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Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar it-Tisħiħ tal-Kapaċità ta’ l-Unjoni fir-
Reazzjoni għad-Diżastri

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 174 tat-Trattat KE,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill dwar it-Tisħiħ tal-Kapaċità ta’ l-Unjoni fir-Reazzjoni għad-Diżastri (COM(2008) 
130 finali),

– wara li kkunsidra r-rapport ta' Barnier bl-isem ta' “Għal Korp Ewropew għall-Protezzjoni 
Ċivili: għajnuna mill-Ewropa”,

– wara li kkunsidra l-punt 12 tal-Konklużjonijiet tal-Presidenza tal-Kunsill Ewropew ta' 
Brussell tal-15 u s-16 ta' Ġunju 2006 dwar ir-reazzjoni ta’ l-Unjoni għall-emerġenzi, il-
kriżijiet u d-diżastri,

– wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Kunsill ta’ Diċembru 2007 dwar l-iżvilupp u l-
istabbiliment ta’ Sistemi ta' Twissija minn Kmieni generali u Sistemi ta' Twissija minn 
Kmieni b’mod partikulari għat-tsunami fil-Grigal ta’ l-Atlantiku u fir-reġjun tal-
Mediterran,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu ta’ qabel dwar diżastri naturali u diżastri 
kkawżati mill-bniedem kemm fl-Unjoni Ewropea kif ukoll barra, li jistiednu lill-
Kummissjoni u l-Istati Membri biex jaħdmu lejn koperazzjoni aktar mill-qrib fuq miżuri 
ta' protezzjoni ċivili fil-każ ta' diżastri naturali bil-ħsieb li jipprevjenu u jnaqqsu l-impatt 
devastanti tagħhom, partikolarment billi jiddisponu riżorsi oħra ta' protezzjoni ċivili,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 108(5) tar-Regoli ta’ Proċedura,

A. billi d-diżastri naturali u diżastri kkawżati mill-bniedem li jikkawżaw danni kbar umani, 
ekonomiċi u ambjentali, qed jiżdiedu u qed jimponu l-infurzar ta’ mhux biss ir-rispons fil-
livell ta’ l-UE imma wkoll tal-prevenzjoni u l-irkupru,

B. billi l-problemi bin-nirien forestali u bin-nixfiet se jsiru aktar akuti peress li s-sjuf 
estremament niexfa qed dejjem isiru komuni u billi l-esperjenza tas-snin ta’ qabel u riċenti 
tenfasizza l-ħtieġa għat-tisħiħ tal-prevenzjoni, tal-preparazzjoni u tal-kapaċità ta’ rispons 
tal-protezzjoni ċivili Komunitarja marbuta man-nirien forestali u nirien oħra,

C. billi l-Green Paper – Nadattaw għall-bidla fil-klima fl-Ewropa – tenfasizza li l-bidla fil-
klima se żżid il-fenomini ta' temp estrem fl-Ewropa li se jwasslu għal aktar riskji ta’ dannu 
għan-nies, għall-infrastruttura u għall-ambjent, 

D. billi l-infurzar tal-kapaċità ta’ l-UE li tittakilja d-diżastri teħtieġ approċċ li jiġbor fih il-
prevenzjoni, il-preparazzjoni, ir-rispons għal diżastru kif ukoll l-irkupru minn diżastru, fil-
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livelli nazzjonali, Ewropew u internazzjonali,

E. billi hemm il-ħtieġa għal koordinazzjoni mtejba bejn il-Kunsill, il-Kummissjoni u l-Istati 
Membri rigward iċ-ċiklu sħiħ tad-diżastru mill-prevenzjoni sa l-irkupru, u li l-Parlament
Ewropew jinżamm il-ħin kollu assoċjat,

F. billi ħafna drabi d-diżastri tal-lum huma ta’ natura transkonfinali u jeħtieġu rispons 
multilaterali u kkoordinat,

G. billi n-nuqqas ta’ sinjali u ta’ protokolli ta’ twissija huwa wkoll tħassib kbir fid-dwal tal-
mobilità taċ-ċittadini li qed dejjem tiżdied fl-Ewropa u f’pajjiżi terzi,

1. Jilqa’ b’sodisfazzjon il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar it-Tisħiħ tal-Kapaċità ta’ 
l-Unjoni fir-Reazzjoni għad-Diżastri kif ukoll il-mira ġenerali għal koerenza akbar, 
effettività u viżibilità tar-rispons għad-diżastri mill-UE,

2. Iqis li r-rinforz tal-kapaċità tar-rispons għad-diżastri ta’ l-Unjoni huwa mira politika bi 
prijorità għolja għall-Unjoni Ewropea u li l-mezzi kollha għandhom ikunu mobilizzati 
sabiex tintlaħaq din il-mira,

3. Jenfasizza li x-xogħol pjanat mill-Kummissjoni sabiex tiġi żviluppata bażi ta’ għarfien 
dwar xenarji ta’ diżastru, kapċitajiet meħtieġa u disponibbli, u l-impatti ta’ opinjonijiet 
varji sabiex jingħeleb kull distakk identifikat, m’għandhomx jintużaw sabiex idewmu 
proposti importanti għall-ħarsien tan-nies, tal-proprjetà u ta’ l-ambjent mid-diżastri, 

4. Jenfasizza li l-approċċ tal-Kummissjoni għandu jkopri ċ-ċiklu sħiħ tad-diżastru mill-
prevenzjoni sa l-irkupru, diżastri naturali u diżastri kkawżati mill-bniedem li jseħħu fl-UE 
jew f’pajjiżi terzi, u li hi meħtieġa aktar ħidma fl-oqsma msemmija fil-Komunikazzjoni 
tal-Kummissjoni,

5. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex jindirizzaw mhux biss l-approċċi 
bbażati fuq riskji bħala preparazzjoni għall-avvenimenti estremi imma sabiex jindirizzaw 
ukoll modi ta’ tnaqqis tal-vulnerabilità fil-livell ta’ politika ta’ l-UE permezz ta’ pjanar 
xieraq u ta’ miżuri għat-tnaqqis tar-riskji fil-ħin,

6. Jitlob lill-Kummissjoni sabiex tippreżenta proposti urġenti, mhux aktar tard minn tmiem l-
2008, rigward prevenzjoni minn diżastri fl-UE u strateġija ta' l-UE għat-tnaqqis ta' riskji 
minn diżastru fil-pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw,

7. Jiddispjaċih li l-proposta li għamel l-ex-Kummissarju Ewropew Michel Barnier sabiex 
tinħoloq Forza Ewropea għall-Protezzjoni Ċivili baqgħet "lettre morte" u f’dan il-kuntest 
jiġbed l-attenzjoni għall-ħtieġa li jitkompla l-iżvilupp tal-kapaċità ta’ rispons rapidu fuq il-
bażi tal-moduli tal-protezzjoni ċivili ta’ l-Istati Membri, skond il-mandat mogħti mill-
Kunsill Ewropew tal-15 u tas-16 ta’ Ġunju 2006, u jitlob lill-Kummissjoni sabiex 
tiżviluppa proposta konkreta għal dan l-għan,

8. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex tippreżenta pakkett ta’ strumenti li jorbtu legalment (eż. 
direttiva ta’ qafas) li jkollhom l-għan li jegħlbu d-distakki tal-leġiżlazzjoni, tal-politiki u 
tal-programmi eżistenti ta’ l-UE li jikkonċernaw il-prevenzjoni mid-diżastri u r-rispons 
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għalihom, 

9. Jirrakkomanda li qafas komprensiv bħal dan għandu jkun jinkludi tliet pilastri rigward il-
prevenzjoni, il-mira għat-tisħiħ tal-prevenzjoni fil-mekkaniżmi eżistenti ta’ l-UE u l-
approċċi ta’ l-Istati Membri, l-iżvilupp ta’ approċċ ta’ qafas ġdid dwar il-prevenzjoni tad-
diżastri u l-appoġġ għal aktar żvilupp ta’ għarfien u teknoloġija tal-prevenzjoni permezz 
ta’ programmi ta’ riċerka u ta’ żvilupp mill-UE, 

10. Jirrakkomanda li l-proposti rigward it-tisħiħ tal-kapaċità ta’ rispons ġenerali ta’ l-UE 
tinkludi l-istabbiliment ta’ riżorsi importanti li għandhom disponibilità garantita għall-
parteċipazzjoni f’operazzjonijiet Ewropej ta’ protezzjoni ċivili f’kull ħin.  Primarjament, 
dan għandu jkun bbażat fuq il-kapaċitajiet nazzjonali u fejn ikun neċessarju jinkludu 
arrangamenti ma’ partijiet oħra,

11. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tagħmel l-aħjar użu mill-proġett pilota ta’ 2008 dwar in-
nirien forestali u dwar l-azzjoni preparatorja bbażata fuq kapaċità ta’ reazzjoni rapida, 
sabiex tesperimenta arrangamenti operattivi ma’ l-Istati Membri u partijiet oħra li 
jiddisponu minn kapaċitajiet ta’ rispons il-ħin kollu għall-operazzjonijiet Ewropej ta’ 
protezzoni ċivili u sabiex tikkonsidra li dan kollu se jipprovdi esperjenza importanti għal 
proposti leġiżlattivi fil-futur,

12. Iqis li sabiex tkun żgurata l-integrazzjoni neċessarja tal-prevenzjoni u tat-tnaqqis tar-riskju 
ta' diżastru fil-Fondi Strutturali u fil-Programmi ta’ Koeżjoni, għandhom jissaħħu l-linji 
gwida eżistenti u għandhom jiġu elaborati oħrajn ġodda,

13. Jenfasizza l-urġenza tar-rinforz taċ-Ċentru tal-Monitoraġġ u ta' l-Informazzjoni (MIC) bir-
riżorsi umani u materjali neċessarji sabiex ikun jista' jappoġġa b’mod attiv l-
operazzjonijiet imnidija mill-Istati Membri fil-qafas tal-Mekkaniżmu,

14. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex tevalwa firxa wiesgħa ta’ għażliet għall-istabbiliment ta’ 
Netwerk Ewropew għat-Taħriġ fir-Rispons għad-Diżastri, u sabiex tressaq proposti għall-
struttura bħal din kemm jista’ jkun malajr,

15. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tiżgura l-effiċjenza tan-numru telefoniku uniku 
Ewropew għall-emerġenzi, 112,

16. Jitlob lill-President tiegħu sabiex iressaq din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni 
u lill-parlamenti ta’ l-Istati Membri.
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