jitwettqu 
flimkien mal-valutazzjonijiet tal-IARC; 
jistieden lill-Kummissjoni tadotta gwida u 
leġiżlazzjoni effettivi biex jitnaqqas l-
esponiment taċ-ċittadini għal sustanzi 
karċinoġeniċi;

20. Jitlob li r-reġistrazzjoni, l-
evalwazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-
restrizzjoni tas-sustanzi kimiċi fl-ambitu 
tar-Regolament REACH21 jitwettqu 
flimkien mal-valutazzjonijiet tal-IARC u 
d-WHO; jistieden lill-Kummissjoni tadotta 
gwida u leġiżlazzjoni effettivi biex 
jitnaqqas l-esponiment taċ-ċittadini għal 
sustanzi karċinoġeniċi; iqis li għandha 
titwettaq riċerka sabiex tittejjeb l-
evalwazzjoni tas-sustanzi mill-Aġenzija 
Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi, 
pereżempju, billi jiġi diskuss il-livell ta' 
evidenza meħtieġa biex jiġu skattati studji 
ta' mutaġeniċità/karċinoġeniċità; iqis li r-
rieżami li jmiss tal-Kodiċi Ewropew 
Kontra l-Kanċer (ECAC) se jkollu jqis l-
aktar għarfien reċenti dwar karċinoġeni 
ambjentali; jirrakkomanda li ECAC 
rivedut jinforma bis-sħiħ dwar ir-riskji ta' 
trażmissjoni għal viruses karċinoġeniċi, 
kif jiġi evitat l-esponiment, l-importanza li 
wieħed jiġi ttestjat wara esponiment, u 
opzjonijiet ta' tilqim u trattament;

__________________ __________________
21 Ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta' Diċembru 2006 dwar ir-

21 Ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta' Diċembru 2006 dwar ir-
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Reġistrazzjoni, l-Evalwazzjoni, l-
Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta' 
sustanzi kimiċi (REACH), li jistabbilixxi 
Aġenzija Ewropea tas-Sustanzi Kimiċi, 
ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1.

Reġistrazzjoni, l-Evalwazzjoni, l-
Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta' 
sustanzi kimiċi (REACH), li jistabbilixxi 
Aġenzija Ewropea tas-Sustanzi Kimiċi, 
ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1.

Or. en

Emenda 455
Michèle Rivasi

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 20

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

20. Jitlob li r-reġistrazzjoni, l-
evalwazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-
restrizzjoni tas-sustanzi kimiċi fl-ambitu 
tar-Regolament REACH21 jitwettqu 
flimkien mal-valutazzjonijiet tal-IARC; 
jistieden lill-Kummissjoni tadotta gwida u 
leġiżlazzjoni effettivi biex jitnaqqas l-
esponiment taċ-ċittadini għal sustanzi 
karċinoġeniċi;

20. Jitlob b'mod partikolari t-tisħiħ 
tar-rekwiżiti tal-informazzjoni dwar il-
karċinoġeniċità fl-ambitu ta' REACH 
biex ikunu jistgħu jiġu identifikati s-
sustanzi karċinoġeniċi kollha 
mmanifatturati jew importati, 
irrispettivament mill-volum, f'konformità 
mal-Istrateġija dwar is-Sustanzi Kimiċi 
għas-Sostenibbiltà, u għar-reġistrazzjoni, 
l-evalwazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-
restrizzjoni tas-sustanzi kimiċi fl-ambitu 
tar-Regolament REACH21 jitwettqu 
flimkien mal-valutazzjonijiet tal-IARC; 
jistieden lill-Kummissjoni tadotta 
leġiżlazzjoni effettiva, inkluż dwar 
rekwiżiti ta' tikkettar, biex jitnaqqas l-
esponiment taċ-ċittadini għal sustanzi 
karċinoġeniċi u interferenti endokrinali, 
f'konformità mal-Istrateġija dwar is-
Sustanzi Kimiċi għas-Sostenibbiltà;

__________________ __________________
21 Ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta' Diċembru 2006 dwar ir-
Reġistrazzjoni, l-Evalwazzjoni, l-
Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta' 
sustanzi kimiċi (REACH), li jistabbilixxi 
Aġenzija Ewropea tas-Sustanzi Kimiċi, 
ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1.

21 Ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta' Diċembru 2006 dwar ir-
Reġistrazzjoni, l-Evalwazzjoni, l-
Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta' 
sustanzi kimiċi (REACH), li jistabbilixxi 
Aġenzija Ewropea tas-Sustanzi Kimiċi, 
ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1.
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Or. en

Emenda 456
Peter Liese
f'isem il-Grupp PPE
Tomislav Sokol, Nathalie Colin-Oesterlé, Liudas Mažylis, Maria Spyraki, Dolors 
Montserrat, Cindy Franssen, Adam Jarubas, Deirdre Clune, Sunčana Glavak, Bartosz 
Arłukowicz

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 20

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

20. Jitlob li r-reġistrazzjoni, l-
evalwazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-
restrizzjoni tas-sustanzi kimiċi fl-ambitu 
tar-Regolament REACH21 jitwettqu 
flimkien mal-valutazzjonijiet tal-IARC; 
jistieden lill-Kummissjoni tadotta gwida u 
leġiżlazzjoni effettivi biex jitnaqqas l-
esponiment taċ-ċittadini għal sustanzi 
karċinoġeniċi;

20. Jitlob li r-reġistrazzjoni, l-
evalwazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-
restrizzjoni tas-sustanzi kimiċi inkluż dawk 
li jfixklu s-sistema endokrinali fl-ambitu 
tar-Regolament REACH21 jitwettqu 
flimkien mal-valutazzjonijiet tal-IARC; 
jistieden lill-Kummissjoni tadotta gwida u 
leġiżlazzjoni effettivi biex jitnaqqas l-
esponiment taċ-ċittadini għal sustanzi 
karċinoġeniċi;

__________________ __________________
21 Ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta' Diċembru 2006 dwar ir-
Reġistrazzjoni, l-Evalwazzjoni, l-
Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta' 
sustanzi kimiċi (REACH), li jistabbilixxi 
Aġenzija Ewropea tas-Sustanzi Kimiċi, 
ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1.

21 Ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta' Diċembru 2006 dwar ir-
Reġistrazzjoni, l-Evalwazzjoni, l-
Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta' 
sustanzi kimiċi (REACH), li jistabbilixxi 
Aġenzija Ewropea tas-Sustanzi Kimiċi, 
ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1.

Or. en

Emenda 457
Margarita de la Pisa Carrión

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 20
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

20. Jitlob li r-reġistrazzjoni, l-
evalwazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-
restrizzjoni tas-sustanzi kimiċi fl-ambitu 
tar-Regolament REACH21 jitwettqu 
flimkien mal-valutazzjonijiet tal-IARC; 
jistieden lill-Kummissjoni tadotta gwida u 
leġiżlazzjoni effettivi biex jitnaqqas l-
esponiment taċ-ċittadini għal sustanzi 
karċinoġeniċi;

20. Jitlob li r-reġistrazzjoni, l-
evalwazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-
restrizzjoni tas-sustanzi kimiċi fl-ambitu 
tar-Regolament REACH21 jitwettqu 
flimkien mal-valutazzjonijiet tal-IARC; 
jistieden lill-Kummissjoni tadotta gwida u 
leġiżlazzjoni effettivi biex jitnaqqas l-
esponiment taċ-ċittadini għal sustanzi 
kimiċi karċinoġeniċi;

__________________ __________________
21 Ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta' Diċembru 2006 dwar ir-
Reġistrazzjoni, l-Evalwazzjoni, l-
Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta' 
sustanzi kimiċi (REACH), li jistabbilixxi 
Aġenzija Ewropea tas-Sustanzi Kimiċi, 
ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1.

21 Ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta' Diċembru 2006 dwar ir-
Reġistrazzjoni, l-Evalwazzjoni, l-
Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta' 
sustanzi kimiċi (REACH), li jistabbilixxi 
Aġenzija Ewropea tas-Sustanzi Kimiċi, 
ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1.

Or. en

Emenda 458
Maria Arena

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 20a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

20a. Jistieden lill-Kummissjoni 
tirrikonoxxi kanċers endokrinali, u 
tinkludi l-perspettiva tal-endokrinoloġija 
fl-implimentazzjoni tal-Pjan tal-Ewropa 
biex Jingħeleb il-Kanċer u politiki oħra 
relatati mal-kanċer; jisħaq, f'dan ir-
rigward, fuq il-ħtieġa li l-prevenzjoni ssir 
qasam ta' enfasi filwaqt li jiġi żgurat li 
Networks Ewropej ta' Referenza jkollhom 
rwol ewlieni fit-titjib tad-detezzjoni 
bikrija, id-dijanjożi u t-trattament; jilqa' l-
impenn tal-Istrateġija dwar is-Sustanzi 
Kimiċi għas-Sostenibbiltà biex jiġu 
adottati definizzjoni orizzontali u 
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klassifikazzjoni armonizzata għal 
sustanza kimiċi li jfixklu s-sistema 
endokrinali (EDCs) magħrufa, preżunti u 
ssuspettati, biex jiġu żviluppati kriterji 
vinkolanti għal EDCs fl-ambitu ta' 
REACH, biex jiġu introdotti kriterji għal 
sustanzi kimiċi li jkunu sikuri u 
sostenibbli skont id-disinn, biex l-EDCs 
jiġu inklużi bħala kategorija ta' Sustanzi 
ta' Tħassib Serju Ħafna fl-ambitu ta' 
REACH u għal identifikazzjoni aktar 
malajr u aħjar tal-EDCs fl-oqsma kollha 
tal-leġiżlazzjoni; jistieden lill-
Kummissjoni timplimenta b'mod rapidu 
dawn il-miżuri sabiex tnaqqas l-
esponiment għall-EDCs permezz tal-
mogħdijiet kollha ta' esponiment u biex 
telimina b'mod gradwali l-użu mhux 
essenzjali kollu ta' EDCs, b'mod speċjali 
fil-prodotti tal-konsumatur;

Or. en

Emenda 459
Michèle Rivasi

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 20b (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

20b. Jistieden lill-Aġenzija Ewropea 
għall-Ambjent tipproduċi rapport, 
flimkien mal-Aġenzija Ewropea għas-
Sustanzi Kimiċi, dwar is-sustanzi kimiċi 
fl-ambjent fl-Ewropa; jitlob li r-rapport 
jivvaluta n-natura sistemika tas-sustanzi 
kimiċi karċinoġeniċi u li jfixklu s-sistema 
endokrinali fis-sistemi tal-produzzjoni u l-
konsum tal-Ewropa, l-użu tagħhom fi 
prodotti, l-okkorrenza tagħhom fl-ambjent 
tal-Ewropa, u l-ħsara kkawżata lis-saħħa 
tal-bniedem, b'mod speċjali fir-rigward 
tal-kanċer;

Or. en
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Emenda 460
Maria Arena

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 20c (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

20c. Jistieden lill-Kummissjoni tesplora 
modi u taħdem mal-partijiet ikkonċernati 
rilevanti kollha biex tadatta l-valutazzjoni 
tal-karċinoġeniċità tas-sustanzi kimiċi 
biex toffri livelli adegwati ta' protezzjoni 
għas-saħħa tal-bniedem; jistieden lill-
Kummissjoni tipprijoritizza l-valutazzjoni 
tal-karċinoġeniċità tas-sustanzi kimiċi 
għall-potenzjali tagħhom li 
jikkontribwixxu b'mod speċifiku għall-
iżvilupp tal-erbgħa kanċers l-aktar 
prevalenti (tas-sider, tal-prostata, tal-
pulmun u dak kolorettali); jistieden lill-
Kummssjoni tagħmel użu aħjar minn, u 
tappoġġja aktar studji dwar bijomarkaturi 
ta' esponiment u studji ta' bijomonitoraġġ 
tal-bniedem, f'ambjenti kemm 
okkupazzjonali kif ukoll mhux 
okkupazzjonali, sabiex jiġu intraċċati 
b'mod kontinwu livelli ta' esponiment fil-
popolazzjoni ġenerali, jiġu identifikati 
popolazzjonijiet aktar suxxettibbli, jiġu 
identifikati bijomarkaturi u jiġi pprovdut 
kontribut għall-ġestjoni sikura tas-
sustanzi kimiċi; jistieden lill-Kummissjoni 
tikkunsidra li tbaxxi l-livell ta' rekwiżiti 
biex jiġi skattat studju dwar il-
karċinoġeniċita, biex issir enfasi fuq il-
mutaġeniċità bħala pass preċedenti 
komuni li jista' jwassal għall-kanċer, u 
biex tikkunsidra, meta tkun stabbilita 
prova ta' mutaġenċità, il-ħtieġa ta' studju 
ta' karċinoġeniċità anke għal sustanzi fl-
Anness VIII ta' REACH;

Or. en
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Emenda 461
Margarita de la Pisa Carrión

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 20d (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

20d. Jisħaq fuq l-importanza li jittejbu 
l-evalwazzjonijiet relatati mar-riskju li 
jiżguraw valutazzjoni tar-riskju 
indipendenti, trasparenti u f'waqtha ta' 
sustanzi kimiċi jew attivi, li huma 
potenzjalment mutaġeniċi, karċinoġeniċi 
jew tossiċi għar-riproduzzjoni;

Or. en

Emenda 462
Margarita de la Pisa Carrión

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 20e (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

20e. Jappella għal integrazzjoni 
trasparenti u bla xkiel tal-għarfen 
xjentifiku fil-valutazzjoni tar-riskju ta' 
sustanzi kimiċi sabiex tinbena l-fiduċja 
tal-konsumatur billi tiġi solvuta s-
sitwazzjoni inċerta ta' sustanzi 
sistematikament soġġetti għal 
awtorizzazzjoni eċċezzjonali;

Or. en

Emenda 463
Nicolás González Casares, Maria Arena, Romana Jerković, Sara Cerdas, Tudor 
Ciuhodaru, Marc Angel, Johan Danielsson, Estrella Durá Ferrandis

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 21
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

21. Iqis li r-rieżami li jmiss tal-Kodiċi 
Ewropew Kontra l-Kanċer (ECAC) se 
jkollu jqis l-aktar għarfien reċenti dwar il-
karċinoġeni ambjentali; jitlob li r-
regolament dwar il-materjali li jiġu 
f'kuntatt mal-ikel22 jiġi rieżaminat sabiex 
jitnaqqas l-esponiment għall-karċinoġeni u 
għall-interferenti endokrinali;

21. Jissottolinja li interferenti 
endokrinali (EDs) huma preżenti fl-ikel, 
materjali li jiġu f'kuntatt mal-ikel, 
kożmetiċi, oġġetti għall-konsumatur, 
ġugarelli, kif ukoll l-ilma tax-xorb u li 
esponiment, anke f'dożi baxxi, jistgħu 
jinduċu effetti avversi fuq terminu qasir u 
twil, inkluż il-kanċer; jenfasizza li 
minħabba l-esponiment mifrux tal-
popolazzjoni tal-UE għal ħafna EDs 
issuspettati u magħrufa u l-fatt li l-
esponiment kombinat għal diversi EDs li 
jaġixxu fuq mogħdijiet simili jew 
differenti jista' jkollhom effetti 
kumulattivi, hemm il-ħteġa li jiġi 
minimizzat l-esponiment għal EDs u li r-
regolamentazzjoni tal-UE ssir aktar 
konsistenti fis-setturi kollha, u li loġika 
simili għal dik diġà użata għall-pestiċidi 
("l-ebda esponiment tal-bniedem") tidher 
iġġustifikata f'setturi b'esponiment 
probabbli tal-bniedem; jinkoraġġixxi 
aktar riċerka sabiex tiġi determinata l-
kapaċità ta' sustanzi kimiċi ssuspettati li 
jaġixxu bħala interferenti endokrinali; 
jitlob li r-Regolament dwar il-materjali li 
jiġu f'kuntatt mal-ikel22, ir-Regolament 
dwar il-prodotti kożmetiċi1a  u d-Direttiva 
dwar is-sikurezza tal-ġugarelli2a jiġu 
rieżaminati sabiex jiġi minimizzat l-
esponiment għall-karċinoġeni u għall-
interferenti endokrinali;

__________________ __________________
1a Ir-Regolament (KE) Nru 1223/2009 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
30 ta' Novembru 2009 dwar il-prodotti 
kożmetiċi
2a Id-Direttva 2009/48/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta' Ġunju 2009 dwar is-sikurezza tal-
ġugarelli

22 Ir-Regolament (KE) Nru 1935/2004 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
27 ta' Ottubru 2004 dwar materjali u 

22 Ir-Regolament (KE) Nru 1935/2004 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
27 ta' Ottubru 2004 dwar materjali u 
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oġġetti maħsuba biex jiġu f'kuntatt mal-
ikel, ĠU L 338, 13.11.2004, p. 4.

oġġetti maħsuba biex jiġu f'kuntatt mal-
ikel, ĠU L 338, 13.11.2004, p. 4.

Or. en

Emenda 464
Aldo Patriciello

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 21

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

21. Iqis li r-rieżami li jmiss tal-Kodiċi 
Ewropew Kontra l-Kanċer (ECAC) se 
jkollu jqis l-aktar għarfien reċenti dwar il-
karċinoġeni ambjentali; jitlob li r-
regolament dwar il-materjali li jiġu 
f'kuntatt mal-ikel22 jiġi rieżaminat sabiex 
jitnaqqas l-esponiment għall-karċinoġeni u 
għall-interferenti endokrinali;

21. iqis li r-rieżami li jmiss tal-Kodiċi 
Ewropew Kontra l-Kanċer (ECAC) se 
jkollu jqis l-aktar għarfien reċenti dwar il-
karċinoġeni ambjentali u virali; 
jirrakkomanda li ECAC rivedut jinforma 
bis-sħiħ dwar ir-riskji ta' trażmissjoni 
għal viruses karċinoġeniċi, kif jiġi evitat l-
esponiment, l-importanza li wieħed jiġi 
ttestjat wara esponiment, u opzjonijiet ta' 
tilqim u trattament; jitlob li r-Regolament 
dwar il-materjali li jiġu f'kuntatt mal-ikel 
jiġi rieżaminat sabiex jitnaqqas l-
esponiment għall-karċinoġeni u għall-
interferenti endokrinali;

__________________ __________________
22 Ir-Regolament (KE) Nru 1935/2004 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
27 ta' Ottubru 2004 dwar materjali u 
oġġetti maħsuba biex jiġu f'kuntatt mal-
ikel, ĠU L 338, 13.11.2004, p. 4.

22 Ir-Regolament (KE) Nru 1935/2004 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
27 ta' Ottubru 2004 dwar materjali u 
oġġetti maħsuba biex jiġu f'kuntatt mal-
ikel, ĠU L 338, 13.11.2004, p. 4.

Or. en

Emenda 465
Michèle Rivasi

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 21
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

21. Iqis li r-rieżami li jmiss tal-Kodiċi 
Ewropew Kontra l-Kanċer (ECAC) se 
jkollu jqis l-aktar għarfien reċenti dwar il-
karċinoġeni ambjentali; jitlob li r-
regolament dwar il-materjali li jiġu 
f'kuntatt mal-ikel22 jiġi rieżaminat sabiex 
jitnaqqas l-esponiment għall-karċinoġeni 
u għall-interferenti endokrinali;

21. Iqis li l-edizzjoni li jmiss tal-Kodiċi 
Ewropew Kontra l-Kanċer (ECAC) se 
jkollu jqis l-aktar għarfien reċenti dwar il-
karċinoġeni ambjentali; jistieden lill-
Kummissjoni tipproponi mingħajr 
dewmien revżjoni tal-Artikolu 68(2) tar-
Regolament REACH, ir-Regolament dwar 
il-materjali li jiġu f'kuntatt mal-ikel22, ir-
Regolament dwar il-prodotti kożmetiċi, id-
Direttiva dwar is-sikurezza tal-ġugarelli u 
leġiżlazzjoni rilevanti oħra dwar il-
prodotti tal-konsumaturi biex ikun żgurat 
li prodotti tal-konsumaturi ma jkunx 
fihom sustanzi kimiċi li jikkawżaw il-
kanċer jew li jaffettwaw is-sistema 
endokrinali f'konformità mal-Istrateġija 
dwar is-Sustanzi Kimiċi għas-
Sostenibbiltà;

__________________ __________________
22 Ir-Regolament (KE) Nru 1935/2004 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
27 ta' Ottubru 2004 dwar materjali u 
oġġetti maħsuba biex jiġu f'kuntatt mal-
ikel, ĠU L 338, 13.11.2004, p. 4.

22 Ir-Regolament (KE) Nru 1935/2004 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
27 ta' Ottubru 2004 dwar materjali u 
oġġetti maħsuba biex jiġu f'kuntatt mal-
ikel, ĠU L 338, 13.11.2004, p. 4.

Or. en

Emenda 466
Tudor Ciuhodaru

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 21

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

21. Iqis li r-rieżami li jmiss tal-Kodiċi 
Ewropew Kontra l-Kanċer (ECAC) se 
jkollu jqis l-aktar għarfien reċenti dwar il-
karċinoġeni ambjentali; jitlob li r-
regolament dwar il-materjali li jiġu 
f'kuntatt mal-ikel22 jiġi rieżaminat sabiex 
jitnaqqas l-esponiment għall-karċinoġeni u 
għall-interferenti endokrinali;

21. Iqis li r-rieżami li jmiss tal-Kodiċi 
Ewropew Kontra l-Kanċer (ECAC) se 
jkollu jqis l-aktar għarfien reċenti dwar il-
karċinoġeni ambjentali; jitlob li r-
regolament dwar il-materjali li jiġu 
f'kuntatt mal-ikel22 jiġi rieżaminat 
regolarment sabiex jitnaqqas l-esponiment 
għall-karċinoġeni u għall-interferenti 
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endokrinali, sabiex jinżamm il-pass mal-
iżvilupp ta' materjali, tendenzi u prodotti 
ġodda għall-ippakkjar tal-ikel;

__________________ __________________
22 Ir-Regolament (KE) Nru 1935/2004 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' 
Ottubru 2004 dwar materjali u oġġetti 
maħsuba biex jiġu f'kuntatt mal-ikel, ĠU L 
338, 13.11.2004, p. 4.

22 Ir-Regolament (KE) Nru 1935/2004 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' 
Ottubru 2004 dwar materjali u oġġetti 
maħsuba biex jiġu f'kuntatt mal-ikel, ĠU L 
338, 13.11.2004, p. 4.

Or. ro

Emenda 467
Peter Liese
f'isem il-Grupp PPE
Tomislav Sokol, Nathalie Colin-Oesterlé, Liudas Mažylis, Maria Spyraki, Dolors 
Montserrat, Cindy Franssen, Adam Jarubas, Deirdre Clune, Sunčana Glavak, Bartosz 
Arłukowicz

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 21

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

21. Iqis li r-rieżami li jmiss tal-Kodiċi 
Ewropew Kontra l-Kanċer (ECAC) se 
jkollu jqis l-aktar għarfien reċenti dwar il-
karċinoġeni ambjentali; jitlob li r-
regolament dwar il-materjali li jiġu 
f'kuntatt mal-ikel22 jiġi rieżaminat sabiex 
jitnaqqas l-esponiment għall-karċinoġeni u 
għall-interferenti endokrinali;

21. Iqis li r-rieżami li jmiss tal-Kodiċi 
Ewropew Kontra l-Kanċer (ECAC) se 
jkollu jqis l-aktar għarfien reċenti dwar il-
karċinoġeni ambjentali; jitlob li r-
Regolament dwar il-materjali li jiġu 
f'kuntatt mal-ikel22 u r-Regolament dwar 
il-prodotti kożmetiċi1a jiġu rieżaminati 
sabiex jitnaqqas l-esponiment għall-
karċinoġeni u għall-interferenti 
endokrinali;

__________________ __________________
1a Ir-Regolament (KE) Nru 1223/2009 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
30 ta' Novembru 2009 dwar il-prodotti 
kożmetiċi, ĠU L 342, 22.12.2009, p 59-
209.

22 Ir-Regolament (KE) Nru 1935/2004 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
27 ta' Ottubru 2004 dwar materjali u 
oġġetti maħsuba biex jiġu f'kuntatt mal-

22 Ir-Regolament (KE) Nru 1935/2004 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
27 ta' Ottubru 2004 dwar materjali u 
oġġetti maħsuba biex jiġu f'kuntatt mal-
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ikel, ĠU L 338, 13.11.2004, p. 4. ikel, ĠU L 338, 13.11.2004, p. 4.

Or. en

Emenda 468
Pietro Fiocchi

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 21

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

21. Iqis li r-rieżami li jmiss tal-Kodiċi 
Ewropew Kontra l-Kanċer (ECAC) se 
jkollu jqis l-aktar għarfien reċenti dwar il-
karċinoġeni ambjentali; jitlob li r-
regolament dwar il-materjali li jiġu 
f'kuntatt mal-ikel22 jiġi rieżaminat sabiex 
jitnaqqas l-esponiment għall-karċinoġeni 
u għall-interferenti endokrinali;

21. Iqis li l-aġġornament li jmiss tal-
Kodiċi Ewropew Kontra l-Kanċer (ECAC) 
se jkollu jqis l-aktar għarfien reċenti dwar 
il-karċinoġeni ambjentali; jitlob li r-
Regolament dwar il-materjali li jiġu 
f'kuntatt mal-ikel22u l-prodotti kożmetiċi1a 
jiġu kkunsidrati taħt l-istess rieżamijiet 
sstematiċi użati fit-tħejjija tal-edizzjoni li 
jmiss tal-ECAC;

__________________ __________________
1a Ir-Regolament (KE) Nru 1223/2009 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
30 ta' Novembru 2009 dwar il-prodotti 
kożmetiċi

22 Ir-Regolament (KE) Nru 1935/2004 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
27 ta' Ottubru 2004 dwar materjali u 
oġġetti maħsuba biex jiġu f'kuntatt mal-
ikel, ĠU L 338, 13.11.2004, p. 4.

22 Ir-Regolament (KE) Nru 1935/2004 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
27 ta' Ottubru 2004 dwar materjali u 
oġġetti maħsuba biex jiġu f'kuntatt mal-
ikel, ĠU L 338, 13.11.2004, p. 4.

Or. en

Emenda 469
Maria Arena

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 21

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

21. Iqis li r-rieżami li jmiss tal-Kodiċi 
Ewropew Kontra l-Kanċer (ECAC) se 

21. Iqis li r-rieżami li jmiss tal-Kodiċi 
Ewropew Kontra l-Kanċer (ECAC) se 
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jkollu jqis l-aktar għarfien reċenti dwar il-
karċinoġeni ambjentali; jitlob li r-
regolament dwar il-materjali li jiġu 
f'kuntatt mal-ikel22 jiġi rieżaminat sabiex 
jitnaqqas l-esponiment għall-karċinoġeni u 
għall-interferenti endokrinali;

jkollu jqis l-aktar għarfien reċenti dwar il-
karċinoġeni ambjentali kollha u għandu 
jkollu l-għan li jagħti liċ-ċittadini l-
informazzjoni kollha dwar modi kif jiġi 
llimitat l-esponiment għal karċinoġeni 
ambjentali fuq il-post tax-xogħol u fid-
dar;

__________________ __________________
22 Ir-Regolament (KE) Nru 1935/2004 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
27 ta' Ottubru 2004 dwar materjali u 
oġġetti maħsuba biex jiġu f'kuntatt mal-
ikel, ĠU L 338, 13.11.2004, p. 4.

22 Ir-Regolament (KE) Nru 1935/2004 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
27 ta' Ottubru 2004 dwar materjali u 
oġġetti maħsuba biex jiġu f'kuntatt mal-
ikel, ĠU L 338, 13.11.2004, p. 4.

Or. en

Emenda 470
Kateřina Konečná, Alexis Georgoulis, Giorgos Georgiou

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 21

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

21. Iqis li r-rieżami li jmiss tal-Kodiċi 
Ewropew Kontra l-Kanċer (ECAC) se 
jkollu jqis l-aktar għarfien reċenti dwar il-
karċinoġeni ambjentali; jitlob li r-
regolament dwar il-materjali li jiġu 
f'kuntatt mal-ikel22 jiġi rieżaminat sabiex 
jitnaqqas l-esponiment għall-karċinoġeni u 
għall-interferenti endokrinali;

21. Iqis li r-rieżami li jmiss tal-Kodiċi 
Ewropew Kontra l-Kanċer (ECAC) se 
jkollu jqis l-aktar għarfien reċenti dwar il-
karċinoġeni ambjentali; jitlob li r-
Regolament dwar il-materjali li jiġu 
f'kuntatt mal-ikel22 jiġi rieżaminat sabiex 
jitnaqqas l-esponiment għall-karċinoġeni u 
għall-interferenti endokrinali; ir-rieżami li 
jmiss tal-ECAC għandu jiġi koordinat 
mill-Aġenzija Internazzjonali għar-
Riċerka dwar il-Kanċer u għandu 
jappoġġja evalwazzjoni sistematika tal-
Kodiċi, inkluża aktar ċarezza rigward kif 
se titkejjel l-ambizzjoni li tinkiseb 80 % 
sensibilizzazzjoni tal-messaġġi tal-ECAC;

__________________ __________________
22 Ir-Regolament (KE) Nru 1935/2004 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
27 ta' Ottubru 2004 dwar materjali u 
oġġetti maħsuba biex jiġu f'kuntatt mal-
ikel, ĠU L 338, 13.11.2004, p. 4.

22 Ir-Regolament (KE) Nru 1935/2004 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
27 ta' Ottubru 2004 dwar materjali u 
oġġetti maħsuba biex jiġu f'kuntatt mal-
ikel, ĠU L 338, 13.11.2004, p. 4.
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Or. en

Emenda 471
Ivars Ijabs, Alin Mituța, Irena Joveva, Hilde Vautmans

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 21

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

21. Iqis li r-rieżami li jmiss tal-Kodiċi 
Ewropew Kontra l-Kanċer (ECAC) se 
jkollu jqis l-aktar għarfien reċenti dwar il-
karċinoġeni ambjentali; jitlob li r-
regolament dwar il-materjali li jiġu 
f'kuntatt mal-ikel22 jiġi rieżaminat sabiex 
jitnaqqas l-esponiment għall-karċinoġeni u 
għall-interferenti endokrinali;

21. Jappella għall-evalwazzjoni tal-
impatt tal-Kodiċi Ewropew Kontra l-
Kanċer (ECAC); iqis li r-rieżami li jmiss 
tal-ECAC se jkollu jqis l-aktar għarfien 
reċenti dwar il-karċinoġeni ambjentali; 
jitlob li r-Regolament dwar il-materjali li 
jiġu f'kuntatt mal-ikel22 jiġi rieżaminat 
sabiex jitnaqqas l-esponiment għall-
karċinoġeni u għall-interferenti 
endokrinali;

__________________ __________________
22 Ir-Regolament (KE) Nru 1935/2004 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
27 ta' Ottubru 2004 dwar materjali u 
oġġetti maħsuba biex jiġu f'kuntatt mal-
ikel, ĠU L 338, 13.11.2004, p. 4.

22 Ir-Regolament (KE) Nru 1935/2004 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
27 ta' Ottubru 2004 dwar materjali u 
oġġetti maħsuba biex jiġu f'kuntatt mal-
ikel, ĠU L 338, 13.11.2004, p. 4.

Or. en

Emenda 472
Loucas Fourlas

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 21

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

21. Iqis li r-rieżami li jmiss tal-Kodiċi 
Ewropew Kontra l-Kanċer (ECAC) se 
jkollu jqis l-aktar għarfien reċenti dwar il-
karċinoġeni ambjentali; jitlob li r-
regolament dwar il-materjali li jiġu 
f'kuntatt mal-ikel22 jiġi rieżaminat sabiex 
jitnaqqas l-esponiment għall-karċinoġeni u 

21. Iqis li l-edizzjoni li jmiss tal-Kodiċi 
Ewropew Kontra l-Kanċer (ECAC) se 
jkollu jqis l-aktar għarfien reċenti dwar il-
karċinoġeni ambjentali; jitlob li r-
Regolament dwar il-materjali li jiġu 
f'kuntatt mal-ikel22 jiġi rieżaminat sabiex 
jitnaqqas l-esponiment għall-karċinoġeni u 
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għall-interferenti endokrinali; għall-interferenti endokrinali;

__________________ __________________
22 Ir-Regolament (KE) Nru 1935/2004 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
27 ta' Ottubru 2004 dwar materjali u 
oġġetti maħsuba biex jiġu f'kuntatt mal-
ikel, ĠU L 338, 13.11.2004, p. 4.

22 Ir-Regolament (KE) Nru 1935/2004 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
27 ta' Ottubru 2004 dwar materjali u 
oġġetti maħsuba biex jiġu f'kuntatt mal-
ikel, ĠU L 338, 13.11.2004, p. 4.

Or. en

Emenda 473
Michèle Rivasi

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 21a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

21a. Jappoġġja bis-sħiħ l-impenn tal-
Kummissjoni fl-ambitu tal-Istrateġija 
dwar is-Sustanzi Kimiċi għas-
Sostenibbiltà biex jiġi emendat ir-
Regolament dwar il-klassifikazzjoni, l-
ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-
taħlitiet (ir-Regolament (KE) 
Nru 1272/2008 - CLP) biex jiġu introdotti 
klassijiet ġodda ta' periklu dwar, fost l-
oħrajn, interferenti endokrinali, inklużi 
interferenti endokrinali ssuspettati, biex 
jiġu aġġornati r-rekwiżiti ta' 
informazzjoni fil-leġiżlazzjoni rilevanti 
kollha biex tkun tista' ssir l-
identifikazzjoni tagħhom;

Or. en

Emenda 474
Michèle Rivasi

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 21b (ġdid)
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

21b. Jappella lill-Kummissjoni biex 
tintegra l-approċċ "disinn mingħajr 
tniġġis (benign by design)" fir-rekwiżiti 
regolatorji kollha relatati mal-produzzjoni 
tas-sustanzi kimiċi u farmaċewtiċi, sabiex 
tieħu approċċ verament ta' prekawzjoni 
fil-mitigazzjoni tar-riskji għas-saħħa, is-
soċjetà u l-ambjent tagħna;

Or. en

Emenda 475
Nicolás González Casares, Maria Arena, Romana Jerković, Cyrus Engerer, Sara 
Cerdas, Tudor Ciuhodaru, Marc Angel, Johan Danielsson, Estrella Durá Ferrandis

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 22

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

22. Ifakkar li l-esponiment fuq il-post 
tax-xogħol huwa responsabbli għal mill-
inqas 120 000 mewta bil-kanċer kull sena 
fl-UE; jistenna bil-ħerqa l-Qafas 
Strateġiku l-ġdid li jmiss tal-UE dwar is-
Saħħa u s-Sikurezza Okkupazzjonali għall-
perjodu 2021-2027, l-aġġornament 
regolari tad-Direttiva 2004/37/KE tad-
29 ta' April 2004 dwar il-protezzjoni tal-
ħaddiema minn riskji relatati mal-
espożizzjoni għal karċinoġeni jew 
mutaġeni fuq il-post tax-xogħol23, u ż-
żieda ta' limiti ta' esponiment 
okkupazzjonali vinkolanti ulterjuri fi ħdan 
dik id-direttiva; jilqa' l-impenn tal-
Kummissjoni li tippreżenta proposta legali 
biex tkompli tnaqqas l-esponiment tal-
ħaddiema għall-asbestos fl-2022; jitlob lill-
Istati Membri jiffaċilitaw ir-rikonoxximent 
tal-kanċers ippruvati relatati max-xogħol u 
l-kumpens għalihom; jisħaq fuq il-ħtieġa li 
jiġu żgurati l-aħjar miżuri ta' protezzjoni 
ġenerali u individwali possibbli għall-
ħaddiema tal-kura tas-saħħa li jittrattaw 

22. Ifakkar li l-esponiment għal 
sustanzi perikolużi fuq il-post tax-xogħol 
huwa responsabbli għal mill-inqas 
120 000 mewta bil-kanċer kull sena fl-UE 
u li jista' jkun diffiċli li tiġi stabbilita 
relazzjoni kawżali bejn każijiet tal-kanċer 
u esponiment għal aġent kimiku speċifiku 
minħabba perjodu ta' dewmien bejn l-
esponiment u l-bidu tal-marda li jista' 
jdum sa 50 sena; jissottolinja li madwar 
60 sustanza jew okkupazzjoni 
karċinoġenika b'riskju miżjud ta' kanċer 
ġew identifikati minn IARC/WHO, u li l-
maġġoranza vasta jidhru li jistgħu jiġu 
prevenuti jekk ikunu rregolati kif xieraq; 
jilqa' l-Qafas Strateġiku l-ġdid tal-UE dwar 
is-Saħħa u s-Sikurezza Okkupazzjonali 
għall-perjodu 2021-2027, b'mod 
partikolari l-approċċ "Vision Zero" għal 
imwiet relatati mal-post tax-xogħol kif 
ukoll is-summit ta' analiżi tas-saħħa u s-
sigurtà okkupazzjonali ppjanat fl-2023 
sabiex jiġi evalwat il-progress lejn "Vision 
Zero"; jappella għal aġġornament 
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il-mediċini kontra l-kanċer; ambizzjuż tad-Direttiva 2004/37/KE tad-
29 ta' April 2004 dwar il-protezzjoni tal-
ħaddiema minn riskji relatati mal-
espożizzjoni għal karċinoġeni jew 
mutaġeni fuq il-post tax-xogħol23 permezz 
ta' reviżjoni sistematika u rikorrenti ta' 
limiti eżistenti ta' esponiment u żieda ta' 
sustanzi ġodda b'limiti ta' esponiment 
okkupazzjonali vinkolanti fi ħdan dik id-
direttiva; itenni t-talba tiegħu għall-
inklużjoni ta' sustanzi tossiċi għar-
riproduzzjoni u prodotti mediċinali 
perikolużi fil-kamp ta' applikazzjoni tad-
Direttiva1b sabiex jiġu żgurati l-aħjar 
miżuri ta' protezzjoni individwali u 
ġenerali possibbli għall-ħaddiema u l-
ħaddiema tal-kura tas-saħħa li 
jimmaniġġjaw mediċini kontra l-kanċer; 
jisħaq fuq il-ħtieġa li l-Kummissjoni żżid 
il-kapaċità biex tirrieżamina l-limiti ta' 
esponiment okkupazzjonali u li żżid 
sustanzi ġodda, inkluż permezz taż-żieda 
fl-għadd ta' persunal fl-unitajiiet u l-
awtoritajet rilevanti; jilqa' l-impenn mill-
Kummissjoni1c li żżid l-interferenti 
endokrinali bħala kategorja ta' sustanzi 
ta' tħassib serju ħafna taħt ir-Regolament 
(KE) Nru 1907/2006 (ir-Regolament 
REACH) kif ukoll biex tikklassifikahom 
taħt ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 
(ir-Regolament CLP); jappella, f'dan ir-
rigward, biex interferenti endokrinali jiġu 
inklużi wkoll fid-Direttiva 2004/37/KE 
dwar il-protezzjoni tal-ħaddiema mir-
riskji relatati mal-esponiment għal 
karċinoġeni jew mutaġeni fuq il-post tax-
xogħol; jisħaq fuq il-ħtieġa li jitqies ir-
rwol ta' esponiment multiplu fir-riċerka u 
meta titfassal il-politika inkluż fl-
implimentazzjoni ta' valuri ta' limitu ta' 
esponiment okkupazzjonali (OELs); jilqa' 
l-istħarriġ tal-ħaddiema mħejji mill-
Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-
Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA) 
dwar l-esponiment għal fatturi ta' riskju 
għall-kanċer; jinkoraġġixxi l-analiżijiet u 
r-riċerka kostanti dwar sustanzi ġodda 
ssuspettati li huma karċinoġeniċi, 
mutaġenċi u/jew tossiċi għar-
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riproduzzjoni (CMRs), l-istabbiliment ta' 
OELs għal dawk is-sustanzi kimiċi li 
għalihom għadhom ma jeżistux, u 
reviżjonijiet perjdiċi kull meta dan isir 
neċessarju fid-dawl ta' data xjentifika 
aktar reċenti; jilqa' l-impenn tal-
Kummissjoni li tippreżenta proposta legali 
biex tkompli tnaqqas l-esponiment tal-
ħaddiema għall-asbestos fl-2022 li għadu 
responsabbli għal kważi nofs il-kanċers 
okkupazzjonali kollha fl-Ewropa; jappella 
lill-Kummissjoni, bħala kwistjoni ta' 
prijorità, biex taġġorna l-limitu ta' 
esponiment għall-asbestos għal 
0,001 fibri/cm3 (1 000 fibra/m3), filwaqt li 
tqis ir-rakkomandazzjonijiet eżistenti 
minn partijiet ikkonċernati differenti u 
wara konsultazzjoni mal-Kumitat ta' 
Konsulenza dwar is-Sigurtà u s-Saħħa 
fuq il-Post tax-Xogħol; jisħaq fuq il-
ħtieġa ta' direttiva qafas Ewropea għal 
strateġiji nazzjonali għat-tneħħija tal-
asbestos, inklużi reġistri pubbliċi tal-
asbestos; jitlob lill-Istati Membri 
jiffaċilitaw ir-rikonoxximent tal-kanċers 
ippruvati relatati max-xogħol u l-kumpens 
għalihom; jenfasizza l-ħtieġa li tittieħed 
aktar azzjoni biex jiġu evitati, identifikati 
u rikonoxxuti aħjar kanċers 
okkupazzjonali relatati ma' xogħol bix-
shift ta' bil-lejl;

__________________ __________________
23 ĠU L 158, 30.4.2004, p. 50. 23 ĠU L 158, 30.4.2004, p. 50.

Or. en

Emenda 476
Peter Liese
f'isem il-Grupp PPE
Tomislav Sokol, Nathalie Colin-Oesterlé, Liudas Mažylis, Marian-Jean Marinescu, 
Maria Spyraki, Dolors Montserrat, Cindy Franssen, Adam Jarubas, Deirdre Clune, 
Sunčana Glavak, Bartosz Arłukowicz

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 22
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

22. Ifakkar li l-esponiment fuq il-post 
tax-xogħol huwa responsabbli għal mill-
inqas 120 000 mewta bil-kanċer kull sena 
fl-UE; jistenna bil-ħerqa l-Qafas 
Strateġiku l-ġdid li jmiss tal-UE dwar is-
Saħħa u s-Sikurezza Okkupazzjonali għall-
perjodu 2021-2027, l-aġġornament 
regolari tad-Direttiva 2004/37/KE tad-
29 ta' April 2004 dwar il-protezzjoni tal-
ħaddiema minn riskji relatati mal-
espożizzjoni għal karċinoġeni jew 
mutaġeni fuq il-post tax-xogħol23, u ż-
żieda ta' limiti ta' esponiment 
okkupazzjonali vinkolanti ulterjuri fi ħdan 
dik id-direttiva; jilqa' l-impenn tal-
Kummissjoni li tippreżenta proposta legali 
biex tkompli tnaqqas l-esponiment tal-
ħaddiema għall-asbestos fl-2022; jitlob lill-
Istati Membri jiffaċilitaw ir-rikonoxximent 
tal-kanċers ippruvati relatati max-xogħol u 
l-kumpens għalihom; jisħaq fuq il-ħtieġa li 
jiġu żgurati l-aħjar miżuri ta' protezzjoni 
ġenerali u individwali possibbli għall-
ħaddiema tal-kura tas-saħħa li jittrattaw il-
mediċini kontra l-kanċer;

22. Ifakkar li l-esponiment fuq il-post 
tax-xogħol huwa responsabbli għal mill-
inqas 120 000 mewta bil-kanċer kull sena 
fl-UE; jilqa' l-pubblikazzjoni tal-Qafas 
Strateġiku l-ġdid tal-UE dwar is-Saħħa u s-
Sikurezza Okkupazzjonali għall-
perjodu 2021-2027; jesprimi dispjaċir 
għan-nuqqas ta' ambizzjoni f'din l-
Istrateġja biex titnaqqas l-inċidenza tal-
kanċer relatat max-xogħol fl-UE; 
jistieden lill-Kummissjoni żżid din l-
ambizzjoni bħala kwistjoni ta' urġenza; 
jenfasizza, f'dak r-rigward, l-importanza 
tal-aġġornament regolari tad-
Direttiva 2004/37/KE tad-29 ta' April 2004 
dwar il-protezzjoni tal-ħaddiema minn 
riskji relatati mal-espożizzjoni għal 
karċinoġeni jew mutaġeni fuq il-post tax-
xogħol23, u jistieden lill-Kummissjoni 
taċċellera ż-żieda ta' limiti ta' esponiment 
okkupazzjonali vinkolanti ulterjuri fi ħdan 
dik id-direttiva; b'għan tal-inklużjoni tal-
50 sustanza l-aktar perikoluża sal-2024; 
jilqa' l-impenn tal-Kummissjoni li 
tippreżenta proposta legali biex tkompli 
tnaqqas l-esponiment tal-ħaddiema għall-
asbestos fl-2022; jitlob lill-Istati Membri 
jiffaċilitaw ir-rikonoxximent tal-kanċers 
ippruvati relatati max-xogħol u l-kumpens 
għalihom; u jirrinforzaw il-kontrol tal-
esponiment relatat mal-post tax-xogħol 
minn spettorat tax-xogħol; jisħaq fuq il-
ħtieġa li jiġu żgurati l-aħjar miżuri ta' 
protezzjoni ġenerali u individwali possibbli 
għall-ħaddiema tal-kura tas-saħħa li 
jittrattaw prodotti mediċinali perikolużi 
(HMP) billi dawn il-prodotti jiġu inklużi 
fid-Direttiva 2004/37/KE;

__________________ __________________
23 ĠU L 158, 30.4.2004, p. 50. 23 ĠU L 158, 30.4.2004, p. 50.

Or. en
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Emenda 477
Michèle Rivasi

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 22

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

22. Ifakkar li l-esponiment fuq il-post 
tax-xogħol huwa responsabbli għal mill-
inqas 120 000 mewta bil-kanċer kull sena 
fl-UE; jistenna bil-ħerqa l-Qafas Strateġiku 
l-ġdid li jmiss tal-UE dwar is-Saħħa u s-
Sikurezza Okkupazzjonali għall-
perjodu 2021-2027, l-aġġornament regolari 
tad-Direttiva 2004/37/KE tad-
29 ta' April 2004 dwar il-protezzjoni tal-
ħaddiema minn riskji relatati mal-
espożizzjoni għal karċinoġeni jew 
mutaġeni fuq il-post tax-xogħol23, u ż-
żieda ta' limiti ta' esponiment 
okkupazzjonali vinkolanti ulterjuri fi ħdan 
dik id-direttiva; jilqa' l-impenn tal-
Kummissjoni li tippreżenta proposta legali 
biex tkompli tnaqqas l-esponiment tal-
ħaddiema għall-asbestos fl-2022; jitlob lill-
Istati Membri jiffaċilitaw ir-rikonoxximent 
tal-kanċers ippruvati relatati max-xogħol u 
l-kumpens għalihom; jisħaq fuq il-ħtieġa li 
jiġu żgurati l-aħjar miżuri ta' protezzjoni 
ġenerali u individwali possibbli għall-
ħaddiema tal-kura tas-saħħa li jittrattaw il-
mediċini kontra l-kanċer;

22. Ifakkar li l-esponiment fuq il-post 
tax-xogħol huwa responsabbli għal mill-
inqas 120 000 mewta bil-kanċer kull sena 
fl-UE u li 8 % tal-każijiet kollha tal-
kanċer huma relatati max-xogħol, u 
jammontaw għal 12 % tal-każijiet tal-
kanċer fost l-irġiel u 7 % tal-każijiet tal-
kanċer fost in-nisa; jistenna bil-ħerqa l-
Qafas Strateġiku l-ġdid li jmiss tal-UE 
dwar is-Saħħa u s-Sikurezza 
Okkupazzjonali għall-perjodu 2021-2027, 
l-aġġornament regolari tad-
Direttiva 2004/37/KE tad-29 ta' April 2004 
dwar il-protezzjoni tal-ħaddiema minn 
riskji relatati mal-espożizzjoni għal 
karċinoġeni jew mutaġeni fuq il-post tax-
xogħol23, u ż-żieda ta' limiti ta' esponiment 
okkupazzjonali vinkolanti ulterjuri fi ħdan 
dik id-direttiva; jisħaq li ġew identifikati 
50 karċinoġen ta' prijorità u li l-ħaddiema 
huma esposti b'mod wiesgħa għalihom fl-
Ewropa, iżda li sal-lum jeżistu Valuri 
Limitu ta' Esponiment Okkupazzjonali 
Vinkolanti għal 27 minnhom biss; 
jappella biex il-kamp ta' appplikazzjoni 
tad-Direttiva dwar il-Karċinoġeni u l-
Mutaġeni jiġi estiż biex jinkludi sustanzi 
tossiċi għar-riproduzzjoni u mediċini 
perikolużi u għal sistema ġdida koerenti, 
trasparenti u bbażata fuq ir-riskju għall-
istabbiliment ta' limiti ta' esponiment; 
jilqa' l-impenn tal-Kummissjoni li 
tippreżenta proposta legali biex tkompli 
tnaqqas l-esponiment tal-ħaddiema għall-
asbestos fl-2022; jitlob lill-Istati Membri 
jiffaċilitaw ir-rikonoxximent tal-kanċers 
ippruvati relatati max-xogħol u l-kumpens 
għalihom; jisħaq fuq il-ħtieġa li jiġu 
żgurati l-aħjar miżuri ta' protezzjoni 
ġenerali u individwali possibbli għall-
ħaddiema tal-kura tas-saħħa li jittrattaw il-
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mediċini kontra l-kanċer;

__________________ __________________
23 ĠU L 158, 30.4.2004, p. 50. 23 ĠU L 158, 30.4.2004, p. 50.

Or. en

Emenda 478
Giorgos Georgiou, Kateřina Konečná, Alexis Georgoulis, João Pimenta Lopes

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 22

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

22. Ifakkar li l-esponiment fuq il-post 
tax-xogħol huwa responsabbli għal mill-
inqas 120 000 mewta bil-kanċer kull sena 
fl-UE; jistenna bil-ħerqa l-Qafas Strateġiku 
l-ġdid li jmiss tal-UE dwar is-Saħħa u s-
Sikurezza Okkupazzjonali għall-
perjodu 2021-2027, l-aġġornament regolari 
tad-Direttiva 2004/37/KE tad-
29 ta' April 2004 dwar il-protezzjoni tal-
ħaddiema minn riskji relatati mal-
espożizzjoni għal karċinoġeni jew 
mutaġeni fuq il-post tax-xogħol23, u ż-
żieda ta' limiti ta' esponiment 
okkupazzjonali vinkolanti ulterjuri fi ħdan 
dik id-direttiva; jilqa' l-impenn tal-
Kummissjoni li tippreżenta proposta legali 
biex tkompli tnaqqas l-esponiment tal-
ħaddiema għall-asbestos fl-2022; jitlob lill-
Istati Membri jiffaċilitaw ir-rikonoxximent 
tal-kanċers ippruvati relatati max-xogħol u 
l-kumpens għalihom; jisħaq fuq il-ħtieġa li 
jiġu żgurati l-aħjar miżuri ta' protezzjoni 
ġenerali u individwali possibbli għall-
ħaddiema tal-kura tas-saħħa li jittrattaw il-
mediċini kontra l-kanċer;

22. Ifakkar li l-esponiment fuq il-post 
tax-xogħol huwa responsabbli għal mill-
inqas 120 000 mewta bil-kanċer kull sena 
fl-UE u li 8 % tal-każijiet kollha tal-
kanċer huma relatati mal-post tax-xogħol, 
u jammontaw għal 12% tal-każijiet tal-
kanċer fost l-irġiel u 7 % tal-każijiet tal-
kanċer fost in-nisa; jistenna bil-ħerqa l-
Qafas Strateġiku l-ġdid li jmiss tal-UE 
dwar is-Saħħa u s-Sikurezza 
Okkupazzjonali għall-perjodu 2021-2027, 
l-aġġornament regolari tad-
Direttiva 2004/37/KE tad-29 ta' April 2004 
dwar il-protezzjoni tal-ħaddiema minn 
riskji relatati mal-espożizzjoni għal 
karċinoġeni jew mutaġeni fuq il-post tax-
xogħol23, u ż-żieda ta' limiti ta' esponiment 
okkupazzjonali vinkolanti ulterjuri fi ħdan 
dik id-direttiva; jisħaq li ġew identifikati 
50 karċinoġen ta' prijorità u li l-ħaddiema 
huma esposti b'mod wiesgħa għalihom fl-
Ewropa, iżda li sal-lum jeżistu Valuri 
Limitu ta' Esponiment Okkupazzjonali 
Vinkolanti għal 27 minnhom biss; 
jappella biex il-kamp ta' appplikazzjoni 
tad-Direttiva dwar il-Karċinoġeni u l-
Mutaġeni (id-Direttiva 2004/37/KE - 
CMD) jiġi estiż biex jinkludi sustanzi 
tossiċi għar-riproduzzjoni u mediċini 
perikolużi u għal sistema ġdida koerenti, 
trasparenti u bbażata fuq ir-riskju għall-
istabbiliment ta' limiti ta' esponiment; 
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jilqa' l-impenn tal-Kummissjoni li 
tippreżenta proposta legali biex tkompli 
tnaqqas l-esponiment tal-ħaddiema għall-
asbestos fl-2022; jitlob lill-Istati Membri 
jiffaċilitaw ir-rikonoxximent tal-kanċers 
ippruvati relatati max-xogħol u l-kumpens 
għalihom; jisħaq fuq il-ħtieġa li jiġu 
żgurati l-aħjar miżuri ta' protezzjoni 
ġenerali u individwali possibbli għall-
ħaddiema tal-kura tas-saħħa li jittrattaw il-
mediċini kontra l-kanċer;

__________________ __________________
23 ĠU L 158, 30.4.2004, p. 50. 23 ĠU L 158, 30.4.2004, p. 50.

Or. en

Emenda 479
Hilde Vautmans, Irena Joveva, Alin Mituța

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 22

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

22. Ifakkar li l-esponiment fuq il-post 
tax-xogħol huwa responsabbli għal mill-
inqas 120 000 mewta bil-kanċer kull sena 
fl-UE; jistenna bil-ħerqa l-Qafas Strateġiku 
l-ġdid li jmiss tal-UE dwar is-Saħħa u s-
Sikurezza Okkupazzjonali għall-
perjodu 2021-2027, l-aġġornament regolari 
tad-Direttiva 2004/37/KE tad-
29 ta' April 2004 dwar il-protezzjoni tal-
ħaddiema minn riskji relatati mal-
espożizzjoni għal karċinoġeni jew 
mutaġeni fuq il-post tax-xogħol23, u ż-
żieda ta' limiti ta' esponiment 
okkupazzjonali vinkolanti ulterjuri fi ħdan 
dik id-direttiva; jilqa' l-impenn tal-
Kummissjoni li tippreżenta proposta legali 
biex tkompli tnaqqas l-esponiment tal-
ħaddiema għall-asbestos fl-2022; jitlob lill-
Istati Membri jiffaċilitaw ir-rikonoxximent 
tal-kanċers ippruvati relatati max-xogħol u 
l-kumpens għalihom; jisħaq fuq il-ħtieġa li 
jiġu żgurati l-aħjar miżuri ta' protezzjoni 

22. Ifakkar li l-esponiment fuq il-post 
tax-xogħol huwa responsabbli għal mill-
inqas 120 000 mewta bil-kanċer kull sena 
fl-UE; jistenna bil-ħerqa l-Qafas Strateġiku 
l-ġdid li jmiss tal-UE dwar is-Saħħa u s-
Sikurezza Okkupazzjonali għall-
perjodu 2021-2027, u l-involviment mill-
qrib u regolari tal-partijiet ikkonċernati 
f'dan, l-aġġornament regolari tad-
Direttiva 2004/37/KE tad-29 ta' April 2004 
dwar il-protezzjoni tal-ħaddiema minn 
riskji relatati mal-espożizzjoni għal 
karċinoġeni jew mutaġeni fuq il-post tax-
xogħol23, u ż-żieda ta' limiti ta' esponiment 
okkupazzjonali vinkolanti ulterjuri fi ħdan 
dik id-direttiva, inkluż l-esponiment għal 
mediċini perikolużi (eż. għall-
professjonisti tal-kura tas-saħħa) u r-
radjazzjoni UV (eż. għal ħaddiema fuq 
barra); jilqa' l-impenn tal-Kummissjoni li 
tippreżenta proposta legali biex tkompli 
tnaqqas l-esponiment tal-ħaddiema għall-
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ġenerali u individwali possibbli għall-
ħaddiema tal-kura tas-saħħa li jittrattaw il-
mediċini kontra l-kanċer;

asbestos fl-2022; jitlob lill-Istati Membri 
jiffaċilitaw ir-rikonoxximent tal-kanċers 
ippruvati relatati max-xogħol u l-kumpens 
għalihom; jisħaq fuq il-ħtieġa li jiġu 
żgurati l-aħjar miżuri ta' protezzjoni 
ġenerali u individwali possibbli għall-
ħaddiema tal-kura tas-saħħa li jittrattaw il-
mediċini kontra l-kanċer;

__________________ __________________
23 ĠU L 158, 30.4.2004, p. 50. 23 ĠU L 158, 30.4.2004, p. 50.

Or. en

Emenda 480
Alexis Georgoulis, Giorgos Georgiou

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 22

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

22. Ifakkar li l-esponiment fuq il-post 
tax-xogħol huwa responsabbli għal mill-
inqas 120 000 mewta bil-kanċer kull sena 
fl-UE; jistenna bil-ħerqa l-Qafas Strateġiku 
l-ġdid li jmiss tal-UE dwar is-Saħħa u s-
Sikurezza Okkupazzjonali għall-
perjodu 2021-2027, l-aġġornament regolari 
tad-Direttiva 2004/37/KE tad-
29 ta' April 2004 dwar il-protezzjoni tal-
ħaddiema minn riskji relatati mal-
espożizzjoni għal karċinoġeni jew 
mutaġeni fuq il-post tax-xogħol23, u ż-
żieda ta' limiti ta' esponiment 
okkupazzjonali vinkolanti ulterjuri fi ħdan 
dik id-direttiva; jilqa' l-impenn tal-
Kummissjoni li tippreżenta proposta legali 
biex tkompli tnaqqas l-esponiment tal-
ħaddiema għall-asbestos fl-2022; jitlob lill-
Istati Membri jiffaċilitaw ir-rikonoxximent 
tal-kanċers ippruvati relatati max-xogħol u 
l-kumpens għalihom; jisħaq fuq il-ħtieġa li 
jiġu żgurati l-aħjar miżuri ta' protezzjoni 
ġenerali u individwali possibbli għall-
ħaddiema tal-kura tas-saħħa li jittrattaw il-

22. Ifakkar li l-esponiment fuq il-post 
tax-xogħol huwa responsabbli għal mill-
inqas 120 000 mewta bil-kanċer kull sena 
fl-UE; jistenna bil-ħerqa l-Qafas Strateġiku 
l-ġdid li jmiss tal-UE dwar is-Saħħa u s-
Sikurezza Okkupazzjonali għall-
perjodu 2021-2027 u l-involviment mill-
qrib u regolari tal-partijiet ikkonċernati 
f'dan, l-aġġornament regolari tad-
Direttiva 2004/37/KE tad-29 ta' April 2004 
dwar il-protezzjoni tal-ħaddiema minn 
riskji relatati mal-espożizzjoni għal 
karċinoġeni jew mutaġeni fuq il-post tax-
xogħol23, u ż-żieda ta' limiti ta' esponiment 
okkupazzjonali vinkolanti ulterjuri fi ħdan 
dik id-direttiva, inkluż l-esponiment għal 
mediċini perikolużi (eż. għall-
professjonisti tal-kura tas-saħħa) u r-
radjazzjoni UV (eż. għal ħaddiema fuq 
barra); jilqa' l-impenn tal-Kummissjoni li 
tippreżenta proposta legali biex tkompli 
tnaqqas l-esponiment tal-ħaddiema għall-
asbestos fl-2022; jitlob lill-Istati Membri 
jiffaċilitaw ir-rikonoxximent tal-kanċers 
ippruvati relatati max-xogħol u l-kumpens 
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mediċini kontra l-kanċer; għalihom; jisħaq fuq il-ħtieġa li jiġu 
żgurati l-aħjar miżuri ta' protezzjoni 
ġenerali u individwali possibbli għall-
ħaddiema tal-kura tas-saħħa li jittrattaw il-
mediċini kontra l-kanċer;

__________________ __________________
23 ĠU L 158, 30.4.2004, p. 50. 23 ĠU L 158, 30.4.2004, p. 50.

Or. en

Emenda 481
Maria Arena

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 22

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

22. Ifakkar li l-esponiment fuq il-post 
tax-xogħol huwa responsabbli għal mill-
inqas 120 000 mewta bil-kanċer kull sena 
fl-UE; jistenna bil-ħerqa l-Qafas Strateġiku 
l-ġdid li jmiss tal-UE dwar is-Saħħa u s-
Sikurezza Okkupazzjonali għall-
perjodu 2021-2027, l-aġġornament regolari 
tad-Direttiva 2004/37/KE tad-
29 ta' April 2004 dwar il-protezzjoni tal-
ħaddiema minn riskji relatati mal-
espożizzjoni għal karċinoġeni jew 
mutaġeni fuq il-post tax-xogħol23, u ż-
żieda ta' limiti ta' esponiment 
okkupazzjonali vinkolanti ulterjuri fi ħdan 
dik id-direttiva; jilqa' l-impenn tal-
Kummissjoni li tippreżenta proposta legali 
biex tkompli tnaqqas l-esponiment tal-
ħaddiema għall-asbestos fl-2022; jitlob lill-
Istati Membri jiffaċilitaw ir-rikonoxximent 
tal-kanċers ippruvati relatati max-xogħol u 
l-kumpens għalihom; jisħaq fuq il-ħtieġa li 
jiġu żgurati l-aħjar miżuri ta' protezzjoni 
ġenerali u individwali possibbli għall-
ħaddiema tal-kura tas-saħħa li jittrattaw 
il-mediċini kontra l-kanċer;

22. Ifakkar li l-esponiment fuq il-post 
tax-xogħol huwa responsabbli għal mill-
inqas 120 000 mewta bil-kanċer kull sena 
fl-UE; jistenna bil-ħerqa l-Qafas Strateġiku 
l-ġdid li jmiss tal-UE dwar is-Saħħa u s-
Sikurezza Okkupazzjonali għall-
perjodu 2021-2027, l-aġġornament regolari 
tad-Direttiva 2004/37/KE tad-
29 ta' April 2004 dwar il-protezzjoni tal-
ħaddiema minn riskji relatati mal-
espożizzjoni għal karċinoġeni jew 
mutaġeni fuq il-post tax-xogħol23, u ż-
żieda ta' limiti ta' esponiment 
okkupazzjonali vinkolanti ulterjuri 
(BOELs)fi ħdan dik id-direttiva; itenni t-
talbet tiegħu fformulati fir-rapport tal-
25 ta' Marzu 2021 mill-Kumitat għall-
Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali tiegħu (A9-
0114/2021)1a biex wieħed imur lil hinn 
mill-adozzjoni ta' BOELs għal sustanzi 
addizzjonali fid-Direttiva 2004/37/KE, 
b'mod partikolari billi jiġu inklużi 
sustanzi tossiċi għar-riproduzzjoni fil-
kamp ta' applikazzjoni tad-direttiva, li d-
direttiva għandha tapplika għall-
ħaddiema li huma esposti għal prodotti 
mediċinali perikolużi fis-setturi tal-kura 
tas-saħħa, u biex jitqies aħjar l-
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esponiment tal-ħaddiema għal 
kombinazzjoni ta' sustanzi; jistieden lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri jħeġġu 
programmi ta' bijomonitoraġġ aktar 
sistematiku tal-bniedem f'ambjenti kemm 
okkupazzjonali kif ukoll mhux 
okkupazzjonali bħala sors rilevanti ta' 
informazzjoni dwar effetti ta' esponiment 
ġenerali għas-sustanzi kimiċi u l-impatti 
fuq is-saħħa; jilqa' l-impenn tal-
Kummissjoni li tippreżenta proposta legali 
biex tkompli tnaqqas l-esponiment tal-
ħaddiema għall-asbestos fl-2022; jitlob lill-
Istati Membri jiffaċilitaw ir-rikonoxximent 
tal-kanċers ippruvati relatati max-xogħol u 
l-kumpens għalihom;

__________________ __________________
1a Il-protezzjoni tal-ħaddiema minn riskji 
relatati mal-espożizzjoni għal karċinoġeni 
jew mutaġeni fuq il-post tax-xogħol 
2020/0262(COD)

23 ĠU L 158, 30.4.2004, p. 50. 23 ĠU L 158, 30.4.2004, p. 50.

Or. en

Emenda 482
Bartosz Arłukowicz

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 22

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

22. Ifakkar li l-esponiment fuq il-post 
tax-xogħol huwa responsabbli għal mill-
inqas 120 000 mewta bil-kanċer kull sena 
fl-UE; jistenna bil-ħerqa l-Qafas Strateġiku 
l-ġdid li jmiss tal-UE dwar is-Saħħa u s-
Sikurezza Okkupazzjonali għall-perjodu 
2021-2027, l-aġġornament regolari tad-
Direttiva 2004/37/KE tad-29 ta' April 2004 
dwar il-protezzjoni tal-ħaddiema minn 
riskji relatati mal-espożizzjoni għal 
karċinoġeni jew mutaġeni fuq il-post tax-
xogħol23, u ż-żieda ta' limiti ta' esponiment 

22. Ifakkar li l-esponiment fuq il-post 
tax-xogħol huwa responsabbli għal mill-
inqas 120 000 mewta bil-kanċer kull sena 
fl-UE; jistenna bil-ħerqa l-Qafas Strateġiku 
l-ġdid li jmiss tal-UE dwar is-Saħħa u s-
Sikurezza Okkupazzjonali għall-perjodu 
2021-2027, l-aġġornament regolari tad-
Direttiva 2004/37/KE tad-29 ta' April 2004 
dwar il-protezzjoni tal-ħaddiema minn 
riskji relatati mal-espożizzjoni għal 
karċinoġeni jew mutaġeni fuq il-post tax-
xogħol23, u ż-żieda ta' limiti ta' esponiment 
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okkupazzjonali vinkolanti ulterjuri fi ħdan 
dik id-direttiva; jilqa' l-impenn tal-
Kummissjoni li tippreżenta proposta legali 
biex tkompli tnaqqas l-esponiment tal-
ħaddiema għall-asbestos fl-2022; jitlob lill-
Istati Membri jiffaċilitaw ir-rikonoxximent 
tal-kanċers ippruvati relatati max-xogħol u 
l-kumpens għalihom; jisħaq fuq il-ħtieġa li 
jiġu żgurati l-aħjar miżuri ta' protezzjoni 
ġenerali u individwali possibbli għall-
ħaddiema tal-kura tas-saħħa li jittrattaw il-
mediċini kontra l-kanċer;

okkupazzjonali vinkolanti ulterjuri fi ħdan 
dik id-direttiva; jilqa' l-impenn tal-
Kummissjoni li tippreżenta proposta legali 
biex tkompli tnaqqas l-esponiment tal-
ħaddiema għall-asbestos fl-2022; jitlob lill-
Istati Membri jiffaċilitaw ir-rikonoxximent 
tal-kanċers ippruvati relatati max-xogħol u 
l-kumpens għalihom; jisħaq fuq il-ħtieġa li 
jiġu żgurati l-aħjar miżuri ta' protezzjoni 
ġenerali u individwali possibbli għall-
ħaddiema tal-kura tas-saħħa li jittrattaw il-
mediċini kontra l-kanċer; jirrimarka li l-
awtomatizzazzjoni u r-robotizzazzjoni ta' 
ċerti attivitajiet jistgħu jnaqqsu b'mod 
sinifikanti r-riskju li l-ħaddiema jkunu 
esposti għal karċinoġeni fuq il-postijiet 
tax-xogħol;

__________________ __________________
23 ĠU L 158, 30.4.2004, p. 50. 23 ĠU L 158, 30.4.2004, p. 50.

Or. pl

Emenda 483
Alessandra Moretti

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 22

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

22. Ifakkar li l-esponiment fuq il-post 
tax-xogħol huwa responsabbli għal mill-
inqas 120 000 mewta bil-kanċer kull sena 
fl-UE; jistenna bil-ħerqa l-Qafas Strateġiku 
l-ġdid li jmiss tal-UE dwar is-Saħħa u s-
Sikurezza Okkupazzjonali għall-
perjodu 2021-2027, l-aġġornament regolari 
tad-Direttiva 2004/37/KE tad-
29 ta' April 2004 dwar il-protezzjoni tal-
ħaddiema minn riskji relatati mal-
espożizzjoni għal karċinoġeni jew 
mutaġeni fuq il-post tax-xogħol23, u ż-
żieda ta' limiti ta' esponiment 
okkupazzjonali vinkolanti ulterjuri fi ħdan 
dik id-direttiva; jilqa' l-impenn tal-
Kummissjoni li tippreżenta proposta legali 

22. Ifakkar li l-esponiment fuq il-post 
tax-xogħol huwa responsabbli għal mill-
inqas 120 000 mewta bil-kanċer kull sena 
fl-UE; jistenna bil-ħerqa l-Qafas Strateġiku 
l-ġdid li jmiss tal-UE dwar is-Saħħa u s-
Sikurezza Okkupazzjonali għall-
perjodu 2021-2027 u l-involviment mill-
qrib u regolari tas-sħab soċjali u tal-
partijiet ikkonċernati rilevanti f'dan, l-
aġġornament regolari tad-
Direttiva 2004/37/KE tad-29 ta' April 2004 
dwar il-protezzjoni tal-ħaddiema minn 
riskji relatati mal-espożizzjoni għal 
karċinoġeni jew mutaġeni fuq il-post tax-
xogħol23, u ż-żieda ta' limiti ta' esponiment 
okkupazzjonali vinkolanti ulterjuri fi ħdan 
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biex tkompli tnaqqas l-esponiment tal-
ħaddiema għall-asbestos fl-2022; jitlob lill-
Istati Membri jiffaċilitaw ir-rikonoxximent 
tal-kanċers ippruvati relatati max-xogħol u 
l-kumpens għalihom; jisħaq fuq il-ħtieġa li 
jiġu żgurati l-aħjar miżuri ta' protezzjoni 
ġenerali u individwali possibbli għall-
ħaddiema tal-kura tas-saħħa li jittrattaw il-
mediċini kontra l-kanċer;

dik id-direttiva; jilqa' l-impenn tal-
Kummissjoni li tippreżenta proposta legali 
biex tkompli tnaqqas l-esponiment tal-
ħaddiema għall-asbestos fl-2022; jitlob lill-
Istati Membri jiffaċilitaw ir-rikonoxximent 
tal-kanċers ippruvati relatati max-xogħol u 
l-kumpens għalihom; jisħaq fuq il-ħtieġa li 
jiġu żgurati l-aħjar miżuri ta' protezzjoni 
ġenerali u individwali possibbli għall-
ħaddiema tal-kura tas-saħħa li jittrattaw il-
mediċini kontra l-kanċer;

__________________ __________________
23 ĠU L 158, 30.4.2004, p. 50. 23 ĠU L 158, 30.4.2004, p. 50.

Or. en

Emenda 484
Tudor Ciuhodaru

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 22a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

22a. Jappella għal fehim, osservazzjoni 
u monitoraġġ aħjar tal-kanċer li jirriżulta 
minn esponiment għall-karċinoġeni 
tossiċi fuq il-post tax-xogħol, u jisħaq fuq 
il-ħtieġa li jiżdiedu l-miżuri biex 
jipprevjenu u jnaqqsu l-esponiment għall-
karċinoġeni fuq il-post tax-xogħol u biex 
itejbu t-traċċabbiltà ta' esponiment għal 
fatturi bħal dawn;

Or. ro

Emenda 485
Bronis Ropė

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 22b (ġdid)
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

22b. Jisħaq fuq il-ħtieġa li dawn il-
mekkaniżmi ta' kontroll jiġu riflessi fil-
Programmi Nazzjonali għall-Kontroll tal-
Kanċer (NCCPs) u dokumenti ta' azzjoni 
nazzjonali rilevanti oħra dwar il-ġlieda 
kontra l-kanċer, minħabba l-importanza 
kritika għall-prevenzjoni tal-kanċer li jiġu 
limitati drawwiet ta' ħsara u li jiġu 
żviluppati stili ta' ħajja b'saħħithom minn 
età żgħira; jisħaq li dan huwa 
partikolarment rilevanti fl-Istati Membri 
fejn, skont l-istatistika, terz taż-żgħażagħ 
taħt l-età ta' 15-il sena jikkunsmaw 
alkoħol u/jew ipejpu, u daqs 60 % taż-
żgħażagħ jirrappurtaw li ma jsegwux 
dieta sana kuljum; jisħaq li, fil-kuntest ta' 
azzjoni preventiva kontra l-kanċer, huwa 
partikolarment importanti li jiġu limitati 
drawwiet ta' ħsara u jitrawmu stili ta' 
ħajja tajbin għas-saħħa fost iż-żgħażagħ 
f'età meta jistgħu jseħħu l-ewwel stadji ta' 
tumuri malinni (il-bidu tal-kanċer); iqis li 
l-indikaturi għall-monitoraġġ tal-kanċer 
għandhom jinkludu r-riskju ġenerali tal-
popolazzjoni u, b'mod partikolari, ir-
riskju għaż-żgħażagħ (li għandhom inqas 
minn 15-il sena);

Or. lt

Emenda 486
Peter Liese
f'isem il-Grupp PPE
Tomislav Sokol, Nathalie Colin-Oesterlé, Liudas Mažylis, Maria Spyraki, Dolors 
Montserrat, Cindy Franssen, Adam Jarubas, Deirdre Clune, Sunčana Glavak, Bartosz 
Arłukowicz

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 22c (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

22c. Ifakkar li l-Aġenzija 
Internazzjonali għar-Riċerka dwar il-
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Kanċer irrikonoxxiet l-asbestos bħala 
karċinoġen ippruvat (grupp 1); ifakkar fl-
eżistenza ta' tipi differenti ta' esponiment 
mhux okkupazzjonali għall-asbestos 
kemm jekk paraokkupazzjonali (inkluż l-
esponiment għat-trab tal-asbestos 
irrappurtat id-dar minn ħaddiema), 
domestiku (inkluża l-preżenza ta' oġġetti 
tad-dar li fihom l-asbestos), jew 
ambjentali (permezz ta' materjali eżistenti 
f'bini u installazzjonijiet jew ta' orġini 
industrijali); jistieden lill-Kummissjoni 
tistabbilixxi strateġija Ewropea għall-
eliminazzjoni kompleta tal-asbestos fl-UE:

Or. en

Emenda 487
Antoni Comín i Oliveres

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 22d (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

22d. Iqis li l-Pjan tal-Ewropa biex 
Jingħeleb il-Kanċer u r-riżoluzzjoni tal-
Parlament ibbażata fuq ir-rapport mill-
Kumitat Speċjali tiegħu għall-Ġlieda 
kontra l-Kanċer, huma opportunitajiet 
biex l-asbestos jiġi inkluż bħala wieħed 
mill-kawżi li jżid b'mod sinifikanti r-riskju 
tal-kanċer fil-ħaddiema, fit-tfal, jew fl-
abitanti ta' żoni qrib fabbriki u mini tal-
asbestos;

Or. en

Emenda 488
Joëlle Mélin

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 23
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

23. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri jippromwovu l-prevenzjoni 
tal-kanċers relatati mal-mard infettiv; 
ifakkar li l-virus tal-papilloma uman (HPV) 
huwa infezzjoni trażmessa sesswalment 
assoċjata ma' kanċers tal-utru, ċervikali u 
orofarinġali; jilqa' l-programmi ta' tilqim 
fil-ġlieda kontra t-trażmissjoni tal-HPV; 
jinnota u jesprimi dispjaċir għad-
diskrepanzi kbar fil-kopertura tat-tilqim 
bejn l-Istati Membri, li jvarjaw minn 
inqas minn 30 % għal aktar minn 70 % 
(bil-livell meħtieġ ta' immunità tal-
popolazzjoni jkun ta' 70 %); jinsisti li fl-
Istati Membri għandu jiġi implimentat 
programm ta' tilqim għall-HPV newtrali 
għall-ġeneru biex tiġi żgurata l-
eliminazzjoni tal-kanċers kollha relatati 
mal-HPV; iqis li huwa importanti li 
jitfasslu aktar rakkomandazzjonijiet biex 
dawn il-programmi jiġu implimentati 
aħjar; jappella għal aktar 
armonizzazzjoni tat-tilqim kontra l-HPV u 
l-epatite B fi ħdan il-programmi 
nazzjonali tal-Istati Membri, filwaqt li jiġi 
żgurat l-għoti ta' informazzjoni dwar it-
tilqim u l-aċċess ugwali għalih; jappoġġja 
aktar riċerka fl-aktar skedi effettivi ta' 
tilqim kontra viruses karċinoġeniċi oħrajn 
bħall-epatite C; jappella għal 
kollaborazzjoni mal-Istati Membri u mal-
organizzazzjonijiet internazzjonali biex 
jiġi miġġieled l-impatt tal-
miżinformazzjoni fuq it-tilqim u tiġi 
indirizzata l-eżitazzjoni dwar il-vaċċini;

23. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri jippromwovu l-prevenzjoni 
tal-kanċers relatati mal-mard infettiv, 
b'mod partikolari billi jiżviluppaw riċerka 
dwar il-karċinoġenesi virali, b'mod 
partikolari kontra l-epatite C; ifakkar li l-
virus tal-papilloma uman (HPV) huwa 
infezzjoni trażmessa sesswalment assoċjata 
ma' kanċers tal-utru, ċervikali u 
orofarinġali; ifakkar li tilqim arbitrarju u 
evalwat ħażin dwar l-HPV u l-epatite B 
huwa l-kawża tal-parti l-kbira tal-
isfiduċja attwali fil-vaċċini; iħeġġeġ 
għalhekk riċerka olistika kbira, f'ħafna 
ċentri u totalment indipendenti, biex 
tippermetti trattament preventiv aħjar tat-
trażmissjoni ta' dawn iż-żewġ mardiet;

Or. fr

Emenda 489
Margarita de la Pisa Carrión

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 23
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

23. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri jippromwovu l-prevenzjoni 
tal-kanċers relatati mal-mard infettiv; 
ifakkar li l-virus tal-papilloma uman (HPV) 
huwa infezzjoni trażmessa sesswalment 
assoċjata ma' kanċers tal-utru, ċervikali u 
orofarinġali; jilqa' l-programmi ta' tilqim 
fil-ġlieda kontra t-trażmissjoni tal-HPV; 
jinnota u jesprimi dispjaċir għad-
diskrepanzi kbar fil-kopertura tat-tilqim 
bejn l-Istati Membri, li jvarjaw minn inqas 
minn 30 % għal aktar minn 70 % (bil-
livell meħtieġ ta' immunità tal-
popolazzjoni jkun ta' 70 %);  jinsisti li fl-
Istati Membri għandu jiġi implimentat 
programm ta' tilqim għall-HPV newtrali 
għall-ġeneru biex tiġi żgurata l-
eliminazzjoni tal-kanċers kollha relatati 
mal-HPV; iqis li huwa importanti li 
jitfasslu aktar rakkomandazzjonijiet biex 
dawn il-programmi jiġu implimentati 
aħjar; jappella għal aktar 
armonizzazzjoni tat-tilqim kontra l-HPV u 
l-epatite B fi ħdan il-programmi 
nazzjonali tal-Istati Membri, filwaqt li jiġi 
żgurat l-għoti ta' informazzjoni dwar it-
tilqim u l-aċċess ugwali għalih; jappoġġja 
aktar riċerka fl-aktar skedi effettivi ta' 
tilqim kontra viruses karċinoġeniċi oħrajn 
bħall-epatite C; jappella għal 
kollaborazzjoni mal-Istati Membri u mal-
organizzazzjonijiet internazzjonali biex jiġi 
miġġieled l-impatt tal-miżinformazzjoni 
fuq it-tilqim u tiġi indirizzata l-eżitazzjoni 
dwar il-vaċċini;

23. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri jippromwovu l-prevenzjoni 
tal-kanċers relatati mal-mard infettiv; 
ifakkar li l-virus tal-papilloma uman (HPV) 
huwa infezzjoni trażmessa sesswalment 
assoċjata ma' kanċers tal-utru, ċervikali u 
orofarinġali; jilqa' l-programmi ta' tilqim 
fil-ġlieda kontra t-trażmissjoni tal-HPV; 
jinnota li, b'rispett għad-drittijiet 
fundamentali, it-tilqim ma jistax isir 
obbligatorju; jistieden lill-Kummissjoni u 
lill-Istati Membri jippromwovu l-
kordinazzjoni tal-aħjar prattiki fost l-Istati 
Membri; jappoġġja aktar riċerka fl-aktar 
skedi effettivi ta' tilqim kontra viruses 
karċinoġeniċi oħrajn bħall-epatite C; 
jappella għal kollaborazzjoni mal-Istati 
Membri, mal-organizzazzjonijiet 
internazzjonali u mal-produtturi tal-
vaċċini biex tiġi promossa informazzjoni 
preċiża dwar il-vaċċini u s-sigurtà 
tagħhom;

Or. en

Emenda 490
Nicolás González Casares, Maria Arena, Romana Jerković, Cyrus Engerer, Sara 
Cerdas, Marc Angel, Estrella Durá Ferrandis

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 23
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

23. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri jippromwovu l-prevenzjoni 
tal-kanċers relatati mal-mard infettiv; 
ifakkar li l-virus tal-papilloma uman (HPV) 
huwa infezzjoni trażmessa sesswalment 
assoċjata ma' kanċers tal-utru, ċervikali u 
orofarinġali; jilqa' l-programmi ta' tilqim 
fil-ġlieda kontra t-trażmissjoni tal-HPV; 
jinnota u jesprimi dispjaċir għad-
diskrepanzi kbar fil-kopertura tat-tilqim 
bejn l-Istati Membri, li jvarjaw minn inqas 
minn 30 % għal aktar minn 70 % (bil-livell 
meħtieġ ta' immunità tal-popolazzjoni jkun 
ta' 70 %); jinsisti li fl-Istati Membri għandu 
jiġi implimentat programm ta' tilqim għall-
HPV newtrali għall-ġeneru biex tiġi 
żgurata l-eliminazzjoni tal-kanċers kollha 
relatati mal-HPV; iqis li huwa importanti 
li jitfasslu aktar rakkomandazzjonijiet 
biex dawn il-programmi jiġu implimentati 
aħjar; jappella għal aktar armonizzazzjoni 
tat-tilqim kontra l-HPV u l-epatite B fi 
ħdan il-programmi nazzjonali tal-Istati 
Membri, filwaqt li jiġi żgurat l-għoti ta' 
informazzjoni dwar it-tilqim u l-aċċess 
ugwali għalih; jappoġġja aktar riċerka fl-
aktar skedi effettivi ta' tilqim kontra 
viruses karċinoġeniċi oħrajn bħall-
epatite C; jappella għal kollaborazzjoni 
mal-Istati Membri u mal-
organizzazzjonijiet internazzjonali biex jiġi 
miġġieled l-impatt tal-miżinformazzjoni 
fuq it-tilqim u tiġi indirizzata l-eżitazzjoni 
dwar il-vaċċini;

23. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri jippromwovu l-prevenzjoni 
tal-kanċers relatati mal-mard infettiv, li 
jirrappreżentaw madwar 10 % tal-każijiet 
kollha tal-kanċer madwar id-dinja u li fil-
parti l-kbira tagħhom jistgħu jiġu 
prevenuti; ifakkar li Helicobacter Pylori 
huwa l-kawża infettiva l-aktar importanti 
tal-kanċer madwar id-dinja, b'mod 
partikolari "non-cardia gastric 
adenocarcinoma"; jitlob aktar riċerka 
biex jiġi definit it-trattament l-aktar 
xieraq u kosteffettiv għal infezzjoni tal-
Helicobacter Pylori, filwaqt li jitqiesu l-
konsegwenzi tal-użu tal-antibijotiċi fuq 
skala kbira fuq il-mikrobijoma tal-
bniedem u ż-żieda fir-reżistenza għall-
antibijotiċi; ifakkar li l-virus tal-papilloma 
uman (HPV) huwa infezzjoni trażmessa 
sesswalment assoċjata ma' kanċers 
ċervikali u orofarinġali fost oħrajn; jilqa' l-
programmi ta' tilqim fil-ġlieda kontra t-
trażmissjoni tal-HPV; jinnota u jesprimi 
dispjaċir għad-diskrepanzi kbar fil-
kopertura tat-tilqim bejn l-Istati Membri, li 
jvarjaw minn inqas minn 30 % għal aktar 
minn 70 % (bil-livell meħtieġ ta' immunità 
tal-popolazzjoni jkun ta' 70 %); jinsisti li 
fl-Istati Membri għandu jiġi implimentat 
programm ta' tilqim għall-HPV newtrali 
għall-ġeneru u ffinanzjat biex tiġi żgurata 
l-eliminazzjoni tal-kanċers kollha relatati 
mal-HPV; jitlob li jittejjeb it-teħid tat-
tilqim għall-HPV f'konformità mal-
Istrateġija Globali tad-WHO dwar l-
Eliminazzjoni tal-Kanċer Ċervikali li 
tinkludi t-tilqim iżda anke l-iskrinjar, l-
aċċess għat-trattament, u r-riabilitazzjoni; 
jenfasizza li l-programm ta' tilqim għall-
HPVtad-WHO għandu jinkludi wkoll 
persuni anzjani, anke b'esponiment 
preċedenti għall-HPV, billi l-vaċċin wera 
benefiċċji ċari għal dik il-popolazzjoonii 
wkoll; iħeġġeġ li l-progress lejn l-
għaniijiet tal-Pjan tal-Ewropa biex 
Jingħeleb il-Kanċer dwar it-tilqim għall-
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HPV għandu jiġi rrappurtat fir-Reġistru 
tal-Inugwaljanzi b'rabta mal-Kanċer; 
ifakkar li l-virus tal-epatite B (HBV) u l-
virus tal-epatite C (HBV) jikkontribwixxu 
wkoll b'mod partikolari għal każijiet 
ġodda ta' kanċer, b'mod partikolari 
karċinoma epatoċellulari; jirrikonoxxi li 
xi pazjenti tal-HIV huma f'riskju ogħla li 
jiżviluppaw kanċers relatati ma' 
infezzjonijiet virali, bħal HPV u HBV/HC, 
u anke s-sarkoma ta' Kaposi u l-linfoma 
mhux ta' Hodgkin, fost oħrajn; jappella 
għal aktar armonizzazzjoni tat-tilqim 
kontra l-HPV u l-HBV fi ħdan il-
programmi nazzjonali tal-Istati Membri, 
filwaqt li jiġi żgurat l-għoti ta' 
informazzjoni dwar it-tilqim u l-aċċess 
ugwali għalih; jappoġġja aktar riċerka 
għall-iżvilupp tat-tilqim kontra viruses 
oħrajn bħall-HCV u l-HIV; iqis li huwa 
importanti li tiġi implimentata r-
rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tas-
7 ta' Diċembru 2018 dwar kooperazzjoni 
msaħħa kontra l-mard li jista' jiġi evitat 
bit-tilqim (2018/C 466/01) biex jitnaqqsu 
l-inugwaljanzi fl-immunizzazzjoni fost 
gruppi vulnerabbli u tittejjeb l-
immunizzazzjoni fit-tfal; jilqa' l-intenzjoni 
tal-Kummissjoni li tipproponi 
rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar 
kanċer li jista' jiġi pprevenut bit-tilqim; 
jappella għal kollaborazzjoni mal-Istati 
Membri u mal-organizzazzjonijiet 
internazzjonali biex jiġi miġġieled l-impatt 
tal-miżinformazzjoni fuq it-tilqim u tiġi 
indirizzata l-eżitazzjoni dwar il-vaċċini;

Or. en

Emenda 491
Hilde Vautmans

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 23
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

23. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri jippromwovu l-prevenzjoni 
tal-kanċers relatati mal-mard infettiv; 
ifakkar li l-virus tal-papilloma uman (HPV) 
huwa infezzjoni trażmessa sesswalment 
assoċjata ma' kanċers tal-utru, ċervikali u 
orofarinġali; jilqa' l-programmi ta' tilqim 
fil-ġlieda kontra t-trażmissjoni tal-HPV; 
jinnota u jesprimi dispjaċir għad-
diskrepanzi kbar fil-kopertura tat-tilqim 
bejn l-Istati Membri, li jvarjaw minn inqas 
minn 30 % għal aktar minn 70 % (bil-livell 
meħtieġ ta' immunità tal-popolazzjoni jkun 
ta' 70 %); jinsisti li fl-Istati Membri għandu 
jiġi implimentat programm ta' tilqim għall-
HPV newtrali għall-ġeneru biex tiġi 
żgurata l-eliminazzjoni tal-kanċers kollha 
relatati mal-HPV; iqis li huwa importanti li 
jitfasslu aktar rakkomandazzjonijiet biex 
dawn il-programmi jiġu implimentati aħjar; 
jappella għal aktar armonizzazzjoni tat-
tilqim kontra l-HPV u l-epatite B fi ħdan il-
programmi nazzjonali tal-Istati Membri, 
filwaqt li jiġi żgurat l-għoti ta' 
informazzjoni dwar it-tilqim u l-aċċess 
ugwali għalih; jappoġġja aktar riċerka fl-
aktar skedi effettivi ta' tilqim kontra viruses 
karċinoġeniċi oħrajn bħall-epatite C; 
jappella għal kollaborazzjoni mal-Istati 
Membri u mal-organizzazzjonijiet 
internazzjonali biex jiġi miġġieled l-impatt 
tal-miżinformazzjoni fuq it-tilqim u tiġi 
indirizzata l-eżitazzjoni dwar il-vaċċini;

23. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri jippromwovu l-prevenzjoni 
tal-kanċers relatati mal-mard infettiv; 
ifakkar li l-virus tal-papilloma uman (HPV) 
huwa infezzjoni trażmessa sesswalment 
assoċjata ma' kważi 5 % tal-kanċers kollha 
fin-nisa u l-irġiel madwar id-dinja, inklużi 
kanċers ċervikali, tal-anus, tal-pene, 
vaġinali, tal-vulva u orofarinġali; jilqa' l-
programmi ta' tilqim fil-ġlieda kontra t-
trażmissjoni tal-HPV; jinnota u jesprimi 
dispjaċir għad-diskrepanzi kbar fil-
kopertura tat-tilqim bejn l-Istati Membri, li 
jvarjaw minn inqas minn 30 % għal aktar 
minn 70 % (bil-livell meħtieġ ta' immunità 
tal-popolazzjoni jkun ta' 70 %); jinsisti li 
fl-Istati Membri għandu jiġi implimentat 
programm ta' tilqim għall-HPV newtrali 
għall-ġeneru biex tiġi żgurata l-
eliminazzjoni tal-kanċers kollha relatati 
mal-HPV; jinsisti li l-għan tal-UE għat-
tilqim għall-HPV għall-bniet u s-subien 
għandu jiġi mifhum bħala 90 % fiż-żewġ 
każijiet; iqis li huwa importanti li jitfasslu 
aktar rakkomandazzjonijiet biex dawn il-
programmi jiġu implimentati aħjar; 
iħeġġeġ li l-progress li jsir lejn l-għanijiet 
tal-Pjan tal-Ewropa biex Jingħeleb il-
Kanċer fir-rigward tat-tilqim għall-HPV 
għandu jiġi rrappurtat fir-Reġistru tal-
Inugwaljanzi b'rabta mal-Kanċer; 
jirrakkomanda li t-tracker tal-vaċċin tal-
COVID-19 li rnexxa u ta' min ifaħħru 
żviluppat miċ-Ċentru Ewropew għall-
Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard jiġi 
replikat għat-tilqim għall-HPV; jappella 
għal aktar armonizzazzjoni tat-tilqim 
kontra l-HPV u l-epatite B fi ħdan il-
programmi nazzjonali tal-Istati Membri, 
filwaqt li jiġi żgurat l-għoti ta' 
informazzjoni dwar it-tilqim u l-aċċess 
ugwali għalih; jappoġġja aktar riċerka fl-
aktar skedi effettivi ta' tilqim kontra viruses 
karċinoġeniċi oħrajn bħall-epatite C; 
jappella għal kollaborazzjoni mal-Istati 
Membri u mal-organizzazzjonijiet 
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internazzjonali biex jiġi miġġieled l-impatt 
tal-miżinformazzjoni fuq it-tilqim u tiġi 
indirizzata l-eżitazzjoni dwar il-vaċċini; 
jappella għall-użu tal-programm l-UE 
għas-Saħħa u flussi ta' finanzjament 
oħrajn tal-UE għal dan il-għan, inkluż 
għal appoġġ għal sforzi biex issir 
sensibilizzazzjoni ma' ċittadini, fornituri 
tal-edukazzjoni u professjonisti tal-kura 
tas-saħħa kif ukoll għal appoġġ għal 
riċerka komportamentali fl-ambitu tal-
programm Orizzont Ewropa; 
jirrakkomanda applikazzjoni msaħħa tal-
Kodiċi ta' Prattika tal-UE dwar id-
Diżinformazzjoni b'mod partikolari fir-
rigward ta' miżinformazzjoni dwar il-
vaċċini;

Or. en

Emenda 492
Alexis Georgoulis

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 23

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

23. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri jippromwovu l-prevenzjoni 
tal-kanċers relatati mal-mard infettiv; 
ifakkar li l-virus tal-papilloma uman (HPV) 
huwa infezzjoni trażmessa sesswalment 
assoċjata ma' kanċers tal-utru, ċervikali u 
orofarinġali; jilqa' l-programmi ta' tilqim 
fil-ġlieda kontra t-trażmissjoni tal-HPV; 
jinnota u jesprimi dispjaċir għad-
diskrepanzi kbar fil-kopertura tat-tilqim 
bejn l-Istati Membri, li jvarjaw minn inqas 
minn 30 % għal aktar minn 70 % (bil-livell 
meħtieġ ta' immunità tal-popolazzjoni jkun 
ta' 70 %); jinsisti li fl-Istati Membri għandu 
jiġi implimentat programm ta' tilqim għall-
HPV newtrali għall-ġeneru biex tiġi 
żgurata l-eliminazzjoni tal-kanċers kollha 
relatati mal-HPV; iqis li huwa importanti li 
jitfasslu aktar rakkomandazzjonijiet biex 

23. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri jippromwovu l-prevenzjoni 
tal-kanċers relatati mal-mard infettiv; 
ifakkar li l-virus tal-papilloma uman (HPV) 
huwa infezzjoni trażmessa sesswalment 
assoċjata ma' kważi 5 % tal-kanċers kollha 
fin-nisa u l-irġiel madwar id-dinja, inklużi 
kanċers ċervikali, tal-anus, tal-pene, 
vaġinali, tal-vulva u orofarinġali; jilqa' l-
programmi ta' tilqim fil-ġlieda kontra t-
trażmissjoni tal-HPV; jinnota u jesprimi 
dispjaċir għad-diskrepanzi kbar fil-
kopertura tat-tilqim bejn l-Istati Membri, li 
jvarjaw minn inqas minn 30 % għal aktar 
minn 70 % (bil-livell meħtieġ ta' immunità 
tal-popolazzjoni jkun ta' 70 %); jinsisti li 
fl-Istati Membri għandu jiġi implimentat 
programm ta' tilqim għall-HPV newtrali 
għall-ġeneru biex tiġi żgurata l-
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dawn il-programmi jiġu implimentati aħjar; 
jappella għal aktar armonizzazzjoni tat-
tilqim kontra l-HPV u l-epatite B fi ħdan il-
programmi nazzjonali tal-Istati Membri, 
filwaqt li jiġi żgurat l-għoti ta' 
informazzjoni dwar it-tilqim u l-aċċess 
ugwali għalih; jappoġġja aktar riċerka fl-
aktar skedi effettivi ta' tilqim kontra viruses 
karċinoġeniċi oħrajn bħall-epatite C; 
jappella għal kollaborazzjoni mal-Istati 
Membri u mal-organizzazzjonijiet 
internazzjonali biex jiġi miġġieled l-impatt 
tal-miżinformazzjoni fuq it-tilqim u tiġi 
indirizzata l-eżitazzjoni dwar il-vaċċini;

eliminazzjoni tal-kanċers kollha relatati 
mal-HPV; jinsisti li l-għan tal-UE għat-
tilqim għall-HPV għall-bniet u s-subien 
għandu jiġi mifhum bħala 90 % fiż-żewġ 
każijiet; iqis li huwa importanti li jitfasslu 
aktar rakkomandazzjonijiet biex dawn il-
programmi jiġu implimentati aħjar; 
iħeġġeġ li l-progress li jsir lejn l-għanijiet 
tal-Pjan tal-Ewropa biex Jingħeleb il-
Kanċer fir-rigward tat-tilqim għall-HPV 
għandu jiġi rrappurtat fir-Reġistru tal-
Inugwaljanzi b'rabta mal-Kanċer; 
jirrakkomanda li t-tracker tal-vaċċin tal-
COVID-19 li rnexxa u ta' min ifaħħru 
żviluppat miċ-Ċentru Ewropew għall-
Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard jiġi 
replikat għat-tilqim għall-HPV; jappella 
għal aktar armonizzazzjoni tat-tilqim 
kontra l-HPV u l-epatite B fi ħdan il-
programmi nazzjonali tal-Istati Membri, 
filwaqt li jiġi żgurat l-għoti ta' 
informazzjoni dwar it-tilqim u l-aċċess 
ugwali għalih; jappoġġja aktar riċerka fl-
aktar skedi effettivi ta' tilqim kontra viruses 
karċinoġeniċi oħrajn bħall-epatite C; 
jappella għal kollaborazzjoni mal-Istati 
Membri u mal-organizzazzjonijiet 
internazzjonali biex jiġi miġġieled l-impatt 
tal-miżinformazzjoni fuq it-tilqim u tiġi 
indirizzata l-eżitazzjoni dwar il-vaċċini; l-
użu tal-programm l-UE għas-Saħħa u 
flussi ta' finanzjament oħrajn tal-UE għal 
dan il-għan, inkluż għal appoġġ għal 
sforzi biex issir sensibilizzazzjoni ma' 
ċittadini, fornituri tal-edukazzjoni u 
professjonisti tal-kura tas-saħħa kif ukoll 
għal appoġġ għal riċerka 
komportamentali fl-ambitu tal-programm 
Orizzont Ewropa; l-iżgurar tal-
applikazzjoni msaħħa tal-Kodiċi ta' 
Prattika tal-UE dwar id-Diżinformazzjoni 
b'mod partikolari fir-rigward ta' 
miżinformazzjoni dwar il-vaċċini;

Or. en
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Emenda 493
Alessandra Moretti

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 23

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

23. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri jippromwovu l-prevenzjoni 
tal-kanċers relatati mal-mard infettiv; 
ifakkar li l-virus tal-papilloma uman (HPV) 
huwa infezzjoni trażmessa sesswalment 
assoċjata ma' kanċers tal-utru, ċervikali u 
orofarinġali; jilqa' l-programmi ta' tilqim 
fil-ġlieda kontra t-trażmissjoni tal-HPV; 
jinnota u jesprimi dispjaċir għad-
diskrepanzi kbar fil-kopertura tat-tilqim 
bejn l-Istati Membri, li jvarjaw minn inqas 
minn 30 % għal aktar minn 70 % (bil-livell 
meħtieġ ta' immunità tal-popolazzjoni jkun 
ta' 70 %); jinsisti li fl-Istati Membri għandu 
jiġi implimentat programm ta' tilqim għall-
HPV newtrali għall-ġeneru biex tiġi 
żgurata l-eliminazzjoni tal-kanċers kollha 
relatati mal-HPV; iqis li huwa importanti li 
jitfasslu aktar rakkomandazzjonijiet biex 
dawn il-programmi jiġu implimentati aħjar; 
jappella għal aktar armonizzazzjoni tat-
tilqim kontra l-HPV u l-epatite B fi ħdan il-
programmi nazzjonali tal-Istati Membri, 
filwaqt li jiġi żgurat l-għoti ta' 
informazzjoni dwar it-tilqim u l-aċċess 
ugwali għalih; jappoġġja aktar riċerka fl-
aktar skedi effettivi ta' tilqim kontra viruses 
karċinoġeniċi oħrajn bħall-epatite C; 
jappella għal kollaborazzjoni mal-Istati 
Membri u mal-organizzazzjonijiet 
internazzjonali biex jiġi miġġieled l-impatt 
tal-miżinformazzjoni fuq it-tilqim u tiġi 
indirizzata l-eżitazzjoni dwar il-vaċċini;

23. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri jippromwovu l-prevenzjoni 
tal-kanċers relatati mal-mard infettiv; 
ifakkar li l-virus tal-papilloma uman (HPV) 
huwa infezzjoni trażmessa sesswalment 
assoċjata ma' kważi 5 % tal-kanċers kollha 
fin-nisa u l-irġiel madwar id-dinja, li 
jinkludu kanċers ċervikali, tal-anus, tal-
pene, vaġinali, tal-vulva u orofarinġali; 
jilqa' l-programmi ta' tilqim fil-ġlieda 
kontra t-trażmissjoni tal-HPV; jinnota u 
jesprimi dispjaċir għad-diskrepanzi kbar 
fil-kopertura tat-tilqim bejn l-Istati 
Membri, li jvarjaw minn inqas minn 30 % 
għal aktar minn 70 % (bil-livell meħtieġ ta' 
immunità tal-popolazzjoni jkun ta' 70 %); 
jinsisti li fl-Istati Membri għandu jiġi 
implimentat programm ta' tilqim għall-
HPV newtrali għall-ġeneru biex tiġi 
żgurata l-eliminazzjoni tal-kanċers kollha 
relatati mal-HPV; jinsisti li l-għan tal-UE 
għat-tilqim għall-HPV għall-bniet u s-
subien għandu jiġi mifhum bħala 90 % 
fiż-żewġ każijiet; iqis li huwa importanti li 
jitfasslu aktar rakkomandazzjonijiet biex 
dawn il-programmi jiġu implimentati 
aħjar; iħeġġeġ li l-progress li jsir lejn l-
għanijiet tal-Pjan tal-Ewropa biex 
Jingħeleb il-Kanċer fir-rigward tat-tilqim 
għall-HPV jiġi rrappurtat fir-Reġistru tal-
Inugwaljanzi b'rabta mal-Kanċer; 
jirrakkomanda l-iżvilupp ta' għodda ta' 
tracker tal-vaċċini disponibbli għall-
awtoritajiet pubbliċi madwar l-UE abbażi 
tal-esperjenza taċ-Ċentru Ewropew għall-
Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard bit-
tilqim għall-COVID-19; jappella għal 
aktar armonizzazzjoni tat-tilqim kontra l-
HPV u l-epatite B fi ħdan il-programmi 
nazzjonali tal-Istati Membri, filwaqt li jiġi 
żgurat l-għoti ta' informazzjoni dwar it-
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tilqim u l-aċċess ugwali għalih; jappoġġja 
aktar riċerka fl-aktar skedi effettivi ta' 
tilqim kontra viruses karċinoġeniċi oħrajn 
bħall-epatite C; jappella għal 
kollaborazzjoni mal-Istati Membri u mal-
organizzazzjonijiet internazzjonali biex jiġi 
miġġieled l-impatt tal-miżinformazzjoni 
fuq it-tilqim u tiġi indirizzata l-eżitazzjoni 
dwar il-vaċċini;

Or. en

Emenda 494
Aldo Patriciello

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 23

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

23. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri jippromwovu l-prevenzjoni 
tal-kanċers relatati mal-mard infettiv; 
ifakkar li l-virus tal-papilloma uman (HPV) 
huwa infezzjoni trażmessa sesswalment 
assoċjata ma' kanċers tal-utru, ċervikali u 
orofarinġali; jilqa' l-programmi ta' tilqim 
fil-ġlieda kontra t-trażmissjoni tal-HPV; 
jinnota u jesprimi dispjaċir għad-
diskrepanzi kbar fil-kopertura tat-tilqim 
bejn l-Istati Membri, li jvarjaw minn inqas 
minn 30 % għal aktar minn 70 % (bil-livell 
meħtieġ ta' immunità tal-popolazzjoni jkun 
ta' 70 %); jinsisti li fl-Istati Membri għandu 
jiġi implimentat programm ta' tilqim għall-
HPV newtrali għall-ġeneru biex tiġi 
żgurata l-eliminazzjoni tal-kanċers kollha 
relatati mal-HPV; iqis li huwa importanti 
li jitfasslu aktar rakkomandazzjonijiet 
biex dawn il-programmi jiġu implimentati 
aħjar; jappella għal aktar armonizzazzjoni 
tat-tilqim kontra l-HPV u l-epatite B fi 
ħdan il-programmi nazzjonali tal-Istati 
Membri, filwaqt li jiġi żgurat l-għoti ta' 
informazzjoni dwar it-tilqim u l-aċċess 
ugwali għalih; jappoġġja aktar riċerka fl-
aktar skedi effettivi ta' tilqim kontra 

23. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri jippromwovu l-prevenzjoni 
tal-kanċers relatati mal-mard infettiv; 
ifakkar li l-virus tal-papilloma uman (HPV) 
huwa infezzjoni trażmessa sesswalment 
assoċjata ma' kanċers tal-utru, ċervikali u 
orofarinġali; jilqa' l-programmi ta' tilqim 
fil-ġlieda kontra t-trażmissjoni tal-HPV; 
jinnota u jesprimi dispjaċir għad-
diskrepanzi kbar fil-kopertura tat-tilqim 
bejn l-Istati Membri, li jvarjaw minn inqas 
minn 30 % għal aktar minn 70 % (bil-livell 
meħtieġ ta' immunità tal-popolazzjoni jkun 
ta' 70 %); jinsisti li fl-Istati Membri għandu 
jiġi implimentat programm ta' tilqim għall-
HPV newtrali għall-ġeneru biex tiġi 
żgurata l-eliminazzjoni tal-kanċers kollha 
relatati mal-HPV; jirrikonoxxi l-fatt li l-
kriżi tal-COVID-19 fixklet b'mod 
sinifikanti l-programmi ta' 
immunizzazzjoni għall-epatite B għat-
trabi, it-tfal u gruppi ta' adulti vulnerabbli 
u f'riskju; jappella lill-Istati Membri 
jimplimentaw ir-rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni tas-7 ta' Diċembru 2018 
dwar kooperazzjoni msaħħa kontra l-
mard li jista' jiġi evitat bit-tilqim (2018/C 
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viruses karċinoġeniċi oħrajn bħall-
epatite C; jappella għal kollaborazzjoni 
mal-Istati Membri u mal-
organizzazzjonijiet internazzjonali biex jiġi 
miġġieled l-impatt tal-miżinformazzjoni 
fuq it-tilqim u tiġi indirizzata l-eżitazzjoni 
dwar il-vaċċini;

466/01) biex jitnaqqsu inugwaljanzi fl-
immunizzazzjoni fost gruppi vulnerabbli u 
tittejjeb l-immunizzazzjoni fit-tfal; jilqa' l-
intenzjoni tal-Kummissjoni li tipproponi 
rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar 
kanċer li jista' jiġi evitat bit-tilqim; 
jappella għal aktar armonizzazzjoni tat-
tilqim kontra l-HPV u l-epatite B fi ħdan il-
programmi nazzjonali tal-Istati Membri, 
filwaqt li jiġi żgurat l-għoti ta' 
informazzjoni dwar it-tilqim u l-
promozzjoni tal-aċċess ugwali għal gruppi 
ta' adulti vulnerabbli u f'riskju; appoġġja 
aktar riċerka fl-iżvilupp ta' vaċċin għall-
epatite C; jappella għal kollaborazzjoni 
mal-Istati Membri u mal-
organizzazzjonijiet internazzjonali biex jiġi 
miġġieled l-impatt tal-miżinformazzjoni 
fuq it-tilqim u tiġi indirizzata l-eżitazzjoni 
dwar il-vaċċini;

Or. en

Emenda 495
Tomislav Sokol, Sunčana Glavak, Cindy Franssen

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 23

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

23. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri jippromwovu l-prevenzjoni 
tal-kanċers relatati mal-mard infettiv; 
ifakkar li l-virus tal-papilloma uman (HPV) 
huwa infezzjoni trażmessa sesswalment 
assoċjata ma' kanċers tal-utru, ċervikali u 
orofarinġali; jilqa' l-programmi ta' tilqim 
fil-ġlieda kontra t-trażmissjoni tal-HPV; 
jinnota u jesprimi dispjaċir għad-
diskrepanzi kbar fil-kopertura tat-tilqim 
bejn l-Istati Membri, li jvarjaw minn inqas 
minn 30 % għal aktar minn 70 % (bil-livell 
meħtieġ ta' immunità tal-popolazzjoni jkun 
ta' 70 %); jinsisti li fl-Istati Membri għandu 
jiġi implimentat programm ta' tilqim għall-
HPV newtrali għall-ġeneru biex tiġi 

23. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri jippromwovu l-prevenzjoni 
tal-kanċers relatati mal-mard infettiv; 
ifakkar li l-virus tal-papilloma uman (HPV) 
huwa infezzjoni trażmessa sesswalment 
assoċjata ma' kanċers tal-utru, ċervikali, 
vaġinali, tal-vulva, tal-pene, tal-anus u 
orofarinġali; jilqa' l-programmi ta' tilqim 
fil-ġlieda kontra t-trażmissjoni tal-HPV; 
jinnota u jesprimi dispjaċir għad-
diskrepanzi kbar fil-kopertura tat-tilqim 
bejn l-Istati Membri, li jvarjaw minn inqas 
minn 30 % għal aktar minn 70 % (bil-livell 
meħtieġ ta' immunità tal-popolazzjoni jkun 
ta' 70 %); jappella biex 90 % tal-bniet jiġu 
mlaqqma kompletament bit-tilqim kontra 
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żgurata l-eliminazzjoni tal-kanċers kollha 
relatati mal-HPV; iqis li huwa importanti li 
jitfasslu aktar rakkomandazzjonijiet biex 
dawn il-programmi jiġu implimentati aħjar; 
jappella għal aktar armonizzazzjoni tat-
tilqim kontra l-HPV u l-epatite B fi ħdan il-
programmi nazzjonali tal-Istati Membri, 
filwaqt li jiġi żgurat l-għoti ta' 
informazzjoni dwar it-tilqim u l-aċċess 
ugwali għalih; jappoġġja aktar riċerka fl-
aktar skedi effettivi ta' tilqim kontra viruses 
karċinoġeniċi oħrajn bħall-epatite C; 
jappella għal kollaborazzjoni mal-Istati 
Membri u mal-organizzazzjonijiet 
internazzjonali biex jiġi miġġieled l-impatt 
tal-miżinformazzjoni fuq it-tilqim u tiġi 
indirizzata l-eżitazzjoni dwar il-vaċċini;

l-HPV sal-età ta' 15-il sena sal-2030, 
jinsisti li fl-Istati Membri għandu jiġi 
implimentat programm ta' tilqim għall-
HPV newtrali għall-ġeneru biex tiġi 
żgurata l-eliminazzjoni tal-kanċers kollha 
relatati mal-HPV; jappella lill-Istati 
Membri jiżguraw li l-programmi 
nazzjonali tal-HPV tagħhom iżidu r-rati 
ta' kopertura billi jlaqqmu l-popolazzjoni 
tal-adulti, kif ukoll lil gruppi f'riskju 
(jiġifieri nisa anzjani, irġiel li jkollhom 
x'jaqsmu ma' rġiel, persuni 
b'kundizzjonijiet immunokompromessi), 
iqis li huwa importanti li jitfasslu aktar 
rakkomandazzjonijiet biex dawn il-
programmi jiġu implimentati aħjar; 
jappella għal aktar armonizzazzjoni tat-
tilqim kontra l-HPV u l-epatite B fi ħdan il-
programmi nazzjonali tal-Istati Membri, 
filwaqt li jiġi żgurat l-għoti ta' 
informazzjoni dwar it-tilqim u l-aċċess 
ugwali għalih; iħeġġeġ il-monitoraġġ 
regolari tat-tilqim attwali kontra l-HPV u 
l-epatite B fil-livell tal-UE, jappoġġja aktar 
riċerka fl-aktar skedi effettivi ta' tilqim 
kontra viruses karċinoġeniċi oħrajn bħall-
epatite C; jappella għal kollaborazzjoni 
mal-Istati Membri u mal-
organizzazzjonijiet internazzjonali biex jiġi 
miġġieled l-impatt tal-miżinformazzjoni 
fuq it-tilqim u tiġi indirizzata l-eżitazzjoni 
dwar il-vaċċini;

Or. en

Emenda 496
Kateřina Konečná, Alexis Georgoulis, João Pimenta Lopes

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 23

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

23. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri jippromwovu l-prevenzjoni 
tal-kanċers relatati mal-mard infettiv; 
ifakkar li l-virus tal-papilloma uman (HPV) 

23. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri jippromwovu l-prevenzjoni 
tal-kanċers relatati mal-mard infettiv; 
ifakkar li l-virus tal-papilloma uman (HPV) 
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huwa infezzjoni trażmessa sesswalment 
assoċjata ma' kanċers tal-utru, ċervikali u 
orofarinġali; jilqa' l-programmi ta' tilqim 
fil-ġlieda kontra t-trażmissjoni tal-HPV; 
jinnota u jesprimi dispjaċir għad-
diskrepanzi kbar fil-kopertura tat-tilqim 
bejn l-Istati Membri, li jvarjaw minn inqas 
minn 30 % għal aktar minn 70 % (bil-livell 
meħtieġ ta' immunità tal-popolazzjoni jkun 
ta' 70 %); jinsisti li fl-Istati Membri għandu 
jiġi implimentat programm ta' tilqim għall-
HPV newtrali għall-ġeneru biex tiġi 
żgurata l-eliminazzjoni tal-kanċers kollha 
relatati mal-HPV; iqis li huwa importanti li 
jitfasslu aktar rakkomandazzjonijiet biex 
dawn il-programmi jiġu implimentati aħjar; 
jappella għal aktar armonizzazzjoni tat-
tilqim kontra l-HPV u l-epatite B fi ħdan il-
programmi nazzjonali tal-Istati Membri, 
filwaqt li jiġi żgurat l-għoti ta' 
informazzjoni dwar it-tilqim u l-aċċess 
ugwali għalih; jappoġġja aktar riċerka fl-
aktar skedi effettivi ta' tilqim kontra viruses 
karċinoġeniċi oħrajn bħall-epatite C; 
jappella għal kollaborazzjoni mal-Istati 
Membri u mal-organizzazzjonijiet 
internazzjonali biex jiġi miġġieled l-impatt 
tal-miżinformazzjoni fuq it-tilqim u tiġi 
indirizzata l-eżitazzjoni dwar il-vaċċini;

huwa infezzjoni trażmessa sesswalment 
assoċjata ma' kanċers tal-utru, ċervikali, 
vaġinali, tal-vulva, tal-pene, tal-anus u 
orofarinġali; jilqa' l-programmi ta' tilqim 
fil-ġlieda kontra t-trażmissjoni tal-HPV; 
jinnota u jesprimi dispjaċir għad-
diskrepanzi kbar fil-kopertura tat-tilqim 
bejn l-Istati Membri, li jvarjaw minn inqas 
minn 30 % għal aktar minn 70 % (bil-livell 
meħtieġ ta' immunità tal-popolazzjoni jkun 
ta' 70 %); jinsisti li fl-Istati Membri għandu 
jiġi implimentat programm ta' tilqim għall-
HPV newtrali għall-ġeneru biex tiġi 
żgurata l-eliminazzjoni tal-kanċers kollha 
relatati mal-HPV; soġġett għal 
evalwazzjonijiet lokalizzati speċifiċi għall-
kontenut; jitlob li jittejjeb it-teħid tat-
tilqim għall-HPV f'konformità mal-
Istrateġija Globali tad-WHO dwar l-
Eliminazzjoni tal-Kanċer Ċervikali li 
tinkludi t-tilqim iżda anke l-iskrinjar, l-
aċċess għat-trattament, u r-riabilitazzjoni; 
iqis li huwa importanti li jitfasslu aktar 
rakkomandazzjonijiet biex dawn il-
programmi jiġu implimentati aħjar; 
jappella għal aktar armonizzazzjoni tat-
tilqim kontra l-HPV u l-epatite B fi ħdan il-
programmi nazzjonali tal-Istati Membri, 
filwaqt li jiġi żgurat l-għoti ta' 
informazzjoni dwar it-tilqim u l-aċċess 
ugwali għalih, iħeġġeġ il-monitoraġġ 
regolari tat-tilqim attwali kontra l-HPV u 
l-epatite B fil-livell Ewropew; jappoġġja 
aktar riċerka fl-aktar skedi effettivi ta' 
tilqim kontra viruses karċinoġeniċi oħrajn 
bħall-epatite C; jappella għal 
kollaborazzjoni mal-Istati Membri u mal-
organizzazzjonijiet internazzjonali biex jiġi 
miġġieled l-impatt tal-miżinformazzjoni 
fuq it-tilqim u tiġi indirizzata l-eżitazzjoni 
dwar il-vaċċini;

Or. en

Emenda 497
Nicolae Ştefănuță, Alin Mituța, Ivars Ijabs, Vlad Gheorghe
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 23

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

23. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri jippromwovu l-prevenzjoni 
tal-kanċers relatati mal-mard infettiv; 
ifakkar li l-virus tal-papilloma uman (HPV) 
huwa infezzjoni trażmessa sesswalment 
assoċjata ma' kanċers tal-utru, ċervikali u 
orofarinġali; jilqa' l-programmi ta' tilqim 
fil-ġlieda kontra t-trażmissjoni tal-HPV; 
jinnota u jesprimi dispjaċir għad-
diskrepanzi kbar fil-kopertura tat-tilqim 
bejn l-Istati Membri, li jvarjaw minn inqas 
minn 30 % għal aktar minn 70 % (bil-livell 
meħtieġ ta' immunità tal-popolazzjoni jkun 
ta' 70 %); jinsisti li fl-Istati Membri għandu 
jiġi implimentat programm ta' tilqim għall-
HPV newtrali għall-ġeneru biex tiġi 
żgurata l-eliminazzjoni tal-kanċers kollha 
relatati mal-HPV; iqis li huwa importanti li 
jitfasslu aktar rakkomandazzjonijiet biex 
dawn il-programmi jiġu implimentati aħjar; 
jappella għal aktar armonizzazzjoni tat-
tilqim kontra l-HPV u l-epatite B fi ħdan il-
programmi nazzjonali tal-Istati Membri, 
filwaqt li jiġi żgurat l-għoti ta' 
informazzjoni dwar it-tilqim u l-aċċess 
ugwali għalih; jappoġġja aktar riċerka fl-
aktar skedi effettivi ta' tilqim kontra viruses 
karċinoġeniċi oħrajn bħall-epatite C; 
jappella għal kollaborazzjoni mal-Istati 
Membri u mal-organizzazzjonijiet 
internazzjonali biex jiġi miġġieled l-impatt 
tal-miżinformazzjoni fuq it-tilqim u tiġi 
indirizzata l-eżitazzjoni dwar il-vaċċini;

23. Jirrikonoxxi li viruses 
karċinoġeniċi huma responsabbli għal 
madwar 10 % tal-każijiet il-ġodda kollha 
tal-kanċer kull sena; jirrikonoxxi li dawn 
il-kanċers jistgħu, fil-biċċa l-kbira 
tagħhom, jiġu evitati; Iħeġġeġ lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri 
jippromwovu l-prevenzjoni tal-kanċers 
relatati mal-mard infettiv; ifakkar li l-virus 
tal-papilloma uman (HPV) huwa infezzjoni 
trażmessa sesswalment assoċjata ma' 
kanċers tal-utru, ċervikali u orofarinġali; 
jilqa' l-programmi ta' tilqim fil-ġlieda 
kontra t-trażmissjoni tal-HPV; jinnota u 
jesprimi dispjaċir għad-diskrepanzi kbar 
fil-kopertura tat-tilqim bejn l-Istati 
Membri, li jvarjaw minn inqas minn 30 % 
għal aktar minn 70 % (bil-livell meħtieġ ta' 
immunità tal-popolazzjoni jkun ta' 70 %); 
jinsisti li fl-Istati Membri għandu jiġi 
implimentat programm ta' tilqim għall-
HPV newtrali għall-ġeneru biex tiġi 
żgurata l-eliminazzjoni tal-kanċers kollha 
relatati mal-HPV; iqis li huwa importanti li 
jitfasslu aktar rakkomandazzjonijiet biex 
dawn il-programmi jiġu implimentati aħjar; 
jisħaq fuq il-ħtieġa ta' aktar azzjonijiet 
koordinati li jkunu mmirati lejn viruses 
karċinoġeniċi, bħall-HPV u l-epatite B, 
sabiex tiġi evitata t-trażmissjoni tagħhom 
u jappella għal aktar armonizzazzjoni tat-
tilqim kontra l-HPV u l-epatite B fi ħdan il-
programmi nazzjonali tal-Istati Membri, 
filwaqt li jiġi żgurat l-għoti ta' 
informazzjoni dwar it-tilqim u l-aċċess 
ugwali għalih; jappoġġja aktar riċerka fl-
aktar skedi effettivi ta' tilqim kontra viruses 
karċinoġeniċi oħrajn bħall-epatite C; 
jappella għal kollaborazzjoni mal-Istati 
Membri u mal-organizzazzjonijiet 
internazzjonali biex jiġi miġġieled l-impatt 
tal-miżinformazzjoni fuq it-tilqim u tiġi 
indirizzata l-eżitazzjoni dwar il-vaċċini;
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Or. en

Emenda 498
Maria Spyraki

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 23

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

23. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri jippromwovu l-prevenzjoni 
tal-kanċers relatati mal-mard infettiv; 
ifakkar li l-virus tal-papilloma uman (HPV) 
huwa infezzjoni trażmessa sesswalment 
assoċjata ma' kanċers tal-utru, ċervikali u 
orofarinġali; jilqa' l-programmi ta' tilqim 
fil-ġlieda kontra t-trażmissjoni tal-HPV; 
jinnota u jesprimi dispjaċir għad-
diskrepanzi kbar fil-kopertura tat-tilqim 
bejn l-Istati Membri, li jvarjaw minn inqas 
minn 30 % għal aktar minn 70 % (bil-livell 
meħtieġ ta' immunità tal-popolazzjoni jkun 
ta' 70 %); jinsisti li fl-Istati Membri għandu 
jiġi implimentat programm ta' tilqim għall-
HPV newtrali għall-ġeneru biex tiġi 
żgurata l-eliminazzjoni tal-kanċers kollha 
relatati mal-HPV; iqis li huwa importanti li 
jitfasslu aktar rakkomandazzjonijiet biex 
dawn il-programmi jiġu implimentati aħjar; 
jappella għal aktar armonizzazzjoni tat-
tilqim kontra l-HPV u l-epatite B fi ħdan il-
programmi nazzjonali tal-Istati Membri, 
filwaqt li jiġi żgurat l-għoti ta' 
informazzjoni dwar it-tilqim u l-aċċess 
ugwali għalih; jappoġġja aktar riċerka fl-
aktar skedi effettivi ta' tilqim kontra viruses 
karċinoġeniċi oħrajn bħall-epatite C; 
jappella għal kollaborazzjoni mal-Istati 
Membri u mal-organizzazzjonijiet 
internazzjonali biex jiġi miġġieled l-impatt 
tal-miżinformazzjoni fuq it-tilqim u tiġi 
indirizzata l-eżitazzjoni dwar il-vaċċini;

23. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri jippromwovu l-prevenzjoni 
tal-kanċers relatati mal-mard infettiv; 
ifakkar li l-virus tal-papilloma uman (HPV) 
huwa infezzjoni trażmessa sesswalment 
assoċjata ma' kanċers tal-utru, ċervikali, 
vaġinali, tal-vulva, tal-pene, tal-anus u 
orofarinġali; jilqa' l-programmi ta' tilqim 
fil-ġlieda kontra t-trażmissjoni tal-HPV; 
jinnota u jesprimi dispjaċir għad-
diskrepanzi kbar fil-kopertura tat-tilqim 
bejn l-Istati Membri, li jvarjaw minn inqas 
minn 30 % għal aktar minn 70 % (bil-livell 
meħtieġ ta' immunità tal-popolazzjoni jkun 
ta' 70 %); jinsisti li fl-Istati Membri għandu 
jiġi implimentat programm ta' tilqim għall-
HPV newtrali għall-ġeneru biex tiġi 
żgurata l-eliminazzjoni tal-kanċers kollha 
relatati mal-HPV; jappella lill-Istati 
Membri jiżguraw li l-programmi 
nazzjonali tal-HPV tagħhom iżidu r-rati 
ta' kopertura billi jlaqqmu l-popolazzjoni 
tal-adulti, kif ukoll lil gruppi identifikati 
bħala f'riskju; iqis li huwa importanti li 
jitfasslu aktar rakkomandazzjonijiet biex 
dawn il-programmi jiġu implimentati aħjar; 
jappella għal aktar armonizzazzjoni tat-
tilqim kontra l-HPV u l-epatite B fi ħdan il-
programmi nazzjonali tal-Istati Membri, 
filwaqt li jiġi żgurat l-għoti ta' 
informazzjoni dwar it-tilqim u l-aċċess 
ugwali għalih; iħeġġeġ il-monitoraġġ 
regolari tat-tilqim attwali kontra l-HPV u 
l-epatite B fil-livell Ewropew; jappoġġja 
aktar riċerka fl-aktar skedi effettivi ta' 
tilqim kontra viruses karċinoġeniċi oħrajn 
bħall-epatite C; jappella għal 
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kollaborazzjoni mal-Istati Membri u mal-
organizzazzjonijiet internazzjonali biex jiġi 
miġġieled l-impatt tal-miżinformazzjoni 
fuq it-tilqim u tiġi indirizzata l-eżitazzjoni 
dwar il-vaċċini;

Or. en

Emenda 499
Pietro Fiocchi

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 23

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

23. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri jippromwovu l-prevenzjoni 
tal-kanċers relatati mal-mard infettiv; 
ifakkar li l-virus tal-papilloma uman (HPV) 
huwa infezzjoni trażmessa sesswalment 
assoċjata ma' kanċers tal-utru, ċervikali u 
orofarinġali; jilqa' l-programmi ta' tilqim 
fil-ġlieda kontra t-trażmissjoni tal-HPV; 
jinnota u jesprimi dispjaċir għad-
diskrepanzi kbar fil-kopertura tat-tilqim 
bejn l-Istati Membri, li jvarjaw minn inqas 
minn 30 % għal aktar minn 70 % (bil-livell 
meħtieġ ta' immunità tal-popolazzjoni jkun 
ta' 70 %); jinsisti li fl-Istati Membri għandu 
jiġi implimentat programm ta' tilqim għall-
HPV newtrali għall-ġeneru biex tiġi 
żgurata l-eliminazzjoni tal-kanċers kollha 
relatati mal-HPV; iqis li huwa importanti li 
jitfasslu aktar rakkomandazzjonijiet biex 
dawn il-programmi jiġu implimentati aħjar; 
jappella għal aktar armonizzazzjoni tat-
tilqim kontra l-HPV u l-epatite B fi ħdan il-
programmi nazzjonali tal-Istati Membri, 
filwaqt li jiġi żgurat l-għoti ta' 
informazzjoni dwar it-tilqim u l-aċċess 
ugwali għalih; jappoġġja aktar riċerka fl-
aktar skedi effettivi ta' tilqim kontra viruses 
karċinoġeniċi oħrajn bħall-epatite C; 
jappella għal kollaborazzjoni mal-Istati 
Membri u mal-organizzazzjonijiet 
internazzjonali biex jiġi miġġieled l-impatt 

23. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri jippromwovu l-prevenzjoni 
tal-kanċers relatati mal-mard infettiv; 
ifakkar li l-virus tal-papilloma uman (HPV) 
huwa infezzjoni trażmessa sesswalment 
assoċjata ma' kanċers tal-utru, ċervikali u 
orofarinġali; jilqa' l-programmi ta' tilqim 
fil-ġlieda kontra t-trażmissjoni tal-HPV; 
jinnota u jesprimi dispjaċir għad-
diskrepanzi kbar fil-kopertura tat-tilqim 
bejn l-Istati Membri, li jvarjaw minn inqas 
minn 30 % għal aktar minn 70 % (bil-livell 
meħtieġ ta' immunità tal-popolazzjoni jkun 
ta' 70 %); jinsisti li fl-Istati Membri għandu 
jiġi implimentat programm ta' tilqim għall-
HPV newtrali għall-ġeneru, soġġett għal 
evalwazzjonijiet lokalizzati u speċifiċi 
għall-kuntest, u biex tiġi żgurata l-
eliminazzjoni tal-kanċers kollha relatati 
mal-HPV; jappella għat-titjib fit-teħid tat-
tilqim għall-HPV f'konformità mal-
Istrateġija Globali tad-WHO dwar l-
Eliminazzjoni tal-Kanċer Ċervikali li 
tinkludi t-tilqim kif ukoll l-iskrinjar, l-
aċċess għat-trattament u r-riabilitazzjoni; 
iqis li huwa importanti li jitfasslu aktar 
rakkomandazzjonijiet biex dawn il-
programmi jiġu implimentati aħjar; 
jappella għal aktar armonizzazzjoni tat-
tilqim kontra l-HPV u l-epatite B u l-
epatite C fi ħdan il-programmi nazzjonali 
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tal-miżinformazzjoni fuq it-tilqim u tiġi 
indirizzata l-eżitazzjoni dwar il-vaċċini;

tal-Istati Membri, filwaqt li jiġi żgurat l-
għoti ta' informazzjoni dwar it-tilqim u l-
aċċess ugwali għalih; jappoġġja aktar 
riċerka fl-aktar skedi effettivi ta' tilqim 
kontra viruses karċinoġeniċi oħrajn bħall-
epatite C; jappella għal kollaborazzjoni 
mal-Istati Membri u mal-
organizzazzjonijiet internazzjonali biex jiġi 
miġġieled l-impatt tal-miżinformazzjoni 
fuq it-tilqim u tiġi indirizzata l-eżitazzjoni 
dwar il-vaċċini;

Or. en

Emenda 500
Loucas Fourlas

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 23

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

23. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri jippromwovu l-prevenzjoni 
tal-kanċers relatati mal-mard infettiv; 
ifakkar li l-virus tal-papilloma uman (HPV) 
huwa infezzjoni trażmessa sesswalment 
assoċjata ma' kanċers tal-utru, ċervikali u 
orofarinġali; jilqa' l-programmi ta' tilqim 
fil-ġlieda kontra t-trażmissjoni tal-HPV; 
jinnota u jesprimi dispjaċir għad-
diskrepanzi kbar fil-kopertura tat-tilqim 
bejn l-Istati Membri, li jvarjaw minn inqas 
minn 30 % għal aktar minn 70 % (bil-livell 
meħtieġ ta' immunità tal-popolazzjoni jkun 
ta' 70 %); jinsisti li fl-Istati Membri għandu 
jiġi implimentat programm ta' tilqim għall-
HPV newtrali għall-ġeneru biex tiġi 
żgurata l-eliminazzjoni tal-kanċers kollha 
relatati mal-HPV; iqis li huwa importanti li 
jitfasslu aktar rakkomandazzjonijiet biex 
dawn il-programmi jiġu implimentati aħjar; 
jappella għal aktar armonizzazzjoni tat-
tilqim kontra l-HPV u l-epatite B fi ħdan il-
programmi nazzjonali tal-Istati Membri, 
filwaqt li jiġi żgurat l-għoti ta' 
informazzjoni dwar it-tilqim u l-aċċess 

23. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri jippromwovu l-prevenzjoni 
tal-kanċers relatati mal-mard infettiv; 
ifakkar li l-virus tal-papilloma uman (HPV) 
huwa infezzjoni trażmessa sesswalment 
assoċjata ma' kanċers tal-utru, ċervikali u 
orofarinġali; jilqa' l-programmi ta' tilqim 
fil-ġlieda kontra t-trażmissjoni tal-HPV; 
jinnota u jesprimi dispjaċir għad-
diskrepanzi kbar fil-kopertura tat-tilqim 
bejn l-Istati Membri, li jvarjaw minn inqas 
minn 30 % għal aktar minn 70 % (bil-livell 
meħtieġ ta' immunità tal-popolazzjoni jkun 
ta' 70 %); jinsisti li fl-Istati Membri għandu 
jiġi implimentat programm ta' tilqim għall-
HPV newtrali għall-ġeneru, soġġett għal 
evalwazzjonijiet lokalizzati u speċifiċi 
għall-kuntest, u biex tiġi żgurata l-
eliminazzjoni tal-kanċers kollha relatati 
mal-HPV; jappella għat-titjib fit-teħid tat-
tilqim għall-HPV f'konformità mal-
Istrateġija Globali tad-WHO dwar l-
Eliminazzjoni tal-Kanċer Ċervikali li 
tinkludi t-tilqim kif ukoll l-iskrinjar, l-
aċċess għat-trattament, u r-riabilitazzjoni; 
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ugwali għalih; jappoġġja aktar riċerka fl-
aktar skedi effettivi ta' tilqim kontra viruses 
karċinoġeniċi oħrajn bħall-epatite C; 
jappella għal kollaborazzjoni mal-Istati 
Membri u mal-organizzazzjonijiet 
internazzjonali biex jiġi miġġieled l-impatt 
tal-miżinformazzjoni fuq it-tilqim u tiġi 
indirizzata l-eżitazzjoni dwar il-vaċċini;

iqis li huwa importanti li jitfasslu aktar 
rakkomandazzjonijiet biex dawn il-
programmi jiġu implimentati aħjar; 
jappella għal aktar armonizzazzjoni tat-
tilqim kontra l-HPV u l-epatite B fi ħdan il-
programmi nazzjonali tal-Istati Membri, 
filwaqt li jiġi żgurat l-għoti ta' 
informazzjoni dwar it-tilqim u l-aċċess 
ugwali għalih; jappoġġja aktar riċerka fl-
aktar skedi effettivi ta' tilqim kontra viruses 
karċinoġeniċi oħrajn bħall-epatite C; 
jappella għal kollaborazzjoni mal-Istati 
Membri u mal-organizzazzjonijiet 
internazzjonali biex jiġi miġġieled l-impatt 
tal-miżinformazzjoni fuq it-tilqim u tiġi 
indirizzata l-eżitazzjoni dwar il-vaċċini;

Or. en

Emenda 501
Giorgos Georgiou, Alexis Georgoulis, João Pimenta Lopes

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 23

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

23. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri jippromwovu l-prevenzjoni 
tal-kanċers relatati mal-mard infettiv; 
ifakkar li l-virus tal-papilloma uman (HPV) 
huwa infezzjoni trażmessa sesswalment 
assoċjata ma' kanċers tal-utru, ċervikali u 
orofarinġali; jilqa' l-programmi ta' tilqim 
fil-ġlieda kontra t-trażmissjoni tal-HPV; 
jinnota u jesprimi dispjaċir għad-
diskrepanzi kbar fil-kopertura tat-tilqim 
bejn l-Istati Membri, li jvarjaw minn inqas 
minn 30 % għal aktar minn 70 % (bil-livell 
meħtieġ ta' immunità tal-popolazzjoni jkun 
ta' 70 %); jinsisti li fl-Istati Membri għandu 
jiġi implimentat programm ta' tilqim għall-
HPV newtrali għall-ġeneru biex tiġi 
żgurata l-eliminazzjoni tal-kanċers kollha 
relatati mal-HPV; iqis li huwa importanti li 
jitfasslu aktar rakkomandazzjonijiet biex 
dawn il-programmi jiġu implimentati aħjar; 

23. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri jippromwovu l-prevenzjoni 
tal-kanċers relatati mal-mard infettiv; 
ifakkar li l-virus tal-papilloma uman (HPV) 
huwa infezzjoni trażmessa sesswalment 
assoċjata ma' kanċers tal-utru, ċervikali u 
orofarinġali; jilqa' l-programmi ta' tilqim 
fil-ġlieda kontra t-trażmissjoni tal-HPV; 
jinnota u jesprimi dispjaċir għad-
diskrepanzi kbar fil-kopertura tat-tilqim 
bejn l-Istati Membri, li jvarjaw minn inqas 
minn 30 % għal aktar minn 70 % (bil-livell 
meħtieġ ta' immunità tal-popolazzjoni jkun 
ta' 70 %); jinsisti li fl-Istati Membri għandu 
jiġi implimentat programm ta' tilqim għall-
HPV newtrali għall-ġeneru, soġġett għal 
evalwazzjonijiet lokalizzati u speċifiċi 
għall-kuntest, u biex tiġi żgurata l-
eliminazzjoni tal-kanċers kollha relatati 
mal-HPV; jappella għat-titjib fit-teħid tat-
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jappella għal aktar armonizzazzjoni tat-
tilqim kontra l-HPV u l-epatite B fi ħdan il-
programmi nazzjonali tal-Istati Membri, 
filwaqt li jiġi żgurat l-għoti ta' 
informazzjoni dwar it-tilqim u l-aċċess 
ugwali għalih; jappoġġja aktar riċerka fl-
aktar skedi effettivi ta' tilqim kontra viruses 
karċinoġeniċi oħrajn bħall-epatite C; 
jappella għal kollaborazzjoni mal-Istati 
Membri u mal-organizzazzjonijiet 
internazzjonali biex jiġi miġġieled l-impatt 
tal-miżinformazzjoni fuq it-tilqim u tiġi 
indirizzata l-eżitazzjoni dwar il-vaċċini;

tilqim għall-HPV f'konformità mal-
Istrateġija Globali tad-WHO dwar l-
Eliminazzjoni tal-Kanċer Ċervikali li 
tinkludi l-prevenzjoni, il-programmi 
edukattivi, it-tilqim kif ukoll l-iskrinjar, l-
aċċess għat-trattament u r-riabilitazzjoni; 
iqis li huwa importanti li jitfasslu aktar 
rakkomandazzjonijiet biex dawn il-
programmi jiġu implimentati aħjar; 
jappella għal aktar armonizzazzjoni tat-
tilqim kontra l-HPV u l-epatite B fi ħdan il-
programmi nazzjonali tal-Istati Membri, 
filwaqt li jiġi żgurat l-għoti ta' 
informazzjoni dwar it-tilqim u l-aċċess 
ugwali għalih; jappoġġja aktar riċerka fl-
aktar skedi effettivi ta' tilqim kontra viruses 
karċinoġeniċi oħrajn bħall-epatite C; 
jappella għal kollaborazzjoni mal-Istati 
Membri u mal-organizzazzjonijiet 
internazzjonali biex jiġi miġġieled l-impatt 
tal-miżinformazzjoni fuq it-tilqim u tiġi 
indirizzata l-eżitazzjoni dwar il-vaċċini;

Or. en

Emenda 502
Michèle Rivasi

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 23

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

23. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri jippromwovu l-prevenzjoni 
tal-kanċers relatati mal-mard infettiv; 
ifakkar li l-virus tal-papilloma uman (HPV) 
huwa infezzjoni trażmessa sesswalment 
assoċjata ma' kanċers tal-utru, ċervikali u 
orofarinġali; jilqa' l-programmi ta' tilqim 
fil-ġlieda kontra t-trażmissjoni tal-HPV; 
jinnota u jesprimi dispjaċir għad-
diskrepanzi kbar fil-kopertura tat-tilqim 
bejn l-Istati Membri, li jvarjaw minn inqas 
minn 30 % għal aktar minn 70 % (bil-livell 
meħtieġ ta' immunità tal-popolazzjoni jkun 
ta' 70 %); jinsisti li fl-Istati Membri għandu 

23. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri jippromwovu l-prevenzjoni 
tal-kanċers relatati mal-mard infettiv; 
ifakkar li l-virus tal-papilloma uman (HPV) 
huwa infezzjoni trażmessa sesswalment 
assoċjata ma' kanċers tal-utru, ċervikali u 
orofarinġali; jilqa' l-programmi ta' tilqim 
fil-ġlieda kontra t-trażmissjoni tal-HPV; 
jinnota u jesprimi dispjaċir għad-
diskrepanzi kbar fil-kopertura tat-tilqim 
bejn l-Istati Membri, li jvarjaw minn inqas 
minn 30 % għal aktar minn 70 % (bil-livell 
meħtieġ ta' immunità tal-popolazzjoni jkun 
ta' 70 %); jinsisti li fl-Istati Membri għandu 
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jiġi implimentat programm ta' tilqim għall-
HPV newtrali għall-ġeneru biex tiġi 
żgurata l-eliminazzjoni tal-kanċers kollha 
relatati mal-HPV; iqis li huwa importanti li 
jitfasslu aktar rakkomandazzjonijiet biex 
dawn il-programmi jiġu implimentati aħjar; 
jappella għal aktar armonizzazzjoni tat-
tilqim kontra l-HPV u l-epatite B fi ħdan il-
programmi nazzjonali tal-Istati Membri, 
filwaqt li jiġi żgurat l-għoti ta' 
informazzjoni dwar it-tilqim u l-aċċess 
ugwali għalih; jappoġġja aktar riċerka fl-
aktar skedi effettivi ta' tilqim kontra viruses 
karċinoġeniċi oħrajn bħall-epatite C; 
jappella għal kollaborazzjoni mal-Istati 
Membri u mal-organizzazzjonijiet 
internazzjonali biex jiġi miġġieled l-impatt 
tal-miżinformazzjoni fuq it-tilqim u tiġi 
indirizzata l-eżitazzjoni dwar il-vaċċini;

jiġi implimentat programm ta' tilqim għall-
HPV newtrali għall-ġeneru, soġġett għal 
evalwazzjonijiet lokalizzati u speċifiċi 
għall-kuntest, u biex tiġi żgurata l-
eliminazzjoni tal-kanċers kollha relatati 
mal-HPV; jappella għat-titjib fit-teħid tat-
tilqim għall-HPV f'konformità mal-
Istrateġija Globali tad-WHO dwar l-
Eliminazzjoni tal-Kanċer Ċervikali li 
tinkludi t-tilqim kif ukoll l-iskrinjar, l-
aċċess għat-trattament u r-riabilitazzjoni; 
iqis li huwa importanti li jitfasslu aktar 
rakkomandazzjonijiet biex dawn il-
programmi jiġu implimentati aħjar; 
jappella għal aktar armonizzazzjoni tat-
tilqim kontra l-HPV u l-epatite B fi ħdan il-
programmi nazzjonali tal-Istati Membri, 
filwaqt li jiġi żgurat l-għoti ta' 
informazzjoni dwar it-tilqim u l-aċċess 
ugwali għalih; jappoġġja aktar riċerka fl-
aktar skedi effettivi ta' tilqim kontra viruses 
karċinoġeniċi oħrajn bħall-epatite C; 
jappella għal kollaborazzjoni mal-Istati 
Membri u mal-organizzazzjonijiet 
internazzjonali biex jiġi miġġieled l-impatt 
tal-miżinformazzjoni fuq it-tilqim u tiġi 
indirizzata l-eżitazzjoni dwar il-vaċċini;

Or. en

Emenda 503
Vlad Gheorghe

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 23

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

23. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri jippromwovu l-prevenzjoni 
tal-kanċers relatati mal-mard infettiv; 
ifakkar li l-virus tal-papilloma uman (HPV) 
huwa infezzjoni trażmessa sesswalment 
assoċjata ma' kanċers tal-utru, ċervikali u 
orofarinġali; jilqa' l-programmi ta' tilqim 
fil-ġlieda kontra t-trażmissjoni tal-HPV; 
jinnota u jesprimi dispjaċir għad-

23. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri jippromwovu l-prevenzjoni 
tal-kanċers relatati mal-mard infettiv; 
ifakkar li l-virus tal-papilloma uman (HPV) 
huwa infezzjoni trażmessa sesswalment 
assoċjata ma' kanċers tal-utru, ċervikali u 
orofarinġali; jilqa' l-programmi ta' tilqim 
fil-ġlieda kontra t-trażmissjoni tal-HPV; 
jinnota u jesprimi dispjaċir għad-
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diskrepanzi kbar fil-kopertura tat-tilqim 
bejn l-Istati Membri, li jvarjaw minn inqas 
minn 30 % għal aktar minn 70 % (bil-livell 
meħtieġ ta' immunità tal-popolazzjoni jkun 
ta' 70 %); jinsisti li fl-Istati Membri għandu 
jiġi implimentat programm ta' tilqim għall-
HPV newtrali għall-ġeneru biex tiġi 
żgurata l-eliminazzjoni tal-kanċers kollha 
relatati mal-HPV; iqis li huwa importanti li 
jitfasslu aktar rakkomandazzjonijiet biex 
dawn il-programmi jiġu implimentati aħjar; 
jappella għal aktar armonizzazzjoni tat-
tilqim kontra l-HPV u l-epatite B fi ħdan il-
programmi nazzjonali tal-Istati Membri, 
filwaqt li jiġi żgurat l-għoti ta' 
informazzjoni dwar it-tilqim u l-aċċess 
ugwali għalih; jappoġġja aktar riċerka fl-
aktar skedi effettivi ta' tilqim kontra viruses 
karċinoġeniċi oħrajn bħall-epatite C; 
jappella għal kollaborazzjoni mal-Istati 
Membri u mal-organizzazzjonijiet 
internazzjonali biex jiġi miġġieled l-impatt 
tal-miżinformazzjoni fuq it-tilqim u tiġi 
indirizzata l-eżitazzjoni dwar il-vaċċini;

diskrepanzi kbar fil-kopertura tat-tilqim 
bejn l-Istati Membri, li jvarjaw minn inqas 
minn 30 % għal aktar minn 70 % (bil-livell 
meħtieġ ta' immunità tal-popolazzjoni jkun 
ta' 70 %); jinsisti li fl-Istati Membri għandu 
jiġi implimentat programm ta' tilqim għall-
HPV newtrali għall-ġeneru biex tiġi 
żgurata l-eliminazzjoni tal-kanċers kollha 
relatati mal-HPV; iqis li huwa importanti li 
jitfasslu aktar rakkomandazzjonijiet biex 
dawn il-programmi jiġu implimentati aħjar; 
jappella għal aktar armonizzazzjoni tat-
tilqim kontra l-HPV u l-epatite B fi ħdan il-
programmi nazzjonali tal-Istati Membri, 
filwaqt li jiġi żgurat l-għoti ta' 
informazzjoni dwar it-tilqim u l-aċċess 
ugwali għalih; jappoġġja aktar riċerka fl-
aktar skedi effettivi ta' tilqim kontra viruses 
karċinoġeniċi oħrajn bħall-epatite C; iqis li 
sadanittant, għandhom jintużaw 
soluzzjonijiet terapewtiċi fuq livell massiv 
sabiex jintlaħaq l-għan tad-WHO li 
tinqered l-epatite C sal-2030 u jappella 
lill-Kummissjoni biex tuża r-riżorsi 
finanzjarji taħt il-Fond għall-Irkupru u r-
Reżiljenza biex tilħaq dawn il-miri billi 
tiffinanzja l-isforzi tal-iskrinjar; jappella 
għal kollaborazzjoni mal-Istati Membri u 
mal-organizzazzjonijiet internazzjonali 
biex jiġi miġġieled l-impatt tal-
miżinformazzjoni fuq it-tilqim u tiġi 
indirizzata l-eżitazzjoni dwar il-vaċċini;

Or. en

Emenda 504
Dolors Montserrat, Aldo Patriciello, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Herbert Dorfmann, 
Rosa Estaràs Ferragut, Francisco José Millán Mon, José Manuel García-Margallo y 
Marfil, Gabriel Mato, Esteban González Pons, Lídia Pereira, Pilar del Castillo Vera, 
Cindy Franssen, Antonio López-Istúriz White, Adrián Vázquez Lázara, Pablo Arias 
Echeverría, Javier Zarzalejos, Ewa Kopacz, Isabel Benjumea Benjumea

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
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23. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri jippromwovu l-prevenzjoni 
tal-kanċers relatati mal-mard infettiv; 
ifakkar li l-virus tal-papilloma uman (HPV) 
huwa infezzjoni trażmessa sesswalment 
assoċjata ma' kanċers tal-utru, ċervikali u 
orofarinġali; jilqa' l-programmi ta' tilqim 
fil-ġlieda kontra t-trażmissjoni tal-HPV; 
jinnota u jesprimi dispjaċir għad-
diskrepanzi kbar fil-kopertura tat-tilqim 
bejn l-Istati Membri, li jvarjaw minn inqas 
minn 30 % għal aktar minn 70 % (bil-livell 
meħtieġ ta' immunità tal-popolazzjoni jkun 
ta' 70 %); jinsisti li fl-Istati Membri għandu 
jiġi implimentat programm ta' tilqim għall-
HPV newtrali għall-ġeneru biex tiġi 
żgurata l-eliminazzjoni tal-kanċers kollha 
relatati mal-HPV; iqis li huwa importanti li 
jitfasslu aktar rakkomandazzjonijiet biex 
dawn il-programmi jiġu implimentati aħjar; 
jappella għal aktar armonizzazzjoni tat-
tilqim kontra l-HPV u l-epatite B fi ħdan il-
programmi nazzjonali tal-Istati Membri, 
filwaqt li jiġi żgurat l-għoti ta' 
informazzjoni dwar it-tilqim u l-aċċess 
ugwali għalih; jappoġġja aktar riċerka fl-
aktar skedi effettivi ta' tilqim kontra viruses 
karċinoġeniċi oħrajn bħall-epatite C; 
jappella għal kollaborazzjoni mal-Istati 
Membri u mal-organizzazzjonijiet 
internazzjonali biex jiġi miġġieled l-impatt 
tal-miżinformazzjoni fuq it-tilqim u tiġi 
indirizzata l-eżitazzjoni dwar il-vaċċini;

23. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri jippromwovu l-prevenzjoni 
tal-kanċers relatati mal-mard infettiv; 
ifakkar li l-virus tal-papilloma uman (HPV) 
huwa infezzjoni trażmessa sesswalment 
assoċjata ma' kanċers tal-utru, ċervikali u 
orofarinġali; jilqa' l-programmi ta' tilqim 
fil-ġlieda kontra t-trażmissjoni tal-HPV; 
jinnota u jesprimi dispjaċir għad-
diskrepanzi kbar fil-kopertura tat-tilqim 
bejn l-Istati Membri, li jvarjaw minn inqas 
minn 30 % għal aktar minn 70 % (bil-livell 
meħtieġ ta' immunità tal-popolazzjoni jkun 
ta' 90 % tal-bniet sal-età ta' 15-il sena sal-
2030); jinsisti li fl-Istati Membri għandu 
jiġi implimentat programm ta' tilqim għall-
HPV newtrali għall-ġeneru biex tiġi 
żgurata l-eliminazzjoni tal-kanċers kollha 
relatati mal-HPV; jenfasizza l-importanza 
li tiġi indirizzata l-eżitazzjoni dwar il-
vaċċini madwar ir-Reġjun tal-Ewropa; 
iqis li huwa importanti li jitfasslu aktar 
rakkomandazzjonijiet biex dawn il-
programmi jiġu implimentati aħjar; 
jappella għal aktar armonizzazzjoni tat-
tilqim kontra l-HPV u l-epatite B fi ħdan il-
programmi nazzjonali tal-Istati Membri, 
filwaqt li jiġi żgurat l-għoti ta' 
informazzjoni dwar it-tilqim u l-aċċess 
ugwali għalih; jappoġġja aktar riċerka fl-
aktar skedi effettivi ta' tilqim kontra viruses 
karċinoġeniċi oħrajn bħall-epatite C; 
jappella għal kollaborazzjoni mal-Istati 
Membri u mal-organizzazzjonijiet 
internazzjonali biex jiġi miġġieled l-impatt 
tal-miżinformazzjoni fuq it-tilqim u tiġi 
indirizzata l-eżitazzjoni dwar il-vaċċini;

Or. en

Emenda 505
Antoni Comín i Oliveres
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23. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri jippromwovu l-prevenzjoni 
tal-kanċers relatati mal-mard infettiv; 
ifakkar li l-virus tal-papilloma uman (HPV) 
huwa infezzjoni trażmessa sesswalment 
assoċjata ma' kanċers tal-utru, ċervikali u 
orofarinġali; jilqa' l-programmi ta' tilqim 
fil-ġlieda kontra t-trażmissjoni tal-HPV; 
jinnota u jesprimi dispjaċir għad-
diskrepanzi kbar fil-kopertura tat-tilqim 
bejn l-Istati Membri, li jvarjaw minn inqas 
minn 30 % għal aktar minn 70 % (bil-livell 
meħtieġ ta' immunità tal-popolazzjoni jkun 
ta' 70 %); jinsisti li fl-Istati Membri għandu 
jiġi implimentat programm ta' tilqim għall-
HPV newtrali għall-ġeneru biex tiġi 
żgurata l-eliminazzjoni tal-kanċers kollha 
relatati mal-HPV; iqis li huwa importanti li 
jitfasslu aktar rakkomandazzjonijiet biex 
dawn il-programmi jiġu implimentati aħjar; 
jappella għal aktar armonizzazzjoni tat-
tilqim kontra l-HPV u l-epatite B fi ħdan il-
programmi nazzjonali tal-Istati Membri, 
filwaqt li jiġi żgurat l-għoti ta' 
informazzjoni dwar it-tilqim u l-aċċess 
ugwali għalih; jappoġġja aktar riċerka fl-
aktar skedi effettivi ta' tilqim kontra viruses 
karċinoġeniċi oħrajn bħall-epatite C; 
jappella għal kollaborazzjoni mal-Istati 
Membri u mal-organizzazzjonijiet 
internazzjonali biex jiġi miġġieled l-impatt 
tal-miżinformazzjoni fuq it-tilqim u tiġi 
indirizzata l-eżitazzjoni dwar il-vaċċini;

23. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri jippromwovu l-prevenzjoni 
tal-kanċers relatati mal-mard infettiv; 
ifakkar li l-virus tal-papilloma uman (HPV) 
huwa infezzjoni trażmessa sesswalment 
assoċjata ma' kanċers tal-utru, ċervikali u 
orofarinġali; jilqa' l-programmi ta' tilqim 
fil-ġlieda kontra t-trażmissjoni tal-HPV; 
jinnota u jesprimi dispjaċir għad-
diskrepanzi kbar fil-kopertura tat-tilqim 
bejn l-Istati Membri, li jvarjaw minn inqas 
minn 30 % għal aktar minn 70 % (bil-livell 
meħtieġ ta' immunità tal-popolazzjoni jkun 
ta' 70 %); jinsisti li fl-Istati Membri għandu 
jiġi implimentat programm ta' tilqim għall-
HPV newtrali għall-ġeneru biex tiġi 
żgurata l-eliminazzjoni tal-kanċers kollha 
relatati mal-HPV; iqis li huwa importanti li 
jitfasslu aktar rakkomandazzjonijiet biex 
dawn il-programmi jiġu implimentati aħjar; 
jappella għal aktar armonizzazzjoni tat-
tilqim kontra l-HPV u l-epatite B fi ħdan il-
programmi nazzjonali tal-Istati Membri, 
filwaqt li jiġi żgurat l-għoti ta' 
informazzjoni dwar it-tilqim u l-aċċess 
ugwali għalih; jappoġġja aktar riċerka, 
antiċipatorja kif ukoll risponsiva, fl-aktar 
skedi effettivi ta' tilqim kontra viruses 
karċinoġeniċi oħrajn bħall-epatite C; 
jappella għal kollaborazzjoni mal-Istati 
Membri u mal-organizzazzjonijiet 
internazzjonali biex jiġi miġġieled l-impatt 
tal-miżinformazzjoni fuq it-tilqim u tiġi 
indirizzata l-eżitazzjoni dwar il-vaċċini;

Or. en

Emenda 506
Bartosz Arłukowicz

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
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23. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri jippromwovu l-prevenzjoni 
tal-kanċers relatati mal-mard infettiv; 
ifakkar li l-virus tal-papilloma uman (HPV) 
huwa infezzjoni trażmessa sesswalment 
assoċjata ma' kanċers tal-utru, ċervikali u 
orofarinġali; jilqa' l-programmi ta' tilqim 
fil-ġlieda kontra t-trażmissjoni tal-HPV; 
jinnota u jesprimi dispjaċir għad-
diskrepanzi kbar fil-kopertura tat-tilqim 
bejn l-Istati Membri, li jvarjaw minn inqas 
minn 30 % għal aktar minn 70 % (bil-livell 
meħtieġ ta' immunità tal-popolazzjoni jkun 
ta' 70 %); jinsisti li fl-Istati Membri għandu 
jiġi implimentat programm ta' tilqim għall-
HPV newtrali għall-ġeneru biex tiġi 
żgurata l-eliminazzjoni tal-kanċers kollha 
relatati mal-HPV; iqis li huwa importanti li 
jitfasslu aktar rakkomandazzjonijiet biex 
dawn il-programmi jiġu implimentati aħjar; 
jappella għal aktar armonizzazzjoni tat-
tilqim kontra l-HPV u l-epatite B fi ħdan il-
programmi nazzjonali tal-Istati Membri, 
filwaqt li jiġi żgurat l-għoti ta' 
informazzjoni dwar it-tilqim u l-aċċess 
ugwali għalih; jappoġġja aktar riċerka fl-
aktar skedi effettivi ta' tilqim kontra viruses 
karċinoġeniċi oħrajn bħall-epatite C; 
jappella għal kollaborazzjoni mal-Istati 
Membri u mal-organizzazzjonijiet 
internazzjonali biex jiġi miġġieled l-impatt 
tal-miżinformazzjoni fuq it-tilqim u tiġi 
indirizzata l-eżitazzjoni dwar il-vaċċini;

23. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri jippromwovu l-prevenzjoni 
tal-kanċers relatati mal-mard infettiv; 
ifakkar li l-virus tal-papilloma uman (HPV) 
huwa infezzjoni trażmessa sesswalment 
assoċjata ma' kanċers tal-utru, ċervikali u 
tal-ħalq u tal-gerżuma; jilqa' l-programmi 
ta' tilqim fil-ġlieda kontra t-trażmissjoni 
tal-HPV; jinnota u jesprimi dispjaċir għad-
diskrepanzi kbar fil-kopertura tat-tilqim 
bejn l-Istati Membri, li jvarjaw minn inqas 
minn 30 % għal aktar minn 70 % (bil-livell 
meħtieġ ta' immunità tal-popolazzjoni jkun 
ta' 70 %); jinsisti li fl-Istati Membri għandu 
jiġi implimentat programm ta' tilqim għall-
HPV newtrali għall-ġeneru biex tiġi 
żgurata l-eliminazzjoni tal-kanċers kollha 
relatati mal-HPV; iqis li huwa importanti li 
jitfasslu aktar rakkomandazzjonijiet biex 
dawn il-programmi jiġu implimentati aħjar; 
jappella għal aktar armonizzazzjoni tat-
tilqim kontra l-HPV u l-epatite B fi ħdan il-
programmi nazzjonali tal-Istati Membri, 
filwaqt li jiġi żgurat l-għoti ta' 
informazzjoni faċli biex tinftiehem u faċli 
għall-utent dwar it-tilqim u l-aċċess ugwali 
għalih; jappoġġja aktar riċerka fl-aktar 
skedi effettivi ta' tilqim kontra viruses 
karċinoġeniċi oħrajn bħall-epatite C; 
jappella għal kollaborazzjoni mal-Istati 
Membri u mal-organizzazzjonijiet 
internazzjonali biex jiġi miġġieled l-impatt 
tal-miżinformazzjoni fuq it-tilqim u tiġi 
indirizzata l-eżitazzjoni dwar il-vaċċini;

Or. pl

Emenda 507
Tomislav Sokol, Sunčana Glavak, Deirdre Clune, Cindy Franssen

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 23a (ġdid)
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23a. Jenfaszza li r-rati tat-tilqim kontra 
l-virus tal-papilloma uman huma baxxi 
b'mod inkwetanti madwar l-Istati 
Membri; jirrikonoxxi li l-prevalenza tal-
kanċer ċervikali tista' titnaqqas b'mod 
sinifikanti billi jiġu ssodisfati l-miri 
ewlenin għall-prevenzjoni, id-detezzjoni u 
l-kura; jistieden lill-Istati Membri għall-
armonizzazzjoni tad-data, l-
interoperabbiltà u l-iżvilupp imsaħħaħ ta' 
sistemi nazzjonali tad-data dwar l-
immunizzazzjoni li jgħinu biex jiġi żgurat 
monitoraġġ regolari ta' rati attwali ta' 
tilqim għall-HPV fil-livell Ewropew u biex 
jiġi monitorjat il-progress lejn l-impenn 
għal tilqim newtrali għall-ġeneru inkluż 
fl-għanijiet tal-Pjan tal-Ewropa biex 
Jingħeleb il-Kanċer;

Or. en

Emenda 508
Kateřina Konečná, Alexis Georgoulis, Giorgos Georgiou

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 23b (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

23b. Jisħaq li monitoraġġ regolari ta' 
rati attwali ta' tilqim għall-HPV fil-livell 
Ewropew jgħin fil-monitoraġġ tal-
progress lejn l-għanijiet tal-Pjan tal-
Ewropa biex Jingħeleb il-Kanċer u jgħin 
biex l-Istati Membri jiġu mħeġġa jadottaw 
l-aħjar prattika u jżommu momentum; 
jissottolinja li l-Ispazju Ewropew tad-Data 
dwar is-Saħħa u ċ-Ċentru Ewropew għall-
Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard se 
jkollhom rwol ewlieni fl-intraċċar tal-
progress tal-Istati Membri;

Or. en
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Emenda 509
Nicolás González Casares, Alessandra Moretti, Maria Arena, Romana Jerković, Sara 
Cerdas, Patrizia Toia, Tudor Ciuhodaru, Marc Angel, Johan Danielsson, Estrella Durá 
Ferrandis

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 23c (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

23c. Jirrimarka li data reċenti 
tikkonferma li persuni li jbatu minn 
infjammazzjoni kronika, inkluż minn 
Mard Rewmatiku u Muskoloskeletali 
(RMDs) huma f'riskju ogħla li 
jiżviluppaw kanċer u tumuri malinni 
oħra; jistieden lill-Kummissjoni Ewropea 
u lill-Istati Membri jsaħħu r-riċerka dwar 
ir-relazzjoni bejn l-infjammazzjoni 
kronika, il-kanċer u l-Mard Rewmatiku u 
Muskoloskeletali (RMDs);

Or. en

Emenda 510
Alessandra Moretti

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 23d (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

23d. Jirrimarka li data reċenti 
tikkonferma li persuni li jbatu minn 
infjammazzjoni kronika, inkluż minn 
Mard Rewmatiku u Muskoloskeletali 
(RMDs) huma f'riskju ogħla li 
jiżviluppaw kanċer u tumuri malinni 
oħra; jistieden lill-Kummissjoni Ewropea 
u lill-Istati Membri jsaħħu r-riċerka dwar 
ir-relazzjoni bejn l-infjammazzjoni 
kronika, il-kanċer u l-Mard Rewmatiku u 
Muskoloskeletali (RMDs);

Or. en



AM\1240745MT.docx 173/189 PE697.579v02-00

MT

Emenda 511
Ivars Ijabs, Alin Mituța, Irena Joveva, Hilde Vautmans, Nicolae Ştefănuță

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 23e (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

23e. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri jippromwovu l-prevenzjoni 
(inkluż l-iskrinjar u r-riċerka 
kkontrollata) ta' kanċer tal-istonku li 
huwa t-tieni kawża ewlenija ta' mwiet 
relatati mal-kanċer madwar id-dinja;

Or. en

Emenda 512
Margarita de la Pisa Carrión

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 23f (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

23f. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri jkomplu jinvestu fir-rċerka 
fil-kawżi tal-kanċer tal-adulti iżda anke 
dak tat-tfal u l-adolexxenti;

Or. en

Emenda 513
Tudor Ciuhodaru

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 24

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

24. Jirrakkomanda t-tħeġġiġ tat-
treddigħ biex jiġi limitat ir-riskju ta' kanċer 
tas-sider fin-nisa;

24. Jirrakkomanda t-tħeġġiġ tat-
treddigħ biex jiġi limitat ir-riskju ta' kanċer 
tas-sider fin-nisa abbażi tal-għoti ta' 
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informazzjoni u l-edukazzjoni tal-
ommijiet dwar il-benefiċċji tat-treddigħ;

Or. ro

Emenda 514
Nicolás González Casares, Alessandra Moretti, Maria Arena, Romana Jerković, Cyrus 
Engerer, Sara Cerdas, Patrizia Toia, Tudor Ciuhodaru, Marc Angel, Estrella Durá 
Ferrandis

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 25

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

25. Jirrimarka li ntweriet il-
predispożizzjoni ġenetika għall-kanċer 
minħabba mutazzjonijiet ta' ġeni speċifiċi; 
jenfasizza li huma disponibbli metodi biex 
jiġu identifikati dawn il-mutazzjonijiet, 
speċjalment għall-kanċer tas-sider u dak 
kolorettali, u li jistgħu jgħinu fil-
prevenzjoni jew fid-detezzjoni ta' kanċer fi 
stadju bikri; jirrakkomanda investimenti fl-
infrastrutturi u fil-ħiliet fi pjattaformi ta' 
sekwenzjar ġenetiku u t-taħriġ ta' 
konsulenti ġenetiċi speċjalizzati;

25. Jirrimarka li ntweriet il-
predispożizzjoni ġenetika għall-kanċer 
minħabba mutazzjonijiet ta' ġeni speċifiċi; 
jenfasizza li huma disponibbli metodi biex 
jiġu identifikati dawn il-mutazzjonijiet, 
speċjalment għall-kanċer tas-sider, tal-
ovarju u dak kolorettali, u li jistgħu jgħinu 
fil-prevenzjoni jew fid-detezzjoni ta' 
kanċer fi stadju bikri u jiggwidaw għażliet 
ta' trattament; jirrakkomanda investimenti 
fl-infrastrutturi u fil-ħiliet fi pjattaformi ta' 
sekwenzjar ġenetiku u t-taħriġ ta' 
konsulenti ġenetiċi speċjalizzati; jistieden 
lill-Kummissjoni tappoġġja r-riċerka fil-
ġenetika, biex jinstabu ġenotipi 
b'suxxettibbiltà ogħla għall-iżvilupp ta' 
ċertu kanċer; jissottolinja li 
predispożizzjoni ġenetika hija importanti 
speċjalment f'kanċers fit-tfal, bħala 
marda li tiżviluppa kmieni fil-ħajja 
b'esponiment qasir għal aġenti esterni; 
jappella għar-rikonoxximent tar-rwol 
essenzjali tal-kirurġija ta' kwalità għolja 
fit-tnaqqis tar-riskju tal-kanċer f'pazjenti 
b'suxxettibbiltà ereditarja;

Or. en

Emenda 515
Adam Jarubas, Ewa Kopacz
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 25

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

25. Jirrimarka li ntweriet il-
predispożizzjoni ġenetika għall-kanċer 
minħabba mutazzjonijiet ta' ġeni speċifiċi; 
jenfasizza li huma disponibbli metodi biex 
jiġu identifikati dawn il-mutazzjonijiet, 
speċjalment għall-kanċer tas-sider u dak 
kolorettali, u li jistgħu jgħinu fil-
prevenzjoni jew fid-detezzjoni ta' kanċer fi 
stadju bikri; jirrakkomanda investimenti fl-
infrastrutturi u fil-ħiliet fi pjattaformi ta' 
sekwenzjar ġenetiku u t-taħriġ ta' 
konsulenti ġenetiċi speċjalizzati;

25. Jirrimarka li ntweriet il-
predispożizzjoni ġenetika għall-kanċer 
minħabba mutazzjonijiet ta' ġeni speċifiċi; 
jenfasizza li huma disponibbli metodi biex 
jiġu identifikati dawn il-mutazzjonijiet, 
speċjalment għall-kanċer tas-sider u dak 
kolorettali, u li jistgħu jgħinu fil-
prevenzjoni jew fid-detezzjoni ta' kanċer fi 
stadju bikri; jirrakkomanda investimenti fl-
infrastrutturi u fil-ħiliet fi pjattaformi ta' 
sekwenzjar ġenetiku u t-taħriġ ta' 
konsulenti ġenetiċi speċjalizzati; jistieden 
lill-Istati Membri jallokaw finanzjament 
separat u jiżguraw li ċ-ċittadini tal-gruppi 
kollha tal-età jkollhom id-DNA tagħhom 
ittestjat għal ġeni li jżidu r-riskju tal-
kanċer, abbażi tal-għarfien mediku l-
aktar kurrenti, u biex jiżguraw li jistgħu 
jittieħdu miżuri ta' mitigazzjoni adegwati, 
li jikkorrispondu għar-riskju identifikat u 
fil-gruppi kollha tal-età;

Or. en

Emenda 516
Margarita de la Pisa Carrión

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 25

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

25. Jirrimarka li ntweriet il-
predispożizzjoni ġenetika għall-kanċer 
minħabba mutazzjonijiet ta' ġeni speċifiċi; 
jenfasizza li huma disponibbli metodi biex 
jiġu identifikati dawn il-mutazzjonijiet, 
speċjalment għall-kanċer tas-sider u dak 
kolorettali, u li jistgħu jgħinu fil-
prevenzjoni jew fid-detezzjoni ta' kanċer fi 
stadju bikri; jirrakkomanda investimenti fl-

25. Jirrimarka li ntweriet il-
predispożizzjoni ġenetika għall-kanċer 
ereditarju minħabba mutazzjonijiet ta' ġeni 
speċifiċi; jenfasizza li huma disponibbli 
metodi biex jiġu identifikati dawn il-
mutazzjonijiet, jew fit-twelid jew matul il-
ħajja, speċjalment għall-kanċer tas-sider u 
dak kolorettali, li jistgħu jgħinu fl-
identifikazzjoni ta' għadd akbar ta' 
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infrastrutturi u fil-ħiliet fi pjattaformi ta' 
sekwenzjar ġenetiku u t-taħriġ ta' 
konsulenti ġenetiċi speċjalizzati;

alterazzjonijiet ġenetiċi li jintirtu f'persuni 
suxxettibbli għal ċerti tumuri, u li jistgħu 
jgħinu wkoll fil-prevenzjoni jew fid-
detezzjoni ta' kanċer fi stadju bikri; 
jirrakkomanda l-għoti ta' spinta lill-
investiment f'unitajiet ta' għoti ta' pariri 
ġenetiċi u dwar il-kanċer fil-familja li 
diġà jeżistu f'xi ċentri, biex jiġu pprovduti 
infrastruttura u ħiliet fi pjattaformi ta' 
sekwenzjar ġenetiku u t-taħriġ ta' 
konsulenti ġenetiċi speċjalizzati fis-
sekwenzjar;

Or. en

Emenda 517
Andrey Slabakov, Angel Dzhambazki, Pietro Fiocchi

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 25

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

25. Jirrimarka li ntweriet il-
predispożizzjoni ġenetika għall-kanċer 
minħabba mutazzjonijiet ta' ġeni speċifiċi; 
jenfasizza li huma disponibbli metodi biex 
jiġu identifikati dawn il-mutazzjonijiet, 
speċjalment għall-kanċer tas-sider u dak 
kolorettali, u li jistgħu jgħinu fil-
prevenzjoni jew fid-detezzjoni ta' kanċer fi 
stadju bikri; jirrakkomanda investimenti fl-
infrastrutturi u fil-ħiliet fi pjattaformi ta' 
sekwenzjar ġenetiku u t-taħriġ ta' 
konsulenti ġenetiċi speċjalizzati;

25. Jirrimarka li ntweriet il-
predispożizzjoni ġenetika għall-kanċer 
minħabba mutazzjonijiet ta' ġeni speċifiċi; 
jenfasizza li huma disponibbli metodi biex 
jiġu identifikati dawn il-mutazzjonijiet, 
speċjalment għall-kanċer tas-sider u dak 
kolorettali, u li jistgħu jgħinu fil-
prevenzjoni jew fid-detezzjoni ta' kanċer fi 
stadju bikri; jesprimi dispjaċir għall-fatt li 
l-ittestjar ġenomiku ta' kwalità għolja 
mhuwiex disponibbli għal pazjenti tal-
kanċer, jirrakkomanda għalhekk li l-Istati 
Membri jappoġġjaw aċċess miżjud għall-
pazjenti billi joħolqu mogħdijiet ċari għal 
rimborż mgħaġġel u effiċjenti ta' 
dijanjostika avvanzata; jirrakkomanda 
investimenti fl-infrastrutturi u fil-ħiliet fi 
pjattaformi ta' sekwenzjar ġenetiku u t-
taħriġ ta' konsulenti ġenetiċi speċjalizzati;

Or. en
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Emenda 518
Nicolae Ştefănuță, Alin Mituța, Ivars Ijabs, Vlad Gheorghe

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 25

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

25. Jirrimarka li ntweriet il-
predispożizzjoni ġenetika għall-kanċer 
minħabba mutazzjonijiet ta' ġeni speċifiċi; 
jenfasizza li huma disponibbli metodi biex 
jiġu identifikati dawn il-mutazzjonijiet, 
speċjalment għall-kanċer tas-sider u dak 
kolorettali, u li jistgħu jgħinu fil-
prevenzjoni jew fid-detezzjoni ta' kanċer fi 
stadju bikri; jirrakkomanda investimenti fl-
infrastrutturi u fil-ħiliet fi pjattaformi ta' 
sekwenzjar ġenetiku u t-taħriġ ta' 
konsulenti ġenetiċi speċjalizzati;

25. Jirrimarka li ntweriet il-
predispożizzjoni ġenetika għall-kanċer 
minħabba mutazzjonijiet ta' ġeni speċifiċi; 
jenfasizza li huma disponibbli metodi biex 
jiġu identifikati dawn il-mutazzjonijiet, 
speċjalment għall-kanċer tas-sider u dak 
kolorettali kif ukoll xi kanċers fit-tfal, u li 
jistgħu jgħinu fil-prevenzjoni jew fid-
detezzjoni ta' kanċer fi stadju bikri; jisħaq 
fuq il-ħtieġa ta' enfasi fuq il-
predispożizzjoni ġenetika għad-detezzjoni 
bikrija fil-kanċers fit-tfal bħala marda li 
tiżviluppa kmieni fil-ħajja fuq perjodu ta' 
żmien qasir; jirrakkomanda investimenti 
fl-infrastrutturi u fil-ħiliet fi pjattaformi ta' 
sekwenzjar ġenetiku u t-taħriġ ta' 
konsulenti ġenetiċi speċjalizzati;

Or. en

Emenda 519
Peter Liese, Tomislav Sokol, Nathalie Colin-Oesterlé, Liudas Mažylis, Maria Spyraki, 
Dolors Montserrat, Cindy Franssen, Adam Jarubas, Deirdre Clune, Sunčana Glavak, 
Bartosz Arłukowicz, Christian Sagartz

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 25

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

25. Jirrimarka li ntweriet il-
predispożizzjoni ġenetika għall-kanċer 
minħabba mutazzjonijiet ta' ġeni speċifiċi; 
jenfasizza li huma disponibbli metodi biex 
jiġu identifikati dawn il-mutazzjonijiet, 
speċjalment għall-kanċer tas-sider u dak 
kolorettali, u li jistgħu jgħinu fil-
prevenzjoni jew fid-detezzjoni ta' kanċer fi 
stadju bikri; jirrakkomanda investimenti fl-

25. Jirrimarka li ntweriet il-
predispożizzjoni ġenetika għall-kanċer 
minħabba mutazzjonijiet ta' ġeni speċifiċi; 
jenfasizza li huma disponibbli metodi biex 
jiġu identifikati dawn il-mutazzjonijiet, 
speċjalment għall-kanċer tas-sider u dak 
kolorettali, u li jistgħu jgħinu fil-
prevenzjoni jew fid-detezzjoni ta' kanċer fi 
stadju bikri; jirrakkomanda investimenti fl-
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infrastrutturi u fil-ħiliet fi pjattaformi ta' 
sekwenzjar ġenetiku u t-taħriġ ta' 
konsulenti ġenetiċi speċjalizzati;

infrastrutturi u fil-ħiliet fi pjattaformi ta' 
sekwenzjar ġenetiku u t-taħriġ ta' 
konsulenti ġenetiċi speċjalizzati; jappella 
għar-rikonoxximent tar-rwol essenzjali 
tal-kirurġija ta' kwalità għolja fit-tnaqqis 
tar-riskju tal-kanċer f'pazjenti 
b'suxxettibbiltà ereditarja;

Or. en

Emenda 520
Tudor Ciuhodaru

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 25

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

25. Jirrimarka li ntweriet il-
predispożizzjoni ġenetika għall-kanċer 
minħabba mutazzjonijiet ta' ġeni speċifiċi; 
jenfasizza li huma disponibbli metodi biex 
jiġu identifikati dawn il-mutazzjonijiet, 
speċjalment għall-kanċer tas-sider u dak 
kolorettali, u li jistgħu jgħinu fil-
prevenzjoni jew fid-detezzjoni ta' kanċer fi 
stadju bikri; jirrakkomanda investimenti fl-
infrastrutturi u fil-ħiliet fi pjattaformi ta' 
sekwenzjar ġenetiku u t-taħriġ ta' 
konsulenti ġenetiċi speċjalizzati;

25. Jirrimarka li ntweriet il-
predispożizzjoni ġenetika għall-kanċer 
minħabba mutazzjonijiet ta' ġeni speċifiċi; 
jenfasizza li huma disponibbli metodi biex 
jiġu identifikati dawn il-mutazzjonijiet, 
speċjalment għall-kanċer tas-sider u dak 
kolorettali, u li jistgħu jgħinu fil-
prevenzjoni jew fid-detezzjoni ta' kanċer fi 
stadju bikri; jirrakkomanda investimenti fl-
infrastrutturi u fil-ħiliet fi pjattaformi ta' 
sekwenzjar ġenetiku u t-taħriġ ta' 
konsulenti ġenetiċi speċjalizzati; jappella 
għar-rikonoxximent tar-rwol essenzjali 
tal-kirurġija ta' kwalità għolja fit-tnaqqis 
tar-riskju tal-kanċer f'pazjenti 
b'suxxettibbiltà ereditarja;

Or. en

Emenda 521
Tomislav Sokol, Sunčana Glavak, Deirdre Clune, Cindy Franssen

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 25
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

25. Jirrimarka li ntweriet il-
predispożizzjoni ġenetika għall-kanċer 
minħabba mutazzjonijiet ta' ġeni speċifiċi; 
jenfasizza li huma disponibbli metodi biex 
jiġu identifikati dawn il-mutazzjonijiet, 
speċjalment għall-kanċer tas-sider u dak 
kolorettali, u li jistgħu jgħinu fil-
prevenzjoni jew fid-detezzjoni ta' kanċer fi 
stadju bikri; jirrakkomanda investimenti fl-
infrastrutturi u fil-ħiliet fi pjattaformi ta' 
sekwenzjar ġenetiku u t-taħriġ ta' 
konsulenti ġenetiċi speċjalizzati;

25. Jirrimarka li ntweriet il-
predispożizzjoni ġenetika għall-kanċer 
minħabba mutazzjonijiet ta' ġeni speċifiċi; 
jenfasizza li huma disponibbli metodi biex 
jiġu identifikati dawn il-mutazzjonijiet, 
speċjalment għall-kanċer tas-sider u dak 
kolorettali, u li jistgħu jgħinu fil-
prevenzjoni jew fid-detezzjoni ta' kanċer fi 
stadju bikri; jirrakkomanda investimenti fl-
infrastrutturi u fil-ħiliet fi pjattaformi ta' 
sekwenzjar ġenetiku u t-taħriġ ta' 
konsulenti ġenetiċi speċjalizzati; iħeġġeġ li 
ssir sensibilizzazzjoni dwar l-aċċess taċ-
ċittadini għal servizzi bħal dawn madwar 
l-Ewropa permezz tar-Reġistru tal-
Inugwaljanzi b'rabta mal-Kanċer;

Or. en

Emenda 522
Alexis Georgoulis

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 25

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

25. Jirrimarka li ntweriet il-
predispożizzjoni ġenetika għall-kanċer 
minħabba mutazzjonijiet ta' ġeni speċifiċi; 
jenfasizza li huma disponibbli metodi biex 
jiġu identifikati dawn il-mutazzjonijiet, 
speċjalment għall-kanċer tas-sider u dak 
kolorettali, u li jistgħu jgħinu fil-
prevenzjoni jew fid-detezzjoni ta' kanċer fi 
stadju bikri; jirrakkomanda investimenti fl-
infrastrutturi u fil-ħiliet fi pjattaformi ta' 
sekwenzjar ġenetiku u t-taħriġ ta' 
konsulenti ġenetiċi speċjalizzati;

25. Jirrimarka li ntweriet il-
predispożizzjoni ġenetika għall-kanċer 
minħabba mutazzjonijiet ta' ġeni speċifiċi; 
jenfasizza li huma disponibbli metodi biex 
jiġu identifikati dawn il-mutazzjonijiet, 
speċjalment għall-kanċer tas-sider u dak 
kolorettali, u li jistgħu jgħinu fil-
prevenzjoni jew fid-detezzjoni ta' kanċer fi 
stadju bikri; jirrakkomanda investimenti fl-
infrastrutturi u fil-ħiliet fi pjattaformi ta' 
sekwenzjar ġenetiku u t-taħriġ ta' 
konsulenti ġenetiċi speċjalizzati; iħeġġeġ li 
ssir sensibilizzazzjoni dwar l-aċċess taċ-
ċittadini għal servizzi bħal dawn madwar 
l-Ewropa permezz tar-Reġistru tal-
Inugwaljanzi b'rabta mal-Kanċer;
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Or. en

Emenda 523
Tudor Ciuhodaru

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 25

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

25. Jirrimarka li ntweriet il-
predispożizzjoni ġenetika għall-kanċer 
minħabba mutazzjonijiet ta' ġeni speċifiċi; 
jenfasizza li huma disponibbli metodi biex 
jiġu identifikati dawn il-mutazzjonijiet, 
speċjalment għall-kanċer tas-sider u dak 
kolorettali, u li jistgħu jgħinu fil-
prevenzjoni jew fid-detezzjoni ta' kanċer fi 
stadju bikri; jirrakkomanda investimenti fl-
infrastrutturi u fil-ħiliet fi pjattaformi ta' 
sekwenzjar ġenetiku u t-taħriġ ta' 
konsulenti ġenetiċi speċjalizzati;

25. Jirrimarka li ntweriet il-
predispożizzjoni ġenetika għall-kanċer 
minħabba mutazzjonijiet ta' ġeni speċifiċi; 
jenfasizza li huma disponibbli metodi biex 
jiġu identifikati dawn il-mutazzjonijiet, 
speċjalment għall-kanċer tas-sider u dak 
kolorettali, u li jistgħu jgħinu fil-
prevenzjoni jew fid-detezzjoni ta' kanċer fi 
stadju bikri; jirrakkomanda investimenti fl-
infrastrutturi u fil-ħiliet fi pjattaformi ta' 
sekwenzjar ġenetiku u t-taħriġ ta' 
konsulenti ġenetiċi speċjalizzati; 
jirrakkomanda li jitnedew kampanji ta' 
skrinjar bikri, li b'mod speċjali jagħmlu 
enfasi fuq in-nies li jgħixu f'żoni remoti 
jew iżolati minn ċentri ta' skrinjar 
tradizzjonali;

Or. ro

Emenda 524
Bartosz Arłukowicz

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 25

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

25. Jirrimarka li ntweriet il-
predispożizzjoni ġenetika għall-kanċer 
minħabba mutazzjonijiet ta' ġeni speċifiċi; 
jenfasizza li huma disponibbli metodi biex 
jiġu identifikati dawn il-mutazzjonijiet, 
speċjalment għall-kanċer tas-sider u dak 
kolorettali, u li jistgħu jgħinu fil-

25. Jirrimarka li ntweriet il-
predispożizzjoni ġenetika għall-kanċer 
minħabba mutazzjonijiet ta' ġeni speċifiċi; 
jenfasizza li huma disponibbli metodi biex 
jiġu identifikati dawn il-mutazzjonijiet, 
speċjalment għall-kanċer tas-sider u dak 
kolorettali, u li jistgħu jgħinu fil-
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prevenzjoni jew fid-detezzjoni ta' kanċer fi 
stadju bikri; jirrakkomanda investimenti fl-
infrastrutturi u fil-ħiliet fi pjattaformi ta' 
sekwenzjar ġenetiku u t-taħriġ ta' 
konsulenti ġenetiċi speċjalizzati;

prevenzjoni jew fid-detezzjoni ta' kanċer fi 
stadju bikri; jirrakkomanda investimenti fl-
infrastrutturi u fil-ħiliet fi pjattaformi ta' 
sekwenzjar ġenetiku u t-taħriġ ta' 
konsulenti ġenetiċi speċjalizzati; 
jirrakkomanda li ssir ħidma biex dawn is-
soluzzjonijiet isiru aktar disponibbli għaċ-
ċittadini tal-UE;

Or. pl

Emenda 525
Maria Spyraki

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 25

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

25. Jirrimarka li ntweriet il-
predispożizzjoni ġenetika għall-kanċer 
minħabba mutazzjonijiet ta' ġeni speċifiċi; 
jenfasizza li huma disponibbli metodi biex 
jiġu identifikati dawn il-mutazzjonijiet, 
speċjalment għall-kanċer tas-sider u dak 
kolorettali, u li jistgħu jgħinu fil-
prevenzjoni jew fid-detezzjoni ta' kanċer fi 
stadju bikri; jirrakkomanda investimenti fl-
infrastrutturi u fil-ħiliet fi pjattaformi ta' 
sekwenzjar ġenetiku u t-taħriġ ta' 
konsulenti ġenetiċi speċjalizzati;

25. Jirrimarka li ntweriet il-
predispożizzjoni ġenetika għall-kanċer 
minħabba mutazzjonijiet ta' ġeni speċifiċi; 
jenfasizza li huma disponibbli metodi biex 
jiġu identifikati dawn il-mutazzjonijiet, 
speċjalment għall-kanċer tas-sider, tal-
ovarju u dak kolorettali, u li jistgħu jgħinu 
fil-prevenzjoni jew fid-detezzjoni ta' 
kanċer fi stadju bikri u jipprovdu linji 
gwida għal opzjonijiet ta' trattament 
disponibbli; jirrakkomanda investimenti fl-
infrastrutturi u fil-ħiliet fi pjattaformi ta' 
sekwenzjar ġenetiku u t-taħriġ ta' 
konsulenti ġenetiċi speċjalizzati;

Or. en

Emenda 526
Alessandra Moretti

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 25

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

25. Jirrimarka li ntweriet il- 25. Jirrimarka li ntweriet il-
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predispożizzjoni ġenetika għall-kanċer 
minħabba mutazzjonijiet ta' ġeni speċifiċi; 
jenfasizza li huma disponibbli metodi biex 
jiġu identifikati dawn il-mutazzjonijiet, 
speċjalment għall-kanċer tas-sider u dak 
kolorettali, u li jistgħu jgħinu fil-
prevenzjoni jew fid-detezzjoni ta' kanċer fi 
stadju bikri; jirrakkomanda investimenti fl-
infrastrutturi u fil-ħiliet fi pjattaformi ta' 
sekwenzjar ġenetiku u t-taħriġ ta' 
konsulenti ġenetiċi speċjalizzati;

predispożizzjoni ġenetika għall-kanċer 
minħabba mutazzjonijiet ta' ġeni speċifiċi; 
jenfasizza li huma disponibbli metodi biex 
jiġu identifikati dawn il-mutazzjonijiet, 
speċjalment għall-kanċer tas-sider, tal-
ovarju u dak kolorettali, u li jistgħu jgħinu 
fil-prevenzjoni jew fid-detezzjoni ta' 
kanċer fi stadju bikri u jiggwidaw għażliet 
ta' trattament; jirrakkomanda investimenti 
fl-infrastrutturi u fil-ħiliet fi pjattaformi ta' 
sekwenzjar ġenetiku u t-taħriġ ta' 
konsulenti ġenetiċi speċjalizzati;

Or. en

Emenda 527
Aldo Patriciello

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 25

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

25. Jirrimarka li ntweriet il-
predispożizzjoni ġenetika għall-kanċer 
minħabba mutazzjonijiet ta' ġeni speċifiċi; 
jenfasizza li huma disponibbli metodi biex 
jiġu identifikati dawn il-mutazzjonijiet, 
speċjalment għall-kanċer tas-sider u dak 
kolorettali, u li jistgħu jgħinu fil-
prevenzjoni jew fid-detezzjoni ta' kanċer fi 
stadju bikri; jirrakkomanda investimenti fl-
infrastrutturi u fil-ħiliet fi pjattaformi ta' 
sekwenzjar ġenetiku u t-taħriġ ta' 
konsulenti ġenetiċi speċjalizzati;

25. Jirrimarka li ntweriet il-
predispożizzjoni ġenetika għall-kanċer 
minħabba mutazzjonijiet ta' ġeni speċifiċi; 
jenfasizza li huma disponibbli metodi biex 
jiġu identifikati dawn il-mutazzjonijiet, 
speċjalment għall-kanċer tas-sider, dak 
kolorettali u tal-ovarju, u li jistgħu jgħinu 
fil-prevenzjoni jew fid-detezzjoni ta' 
kanċer fi stadju bikri, u jiggwidaw għażliet 
ta' trattament; jirrakkomanda investimenti 
fl-infrastrutturi u fil-ħiliet fi pjattaformi ta' 
sekwenzjar ġenetiku u t-taħriġ ta' 
konsulenti ġenetiċi speċjalizzati;

Or. en

Emenda 528
Loucas Fourlas

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 25



AM\1240745MT.docx 183/189 PE697.579v02-00

MT

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

25. Jirrimarka li ntweriet il-
predispożizzjoni ġenetika għall-kanċer 
minħabba mutazzjonijiet ta' ġeni speċifiċi; 
jenfasizza li huma disponibbli metodi biex 
jiġu identifikati dawn il-mutazzjonijiet, 
speċjalment għall-kanċer tas-sider u dak 
kolorettali, u li jistgħu jgħinu fil-
prevenzjoni jew fid-detezzjoni ta' kanċer fi 
stadju bikri; jirrakkomanda investimenti fl-
infrastrutturi u fil-ħiliet fi pjattaformi ta' 
sekwenzjar ġenetiku u t-taħriġ ta' 
konsulenti ġenetiċi speċjalizzati;

25. Jirrimarka li ntweriet il-
predispożizzjoni ġenetika għall-kanċer 
minħabba mutazzjonijiet ta' ġeni speċifiċi; 
jenfasizza li huma disponibbli metodi biex 
jiġu identifikati dawn il-mutazzjonijiet, 
speċjalment għall-kanċer tas-sider u dak 
kolorettali kif ukoll xi kanċers fit-tfal, u li 
jistgħu jgħinu fil-prevenzjoni jew fid-
detezzjoni ta' kanċer fi stadju bikri; 
jirrakkomanda investimenti fl-infrastrutturi 
u fil-ħiliet fi pjattaformi ta' sekwenzjar 
ġenetiku u t-taħriġ ta' konsulenti ġenetiċi 
speċjalizzati;

Or. en

Emenda 529
Ondřej Knotek, Irena Joveva

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 25

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

25. Jirrimarka li ntweriet il-
predispożizzjoni ġenetika għall-kanċer 
minħabba mutazzjonijiet ta' ġeni speċifiċi; 
jenfasizza li huma disponibbli metodi biex 
jiġu identifikati dawn il-mutazzjonijiet, 
speċjalment għall-kanċer tas-sider u dak 
kolorettali, u li jistgħu jgħinu fil-
prevenzjoni jew fid-detezzjoni ta' kanċer fi 
stadju bikri; jirrakkomanda investimenti fl-
infrastrutturi u fil-ħiliet fi pjattaformi ta' 
sekwenzjar ġenetiku u t-taħriġ ta' 
konsulenti ġenetiċi speċjalizzati;

25. Jirrimarka li ntweriet il-
predispożizzjoni ġenetika għall-kanċer 
minħabba mutazzjonijiet ta' ġeni speċifiċi; 
jenfasizza li huma disponibbli metodi biex 
jiġu identifikati dawn il-mutazzjonijiet, 
speċjalment għall-kanċers tas-sider, 
kolorettali u xi kanċers fit-tfal, u li jistgħu 
jgħinu fil-prevenzjoni jew fid-detezzjoni ta' 
kanċer fi stadju bikri; jirrakkomanda 
investimenti fl-infrastrutturi u fil-ħiliet fi 
pjattaformi ta' sekwenzjar ġenetiku u t-
taħriġ ta' konsulenti ġenetiċi speċjalizzati;

Or. en

Emenda 530
Alin Mituța, Nicolae Ştefănuță, Hilde Vautmans, Vlad Gheorghe



PE697.579v02-00 184/189 AM\1240745MT.docx

MT

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 25

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

25. Jirrimarka li ntweriet il-
predispożizzjoni ġenetika għall-kanċer 
minħabba mutazzjonijiet ta' ġeni speċifiċi; 
jenfasizza li huma disponibbli metodi biex 
jiġu identifikati dawn il-mutazzjonijiet, 
speċjalment għall-kanċer tas-sider u dak 
kolorettali, u li jistgħu jgħinu fil-
prevenzjoni jew fid-detezzjoni ta' kanċer fi 
stadju bikri; jirrakkomanda investimenti 
fl-infrastrutturi u fil-ħiliet fi pjattaformi ta' 
sekwenzjar ġenetiku u t-taħriġ ta' 
konsulenti ġenetiċi speċjalizzati;

25. Jirrimarka li ntweriet il-
predispożizzjoni ġenetika għall-kanċer 
minħabba mutazzjonijiet ta' ġeni speċifiċi; 
jenfasizza li huma disponibbli metodi biex 
jiġu identifikati dawn il-mutazzjonijiet, 
speċjalment għall-kanċer tas-sider u dak 
kolorettali, u li jistgħu jgħinu fil-
prevenzjoni jew fid-detezzjoni ta' kanċer fi 
stadju bikri; jappella li jsiru investimenti 
fl-infrastrutturi u fil-ħiliet fi pjattaformi ta' 
sekwenzjar ġenetiku u t-taħriġ ta' 
konsulenti ġenetiċi speċjalizzati;

Or. en

Emenda 531
Bronis Ropė

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 25a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

25a. Jisħaq li l-predispożizzjoni 
ġenetika għall-kanċer tista' tiġi skoperta 
kmieni u li l-kanċer jista' jiġi evitat 
permezz ta' miżuri preventivi; jitlob li l-
Programm ta' Kontroll tal-Kanċer 
jinkludi riċerka dwar is-suxxettibbiltà 
ereditarja għall-kanċer, il-kontroll tagħha 
u d-disponibbiltà ta' servizzi tas-saħħa 
f'kategorija separata; jirrimarka li, billi n-
nies li jiffaċċjaw dan ir-riskju huma l-
aktar żgħażagħ, il-kura tas-saħħa 
għandha tingħata abbażi ta' algoritmi 
individwali; jisħaq fuq il-ħtieġa li jittejjeb 
l-aċċess għal mediċina personalizzata; 
huwa mħasseb li mhux l-Istati Membri 
kollha bħalissa għandhom reġistri tal-
kanċer tal-familja u li mhux il-kanċers 
tal-familja kollha huma inklużi fi 
programmi ta' pariri ġenetiċi; iqis li l-
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kunċett tas-suxxettibbiltà ġenetika għall-
kanċer qiegħed jevolvi f'konformità ma' 
għarfien xjentifiku dejjem akbar, u jisħaq 
fuq l-importanza ta' aġġornament 
kontinwu tad-dokumentazzjoni u l-
mekkaniżmi għall-kontroll tar-riskji 
ereditarji tal-kanċer;

Or. lt

Emenda 532
Peter Liese
f'isem il-Grupp PPE
Tomislav Sokol, Nathalie Colin-Oesterlé, Liudas Mažylis, Maria Spyraki, Dolors 
Montserrat, Cindy Franssen, Adam Jarubas, Deirdre Clune, Sunčana Glavak, Bartosz 
Arłukowicz, Christian Sagartz

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 25b (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

25b. Jenfasizza li tekniki bħall-
epidemjoloġija molekulari jistgħu 
jipprovdu għarfien ġdid fl-interazzjonijiet 
ġenetiċi u ambjentali fil-kanċer meta 
mqabbla ma' epidemjoloġija regolari; 
jirrimarka li dan l-għarfien, flimkien ma' 
studji oħra fl-epiġenetika, jista' jintuża 
biex itejjeb il-fehim ta' fatturi ta' riskju li 
jikkontribwixxu għal kawżi tal-kanċer, 
iżidu d-detezzjoni bikrija u jistgħu jkunu 
bażi għal politiki ta' prevenzjoni mtejba;

Or. en

Emenda 533
Bartosz Arłukowicz

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 26

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

26. Jappoġġja bis-sħiħ ir-reviżjoni 26. Jappoġġja bis-sħiħ ir-reviżjoni 
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ppjanata tal-ECAC u t-tnedija ta' 
applikazzjoni mobbli tal-UE għall-
prevenzjoni u l-kura tal-kanċer, kif 
imħabbar fil-Pjan tal-Ewropa biex 
Jingħeleb il-Kanċer, sabiex jiġu żviluppati, 
kondiviżi u implimentati l-aħjar prattiki fil-
programmi ta' prevenzjoni u kura tal-
kanċer, b'enfasi fuq il-gruppi żvantaġġati; 
jisħaq li l-ECAC għandha tiġi evalwata 
sistematikament u li l-ħidma ta' 
evalwazzjoni għandha tiġi kkoordinata 
mill-IARC;

ppjanata tal-ECAC u t-tnedija ta' 
applikazzjoni mobbli tal-UE għall-
prevenzjoni u l-kura tal-kanċer, kif 
imħabbar fil-Pjan tal-Ewropa biex 
Jingħeleb il-Kanċer, sabiex jiġu żviluppati, 
kondiviżi u implimentati l-aħjar prattiki fil-
programmi ta' prevenzjoni u kura tal-
kanċer, b'enfasi fuq il-gruppi żvantaġġati; 
jipproponi li jiġu stabbiliti programmi 
biex jappoġġjaw u jinkoraġġixxu l-
prevenzjoni mmirata speċifikament lejn 
gruppi żvantaġġati sabiex jintlaħqu l-
akbar ammont possibbli ta' nies; jisħaq li 
l-ECAC għandha tiġi evalwata 
sistematikament u li l-ħidma ta' 
evalwazzjoni għandha tiġi kkoordinata 
mill-IARC;

Or. pl

Emenda 534
Hilde Vautmans, Irena Joveva, Alin Mituța

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 26

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

26. Jappoġġja bis-sħiħ ir-reviżjoni 
ppjanata tal-ECAC u t-tnedija ta' 
applikazzjoni mobbli tal-UE għall-
prevenzjoni u l-kura tal-kanċer, kif 
imħabbar fil-Pjan tal-Ewropa biex 
Jingħeleb il-Kanċer, sabiex jiġu żviluppati, 
kondiviżi u implimentati l-aħjar prattiki fil-
programmi ta' prevenzjoni u kura tal-
kanċer, b'enfasi fuq il-gruppi żvantaġġati; 
jisħaq li l-ECAC għandha tiġi evalwata 
sistematikament u li l-ħidma ta' 
evalwazzjoni għandha tiġi kkoordinata 
mill-IARC;

26. Jappoġġja bis-sħiħ ir-reviżjoni 
ppjanata tal-ECAC u t-tnedija ta' 
applikazzjoni mobbli tal-UE għall-
prevenzjoni u l-kura tal-kanċer, kif 
imħabbar fil-Pjan tal-Ewropa biex 
Jingħeleb il-Kanċer, sabiex jiġu żviluppati, 
kondiviżi u implimentati l-aħjar prattiki fil-
programmi ta' prevenzjoni u kura tal-
kanċer, b'enfasi fuq il-gruppi żvantaġġati; 
jisħaq li l-ECAC għandha tiġi evalwata 
sistematikament u li l-ħidma ta' 
evalwazzjoni għandha tiġi kkoordinata 
mill-IARC; iħeġġeġ li ssir 
sensibilizzazzjoni dwar l-aċċess taċ-
ċittadini għal servizzi bħal dawn madwar 
l-Ewropa permezz tar-Reġistru tal-
Inugwaljanzi b'rabta mal-Kanċer;
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Or. en

Emenda 535
Nicolás González Casares, Alessandra Moretti, Maria Arena, Romana Jerković, Sara 
Cerdas, Patrizia Toia, Tudor Ciuhodaru, Marc Angel, Estrella Durá Ferrandis

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 26

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

26. Jappoġġja bis-sħiħ ir-reviżjoni 
ppjanata tal-ECAC u t-tnedija ta' 
applikazzjoni mobbli tal-UE għall-
prevenzjoni u l-kura tal-kanċer, kif 
imħabbar fil-Pjan tal-Ewropa biex 
Jingħeleb il-Kanċer, sabiex jiġu żviluppati, 
kondiviżi u implimentati l-aħjar prattiki fil-
programmi ta' prevenzjoni u kura tal-
kanċer, b'enfasi fuq il-gruppi żvantaġġati; 
jisħaq li l-ECAC għandha tiġi evalwata 
sistematikament u li l-ħidma ta' 
evalwazzjoni għandha tiġi kkoordinata 
mill-IARC;

26. Jappoġġja bis-sħiħ ir-reviżjoni 
ppjanata tal-ECAC u t-tnedija ta' 
applikazzjoni mobbli tal-UE għall-
prevenzjoni u l-kura tal-kanċer, kif 
imħabbar fil-Pjan tal-Ewropa biex 
Jingħeleb il-Kanċer, sabiex jiġu żviluppati, 
kondiviżi u implimentati l-aħjar prattiki fil-
programmi ta' prevenzjoni u kura tal-
kanċer, b'enfasi fuq il-gruppi żvantaġġati; 
jenfasizza li l-informazzjoni kollha 
għandha tkun disponibbli wkoll f'format 
mhux diġitali biex tiġi evitata l-esklużjoni 
ta' ċerti popolazzjonijiet; jisħaq li l-ECAC 
għandha tiġi evalwata sistematikament u li 
l-ħidma ta' evalwazzjoni għandha tiġi 
kkoordinata mill-IARC;

Or. en

Emenda 536
Tomislav Sokol, Sunčana Glavak, Cindy Franssen

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 26

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

26. Jappoġġja bis-sħiħ ir-reviżjoni 
ppjanata tal-ECAC u t-tnedija ta' 
applikazzjoni mobbli tal-UE għall-
prevenzjoni u l-kura tal-kanċer, kif 
imħabbar fil-Pjan tal-Ewropa biex 
Jingħeleb il-Kanċer, sabiex jiġu żviluppati, 
kondiviżi u implimentati l-aħjar prattiki fil-

26. Jappoġġja bis-sħiħ ir-reviżjoni 
ppjanata tal-ECAC u t-tnedija ta' 
pjattaforma mobbli tal-UE li takkumpanja 
lill-pazjenti mill-prevenzjoni u l-
edukazzjoni għall-kura tal-kanċer, kif 
imħabbar fil-Pjan tal-Ewropa biex 
Jingħeleb il-Kanċer, sabiex jiġu żviluppati, 



PE697.579v02-00 188/189 AM\1240745MT.docx

MT

programmi ta' prevenzjoni u kura tal-
kanċer, b'enfasi fuq il-gruppi żvantaġġati; 
jisħaq li l-ECAC għandha tiġi evalwata 
sistematikament u li l-ħidma ta' 
evalwazzjoni għandha tiġi kkoordinata 
mill-IARC;

kondiviżi u implimentati l-aħjar prattiki fil-
programmi ta' prevenzjoni u kura tal-
kanċer, b'enfasi fuq il-gruppi żvantaġġati; 
jisħaq li l-ECAC għandha tiġi evalwata 
sistematikament u li l-ħidma ta' 
evalwazzjoni għandha tiġi kkoordinata 
mill-IARC;

Or. en

Emenda 537
Ondřej Knotek, Irena Joveva

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 26

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

26. Jappoġġja bis-sħiħ ir-reviżjoni 
ppjanata tal-ECAC u t-tnedija ta' 
applikazzjoni mobbli tal-UE għall-
prevenzjoni u l-kura tal-kanċer, kif 
imħabbar fil-Pjan tal-Ewropa biex 
Jingħeleb il-Kanċer, sabiex jiġu żviluppati, 
kondiviżi u implimentati l-aħjar prattiki fil-
programmi ta' prevenzjoni u kura tal-
kanċer, b'enfasi fuq il-gruppi żvantaġġati; 
jisħaq li l-ECAC għandha tiġi evalwata 
sistematikament u li l-ħidma ta' 
evalwazzjoni għandha tiġi kkoordinata 
mill-IARC;

26. Jappoġġja bis-sħiħ ir-reviżjoni 
ppjanata tal-ECAC u t-tnedija ta' 
applikazzjoni mobbli tal-UE li tkun faċli 
biex tinftiehem mill-pazjenti għall-
prevenzjoni u l-kura tal-kanċer, kif 
imħabbar fil-Pjan tal-Ewropa biex 
Jingħeleb il-Kanċer, sabiex jiġu żviluppati, 
kondiviżi u implimentati l-aħjar prattiki fil-
programmi ta' prevenzjoni u kura tal-
kanċer, b'enfasi fuq il-gruppi żvantaġġati; 
jisħaq li l-ECAC għandha tiġi evalwata 
sistematikament u li l-ħidma ta' 
evalwazzjoni għandha tiġi kkoordinata 
mill-IARC;

Or. en

Emenda 538
Pietro Fiocchi

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 26

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

26. Jappoġġja bis-sħiħ ir-reviżjoni 
ppjanata tal-ECAC u t-tnedija ta' 

26. Jappoġġja bis-sħiħ ir-reviżjoni 
ppjanata tal-ECAC u t-tnedija ta' 
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applikazzjoni mobbli tal-UE għall-
prevenzjoni u l-kura tal-kanċer, kif 
imħabbar fil-Pjan tal-Ewropa biex 
Jingħeleb il-Kanċer, sabiex jiġu żviluppati, 
kondiviżi u implimentati l-aħjar prattiki fil-
programmi ta' prevenzjoni u kura tal-
kanċer, b'enfasi fuq il-gruppi żvantaġġati; 
jisħaq li l-ECAC għandha tiġi evalwata 
sistematikament u li l-ħidma ta' 
evalwazzjoni għandha tiġi kkoordinata 
mill-IARC;

applikazzjoni mobbli tal-UE għall-
prevenzjoni u l-kura tal-kanċer, kif 
imħabbar fil-Pjan tal-Ewropa biex 
Jingħeleb il-Kanċer, sabiex jiġu żviluppati, 
kondiviżi u implimentati l-aħjar prattiki fil-
programmi ta' prevenzjoni u kura tal-
kanċer, b'enfasi fuq il-gruppi żvantaġġati; 
jisħaq li l-ECAC għandha tiġi evalwata 
sistematikament mill-Kummissjoni u li l-
ħidma ta' evalwazzjoni għandha tiġi 
kkoordinata mal-IARC;

Or. en


