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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA 

L-għan tal-proposta tal-Kummissjoni huwa li tistabbilixxi programm dwar soluzzjonijiet ta' 

interoperabbiltà għall-amministrazzjonijiet pubbliċi, in-negozji u ċ-ċittadini Ewropej (il-

programm ISA2). Ir-Rapporteur tilqa' l-proposta u l-għan tagħha, u taħseb li l-programm ISA2 

huwa meħtieġ biex jingħelbu l-ostakoli elettroniċi bejn l-Istati Membri.  

 

1. Kompetenzi 

 

Il-kompetenzi fil-Parlament li jikkonċernaw dan il-fajl huma maqsuma bejn tliet kumitati, 

ITRE bħala l-mexxej u IMCO u LIBE bħala assoċjati skont l-Artikolu 54 tar-Regoli ta' 

Proċedura. Filwaqt li LIBE għandu kompetenza esklużiva għall-kwistjonijiet kollha relatati 

mal-protezzjoni tad-dejta, il-kompetenzi tal-Kumitati ITRE u IMCO huma marbutin ma' 

xulxin tul il-proposta u ma jistgħux jiġu sseparati b'mod ċar.  Għalhekk, il-Kumitati qablu li 

kull kumitat għandu jiffoka, sa fejn possibbli, fuq kwistjonijiet relatati mal-kompetenzi 

primarji tiegħu. 

 

Ir-Rapporteur għalhekk ma daħlitx fi kwistjonijiet relatati mal-protezzjoni tad-dejta, 

għalkemm tqis li huma ta' importanza kbira, imma ħalliethom għad-diskrezzjoni tal-Kumitat 

LIBE. Minflok, ir-Rapporteur iffukat fuq il-kompetenzi primarji tal-IMCO – is-suq intern u l-

konsumaturi. 

 

2. Ċittadini u negozji 

 

Il-proposta tal-Kummissjoni ssostni li l-programm ISA2 għandu jkun ta' benefiċċju għall-

amministrazzjonijiet pubbliċi, imma anke għan-negozji u ċ-ċittadini. Madankollu, fil-fehma 

tar-Rapporteur il-kontenut tal-proposta ma jirriflettix dan. Għalhekk, ir-Rapporteur żiedet xi 

kjarifiki u preċiżjonijiet sabiex ikun rifless aħjar l-għan stabbilit mill-Kummissjoni: 

(1) sett ta' dispożizzjonijiet li jimpenjaw lill-Kummissjoni tqis l-aspetti soċjali tal-

interoperabbiltà, biex tippermetti lil kulħadd jieħu vantaġġ sħiħ mill-opportunitajiet offruti 

minn teknoloġiji ġodda;  

(2) sett ta' dispożizzjonijiet li jimpenjaw lill-Kummissjoni tqis is-sitwazzjoni speċifika tal-

mikrointrapriżi u l-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju u tiffaċilita soluzzjonijiet li jissodisfaw il-

bżonnijiet tal-SMEs; 

(3) definizzjoni ta' "utenti": il-proposta tal-Kummissjoni ma tinkludix definizzjoni ta' "utenti" 

fl-Artikolu 2, għalkemm it-terminu huwa użat f'diversi kuntesti, xi kultant diverġenti. L-

"utenti" diretti indirizzati fil-proposta huma l-amministrazzjonijiet pubbliċi Ewropej, filwaqt 

li l-utenti indiretti (finali) tal-ISA2 huma ċ-ċittadini u n-negozji. It-terminu "ffukar fuq l-utent" 

jirreferi għall-grupp tal-aħħar. Fil-fehma tar-Rapporteur, l-użu diverġenti tat-terminoloġija 

kkawża xi konfużjoni u kien jeħtieġ kjarifika.  

 

3. Kwistjonijiet oħra 

 

Fil-fehma tar-Rapporteur, hemm nuqqas ta' informazzjoni dwar il-benefiċċji tal-programm 

ISA2 u l-bżonn li jiġi stabbilit. Għalhekk fl-Artikolu 3 inkludiet dispożizzjoni li tobbliga lill-

Kummissjoni tiżviluppa strateġija ta' komunikazzjoni maħsuba biex tagħti informazzjoni u 

tqajjem sensibilizzazzjoni dwar l-ISA u l-benefiċċji tiegħu. 
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Ir-Rapporteur żiedet ukoll mal-prinċipji ġenerali kif stabbiliti fl-Artikolu 4, biex tenfasizza l-

bżonn li tinstab soluzzjoni li tibqa' valida fil-futur. Hija tal-opinjoni wkoll li, jekk meħtieġ, 

għandu jingħata appoġġ tekniku liċ-ċittadini u n-negozji meta jużaw soluzzjonijiet ta' 

interoperabbiltà. Barra minn hekk, għandu jibqa' jkun possibbli li jintużaw mezzi tradizzjonali 

ta' aċċess għas-servizzi, minbarra l-forniment onlajn tagħhom.  

 

Ir-Rapporteur tilqa' l-proposta tal-Kummissjoni dwar il-monitoraġġ u l-implimentazzjoni tal-

programm ISA2, kif ukoll id-dispożizzjonijiet li jikkonċernaw l-evalwazzjoni tiegħu kif 

stabbiliti fl-Artikolu 11. Madankollu, ir-Rapporteur taħseb li l-Parlament Ewropew bħala 

koleġiżlatur għandu jkun involut ukoll fil-proċess tal-implimentazzjoni u l-evalwazzjonijiet. 

EMENDI 

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, 

ir-Riċerka u l-Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi 

li ġejjin fir-rapport tiegħu: 

 

 

Emenda  1 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(4) Fil-livell tal-Unjoni, l-interoperabbiltà 

tiffaċilita l-implimentazzjoni b'suċċess tal-

politiki. Il-politiki li ġejjin b'mod 

partikolari jiddependu fuq l-

interoperabbiltà għall-implimentazzjoni 

effettiva u effiċjenti tagħhom: 

(4) Fil-livell tal-Unjoni, l-interoperabbiltà 

tista’ tiffaċilita l-implimentazzjoni 

b’suċċess tal-politiki b’dimensjoni 

transfruntiera rilevanti. Il-politiki li ġejjin 

b'mod partikolari jiddependu fuq l-

interoperabbiltà għall-implimentazzjoni 

effettiva u effiċjenti tagħhom: 

Ġustifikazzjoni 

L-interoperabbiltà m'għandhiex titqies bħala għan aħħari fiha nnifisha, iżda bħala mezz biex 

jinkisbu effiċjenzi akbar fejn hemm ħtieġa ċara u fejn hemm domanda ċara mill-utenti 

rilevanti. Huwa partikolarment importanti li s-sistemi ma jsirux interoperabbli meta dawk is-

sistemi huma skaduti, żejda jew jeħtieġu modernizzazzjoni. L-interoperabbiltà għandha tkun 

sekondarja għad-diġitalizzazzjoni u l-modernizzazzjoni tas-sistemi tal-governanza u l-

amministrazzjonijiet pubbliċi tal-Istati Membri. 

 

 

Emenda  2 

Proposta għal deċiżjoni 



 

AD\1065181MT.doc 5/34 PE539.869v03-00 

 MT 

Premessa 9 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(9) L-interoperabbiltà kienet fattur ewlieni 

għas-suċċess fil-qasam tad-Dwana, it-

Tassazzjoni u d-Dazji tas-Sisa: bl-operat 

tas-sistemi tal-ICT trans-Ewropej li jilħqu 

l-Istati Membri kollha u jappoġġaw is-

servizzi tan-negozju interoperabbli 

ffinanzjati mill-programmi Fiscalis 2013 u 

Dwana 2013, implimentati u operati mill-

Kummissjoni u l-amministrazzjonijiet 

nazzjonali. L-assi maħluqa taħt il-

programmi Fiscalis 2013 u Dwana 2013 

huma disponibbli għall-kondiviżjoni u l-

użu mill-ġdid minn oqsma ta' politika 

oħrajn. 

(9) L-interoperabbiltà kienet fattur ewlieni 

għas-suċċess fil-qasam tad-Dwana, it-

Tassazzjoni u d-Dazji tas-Sisa: bl-operat 

tas-sistemi tal-ICT trans-Ewropej li jilħqu 

l-Istati Membri kollha u jappoġġaw is-

servizzi tan-negozju interoperabbli 

ffinanzjati mill-programmi Fiscalis 2013 u 

Dwana 2013, implimentati u operati mill-

Kummissjoni u l-amministrazzjonijiet 

nazzjonali. L-assi maħluqa taħt il-

programmi Fiscalis 2013 u Dwana 2013 

huma disponibbli għall-kondiviżjoni u l-

użu mill-ġdid minn oqsma ta' politika 

oħrajn. Barra minn hekk, l-Istati Membri 

kkommettew ruħhom, fil-Konklużjonijiet 

tal-Kunsill dwar il-forum tal-Governanza 

tal-Unjoni Doganali tal-UE, li jiżviluppaw 

strateġija ta’ ġestjoni u operazzjoni 

konġunta tas-sistemi tal-IT fl-oqsma 

kollha relatati mad-dwana. 

 

 

Emenda  3 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 14 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(14) Fil-qasam tal-istandardizzazzjoni tal-

ICR, ir-Regolament (UE) Nru 1025/2012 

tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 

jirreferi għall-interoperabbiltà bħala eżitu 

essenzjali tal-istandardizzazzjoni.  

(14) Fil-qasam tal-istandardizzazzjoni tal-

ICR, ir-Regolament (UE) Nru 1025/2012 

tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 

jirreferi għall-interoperabbiltà bħala eżitu 

essenzjali tal-istandardizzazzjoni. Meta 

jiġu żviluppati standards fil-qafas tal-

Programm ISA2 stabbilit bid-Deċiżjoni 

Nru 922/2009/KE tal-Parlament Ewropew 

u tal-Kunsill17a, għandha tingħata 

attenzjoni partikolari lid-dispożizzjonijiet 

relatati mal-involviment tal-partijiet 

ikkonċernati soċjali u soċjetali stabbiliti 

f'dak ir-Regolament. 
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 ___________________ 

 17a Deċiżjoni Nru 922/2009/KE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-

16 ta’ Settembru 2009 dwar soluzzjonijiet 

ta' interoperabbiltà għall-

amministrazzjonijiet pubbliċi Ewropej 

(ISA). ĠU L 260, 3.10.2009, p. 20. 

 

 

Emenda  4 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 16 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(16) Fil-qasam tal-akkwist pubbliku, id-

Direttivi 2014/25/UE19, 2014/24/UE20 u 

2014/23/UE21 tal-Parlament Ewropew u 

tal-Kunsill tat-28 ta’ Marzu 2014 jirrikjedu 

li l-Istati Membri jimplimentaw l-akkwist 

elettroniku. Huma jiddikjaraw li l-għodod 

u l-apparat li għandhom jintużaw għall-

komunikazzjoni b'mezzi elettroniċi, kif 

ukoll il-karatteristiċi tekniċi tagħhom, iridu 

jkunu interoperabbli mal-prodotti tat-

teknoloġija tal-informazzjoni u tal-

komunikazzjoni f'użu ġenerali. Barra minn 

hekk, id-Direttiva 2014/55/UE22 dwar il-

fatturar elettroniku fl-akkwist pubbliku 

adottata mill-Parlament fil-

11 ta' Marzu 2014 tikkonċerna l-iżvilupp 

ta' standard Ewropew għall-fatturar 

elettroniku fl-akkwist pubbliku sabiex tiġi 

żgurata l-interoperabbiltà bejn is-sistemi 

tal-fatturar elettroniku fl-UE kollha. 

(16) Fil-qasam tal-akkwist pubbliku, id-

Direttivi 2014/25/UE19, 2014/24/UE20 u 

2014/23/UE21 tal-Parlament Ewropew u 

tal-Kunsill tat-28 ta’ Marzu 2014 jirrikjedu 

li l-Istati Membri jimplimentaw l-akkwist 

elettroniku biex il-proċeduri ta’ akkwist 

ikunu aktar effikaċi u trasparenti. Huma 

jiddikjaraw li l-għodod u l-apparat li 

għandhom jintużaw għall-komunikazzjoni 

b'mezzi elettroniċi, kif ukoll il-karatteristiċi 

tekniċi tagħhom, iridu jkunu interoperabbli 

mal-prodotti tat-teknoloġija tal-

informazzjoni u tal-komunikazzjoni f'użu 

ġenerali. Dan ifisser tfaddil baġitarju 

enormi u l-istabbiliment ta’ 

kondizzjonijiet ekwivalenti ta’ 

kompetizzjoni, b’mod partikolari għall-

intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) 

u l-imprendituri. Barra minn hekk, id-

Direttiva 2014/55/UE22 dwar il-fatturar 

elettroniku fl-akkwist pubbliku adottata 

mill-Parlament fil-11 ta' Marzu 2014 

tikkonċerna l-iżvilupp ta' standard 

Ewropew għall-fatturar elettroniku fl-

akkwist pubbliku sabiex tiġi żgurata l-

interoperabbiltà bejn is-sistemi tal-fatturar 

elettroniku fl-UE kollha. 

__________________ __________________ 

19 Id-Direttiva 2014/25/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Frar 2014 

19 Id-Direttiva 2014/25/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Frar 2014 
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dwar l-akkwist minn entitajiet li joperaw 

fis-setturi tas-servizzi tal-ilma, l-enerġija, 

it-trasport u postali u li tħassar id-

Direttiva 2004/17/KE. ĠU L 94, 

28.3.2014, p. 243. 

dwar l-akkwist minn entitajiet li joperaw 

fis-setturi tas-servizzi tal-ilma, l-enerġija, 

it-trasport u postali u li tħassar id-

Direttiva 2004/17/KE. ĠU L 94, 

28.3.2014, p. 243. 

20 Id-Direttiva 2014/24/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Frar 2014 

dwar l-akkwist pubbliku u li tħassar id-

Direttiva 2004/18/KE. ĠU L 94, 28.3/.014, 

p 65-242. 

20 Id-Direttiva 2014/24/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Frar 2014 

dwar l-akkwist pubbliku u li tħassar id-

Direttiva 2004/18/KE. ĠU L 94, 28.3/.014, 

p 65-242. 

21 Id-Direttiva 2014/23/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Frar 2014 

dwar l-għoti ta’ kuntratti ta’ konċessjoni. 

ĠU L 94, 28.3.2014, p. 1-64 

21 Id-Direttiva 2014/23/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Frar 2014 

dwar l-għoti ta’ kuntratti ta’ konċessjoni. 

ĠU L 94, 28.3.2014, p. 1-64. 

22 Id-Direttiva 2014/55/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tas-

16 ta' April 2014 dwar il-fatturazzjoni 

elettronika fl-akkwist pubbliku. ĠU L 133, 

6.5.2014, p. 1. 

22 Id-Direttiva 2014/55/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tas-

16 ta' April 2014 dwar il-fatturazzjoni 

elettronika fl-akkwist pubbliku. ĠU L 133, 

6.5.2014, p. 1. 

 

 

Emenda  5 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 16a (ġdida) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (16a) L-oqsma tal-politika msemmija fil-

Premessi 4 sa 16 juru kemm huwa 

importanti li l-politika relatata mal-

interoperabbiltà u l-użi possibbli tagħha 

jiġu kkoordinati fil-livell tal-Unjoni bl-

iżjed mod effettiv u risponsiv possibbli. 

Sabiex tiġi eliminata l-frammentazzjoni 

fil-qasam tal-interoperabbiltà fl-Unjoni, 

għandhom jiġu promossi fehim komuni 

tal-interoperabbiltà fl-Unjoni u approċċ 

olistiku lejn is-soluzzjonijiet ta’ 

interoperabbiltà. 
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Emenda  6 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 18 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(18) Fil-livell politiku, il-Kunsill talab 

ripetutament għal interoperabbiltà ħafna 

akbar fl-Ewropa u għal sforzi kontinwi 

għall-modernizzazzjoni tal-

amministrazzjonijiet pubbliċi Ewropej. 

B'mod partikolari, fl-24 u l-

25 ta' Ottubru 2013, il-Kunsill Ewropew 

adotta konklużjonijiet li fihom enfasizza li 

l-modernizzazzjoni tal-

amministrazzjonijiet pubbliċi għandha 

titkompla permezz tal-implimentazzjoni 

rapida tas-servizzi, bħal pereżempju l-

gvern elettroniku, is-saħħa elettronika, il-

fatturar elettroniku u l-akkwist elettroniku 

li jiddependu fuq l-interoperabbiltà. 

(18) Fil-livell politiku, il-Kunsill talab 

ripetutament għal interoperabbiltà ħafna 

akbar fl-Ewropa u għal sforzi kontinwi 

għall-modernizzazzjoni tal-

amministrazzjonijiet pubbliċi Ewropej. 

B'mod partikolari, fl-24 u l-

25 ta' Ottubru 2013, il-Kunsill Ewropew 

adotta konklużjonijiet li fihom enfasizza li 

l-modernizzazzjoni tal-

amministrazzjonijiet pubbliċi għandha 

titkompla permezz tal-implimentazzjoni 

rapida tas-servizzi, bħal pereżempju l-

gvern elettroniku, is-saħħa elettronika, il-

fatturar elettroniku u l-akkwist elettroniku 

li jiddependu fuq l-interoperabbiltà. L-

impenn tal-Istati Membri huwa essenzjali 

sabiex tiġi żgurata mobilizzazzjoni veloċi 

ta’ soċjetà elettronika interoperabbli fl-

Unjoni u l-involviment tal-

amministrazzjonijiet pubbliċi biex iħeġġu 

l-użu ta’ proċeduri onlajn. Barra minn 

hekk, sabiex tiġi stabbilita 

amministrazzjoni elettronika aktar 

effettiva, simplifikata u faċli għall-utent, 

hija meħtieġa bidla sinifikanti fl-

amministrazzjonijiet pubbliċi Ewropej, bl-

appoġġ u b’livell ogħla ta’ impenn mill-

Istati Membri. Servizzi pubbliċi onlajn 

effiċjenti huma kruċjali biex iħeġġu l-

fiduċja tan-negozji u taċ-ċittadini fis-

servizzi diġitali. 

 

 

Emenda  7 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 19 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(19) Perspettiva ta' interoperabbiltà f'settur (19) Perspettiva ta’ interoperabbiltà f’settur 
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uniku hija assoċjata mar-riskju li l-

adozzjoni ta' soluzzjonijiet differenti jew 

mhux kompatibbli fil-livelli nazzjonali jew 

settorjali twassal għal ostakoli elettroniċi 

ġodda li jimpedixxu l-funzjonament tajjeb 

tas-suq intern u l-moviment liberu assoċjat, 

u tnaqqas il-ftuħ u l-kompetittività tas-

swieq u t-twettiq tas-servizzi ta' interess 

ġenerali għaċ-ċittadini u l-intrapriżi. 

Sabiex inaqqsu dan ir-riskju, l-Istati 

Membri u l-Unjoni għandhom isaħħu l-

isforzi konġunti sabiex jevitaw il-

frammentazzjoni tas-suq u jiżguraw l-

interoperabbiltà transfruntiera jew 

transsettorjali fl-implimentazzjoni tal-

leġiżlazzjoni, filwaqt li jnaqqsu l-piżijiet u 

l-kostijiet amministrattivi, u jippromwovu 

s-soluzzjonijiet ICT li jkun sar qbil 

komuni fuqhom, filwaqt li jiżguraw 

governanza xierqa. 

uniku hija assoċjata mar-riskju li l-

adozzjoni ta’ soluzzjonijiet differenti jew 

mhux kompatibbli fil-livelli nazzjonali jew 

settorjali twassal għal ostakoli elettroniċi 

ġodda li jimpedixxu l-funzjonament tajjeb 

tas-suq intern u l-moviment liberu assoċjat, 

u tnaqqas il-ftuħ u l-kompetittività tas-

swieq, b’mod partikolari s-swieq tal-

akkwist pubbliku, u t-twettiq tas-servizzi 

ta’ interess ġenerali għaċ-ċittadini u l-

intrapriżi. Madankollu, huwa importanti li 

wieħed jagħraf li hemm ħtieġa għal 

approċċ immirat għall-adozzjoni ta’ 

soluzzjonijiet rigward l-interoperabbiltà, 

minħabba l-isfidi differenti maħluqa mill-

għanijiet tal-politiki differenti.  

Ġustifikazzjoni 

L-interoperabbiltà m'għandhiex titqies bħala għan aħħari fiha nnifisha, iżda bħala mezz biex 

jinkisbu effiċjenzi akbar fejn hemm ħtieġa ċara u fejn hemm domanda ċara mill-utenti 

rilevanti. Huwa partikolarment importanti li s-sistemi ma jsirux interoperabbli meta dawk is-

sistemi huma skaduti, żejda jew jeħtieġu modernizzazzjoni. L-interoperabbiltà għandha tkun 

sekondarja għad-diġitalizzazzjoni u l-modernizzazzjoni tas-sistemi tal-governanza l-

amministrazzjonijiet pubbliċi tal-Istati Membri. 

 

 

 

Emenda  8 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 22a (ġdida) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (22a) Għall-finijiet ta' din id-Deċiżjoni, l-

utenti tas-soluzzjonijiet ta' 

interoperabbiltà għandhom jinftiehmu li 

huma l-amministrazzjonijiet pubbliċi 

Ewropej fil-livell nazzjonali, reġjonali u 

lokali. Iċ-ċittadini u n-negozji huma 

utenti finali (utenti indiretti) tas-

soluzzjonijiet ta' interoperabbiltà 
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b'riżultat tal-użu tagħhom ta' servizzi 

pubbliċi elettroniċi pprovduti mill-

amministrazzjonijiet pubbliċi. "Iffukar 

fuq l-utenti" tirreferi għall-utenti finali 

tas-soluzzjonijiet ta' interoperabbiltà. 

Emenda  9 

 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 22b (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (22b) Hemm ir-riskju ta’ “bblukkar” ta' 

teknoloġiji antiki. L-interoperabbiltà 

m'għandhiex tkun għan aħħari fiha 

nnifisha, iżda għandha ttejjeb il-miżuri 

eżistenti għall-modernizzazzjoni tal-

governanza u tal-amministrazzjoni 

pubblika. Il-Programm ISA2 għandu 

jippermetti spazju għall-adattament għal 

żviluppi teknoloġiċi futuri u jkun miftuħ u 

flessibbli sabiex ikun jista’ jirrispondi 

għall-ħtiġijiet ta’ mudelli ta’ negozju 

ġodda u negozji li għadhom kemm fetħu, 

li għandhom jiġġeneraw impjiegi għaż-

żgħażagħ. 

Emenda  10 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 23 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(23) Is-soluzzjonijiet stabbiliti jew operati 

skont dan il-Programm ISA2 għandhom, 

kemm jista' jkun, jiffurmaw parti minn 

ambjent konsistenti ta' servizzi li 

jiffaċilitaw l-interazzjoni bejn l-

amministrazzjonijiet pubbliċi, l-intrapriżi u 

ċ-ċittadini Ewropej, u jiżguraw, jiffaċilitaw 

u jippermettu l-interoperabbiltà 

transfruntiera jew transsettorjali. 

(23) Is-soluzzjonijiet stabbiliti jew operati 

skont dan il-Programm ISA2 għandhom, 

kemm jista' jkun, jiffurmaw parti minn 

ambjent konsistenti ta' servizzi li 

jiffaċilitaw l-interazzjoni bejn l-

amministrazzjonijiet pubbliċi, l-intrapriżi u 

ċ-ċittadini Ewropej, u jiżguraw, jiffaċilitaw 

u jippermettu l-interoperabbiltà 

transfruntiera jew transsettorjali. Dawn is-

soluzzjonijiet għandhom jipprovdu valur 

miżjud ċar f'termini tal-faċilitazzjoni jew 

l-abilitazzjoni ta' interoperabbiltà 
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transfruntiera jew transsettorjali. L-Istati 

Membri u l-Kummissjoni għandhom, 

flimkien, idaħħlu fis-seħħ programmi 

mmirati biex jiżguraw li, fejn meħtieġ, 

politiki b’dimensjoni transfruntiera jew 

transsettorjali jiġu implimentati b’mod 

xieraq permezz tal-iżvilupp ta’ sistemi 

interoperabbli. 

 

 

Emenda  11 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 23a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (23a) Sabiex il-Programm ISA2 ikollu 

valur miżjud reali fil-livell tal-Unjoni, il-

prinċipju ta’ “darba biss”, għar-

reġistrazzjoni tad-dejta rilevanti, u l-

prinċipji ta’ “inadempjenza diġitali” u 

“dejta miftuħa” għandhom jikkostitwixxu 

l-pilastri ewlenin tal-implimentazzjoni tal-

Programm ISA2, bħala parti minn 

strateġija komprensiva għall-bini tal-

ambjent diġitali għat-twettiq tas-servizzi 

pubbliċi fl-Unjoni. 

 

 

Emenda  12 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 24 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(24) Iċ-ċittadini u l-intrapriżi għandhom 

ukoll jibbenefikaw minn servizzi tal-front-

office komuni, li jistgħu jerġgħu jintużaw u 

interoperabbli li jirriżultaw minn 

integrazzjoni aħjar ta' proċessi u skambju 

ta' dejta permezz tal-back-offices tal-

amministrazzjonijiet pubbliċi Ewropej. 

(24) Iċ-ċittadini u l-intrapriżi għandhom 

ukoll jibbenefikaw minn servizzi tal-front-

office komuni, li jistgħu jerġgħu jintużaw u 

interoperabbli li jirriżultaw minn 

integrazzjoni aħjar ta' proċessi u skambju 

ta' dejta permezz tal-back-offices tal-

amministrazzjonijiet pubbliċi Ewropej. Il-

prinċipju “ta’ darba biss”, għall-għoti ta’ 

dejta darba biss lill-amministrazzjonijiet 

pubbliċi, għandu jiġi promoss sabiex 
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jitnaqqas il-piż amministrattiv fuq iċ-

ċittadini u n-negozji. Barra minn hekk, 

sabiex iċ-ċittadini jkollhom fiduċja fis-

servizzi elettroniċi, għandhom jiġu 

promossi soluzzjonijiet biex jipprovdu 

komunikazzjoni sigura, b’mod partikolari 

permezz tal-awtentikazzjoni elettronika u 

tal-kriptaġġ. 

 

 

 

 

 

Emenda  13 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 24a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (24a) Sabiex iċ-ċittadini u n-negozji 

kollha jkunu jistgħu jibbenefikaw bis-sħiħ 

mill-programm, għandu jiġi enfasizzat li 

t-trawwim ta’ ħiliet elettroniċi jibqa’ 

prijorità għall-Unjoni, u li l-kompetenza u 

l-ħiliet għall-ICT għandhom jiġu 

promossi f’kull stadju tal-edukazzjoni 

tradizzjonali u vokazzjonali. 

 

 

Emenda  14 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 25 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(25) Il-Programm ISA2 għandu jkun 

strument għall-modernizzazzjoni tas-settur 

pubbliku fl-Unjoni. 

(25) Il-Programm ISA2 huwa wieħed mill-

ħafna strumenti għall-inkoraġġiment tal-

modernizzazzjoni tas-settur pubbliku fl-

Unjoni. L-immodernizzar tal-

amministrazzjonijiet Ewropej u ż-żieda 

tal-interoperabbiltà tagħhom huma 

prerekwiżit għat-tlestija tas-suq uniku 

diġitali, li għandu jwassal għall-

modernizzazzjoni tal-industrija 

tradizzjonali, u li għandu qligħ mistenni 
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ta’ EUR 500 biljun fi tkabbir annwali 

addizzjonali, u li jista' jagħti spinta 

sostanzjali lill-ħolqien tal-impjiegi fl-

Unjoni. L-Istati Membri għandhom 

ikomplu jimmodernizzaw l-

amministrazzjonijiet tagħhom bit-titjib tal-

proċessi tan-negozju u l-infrastrutturi tal-

ICT. Din id-deċiżjoni għandha tkun 

konformi mal-impenn tal-Kummissjoni 

biex iċ-ċittadini Ewropej ikunu jistgħu 

jibbenefikaw bis-sħiħ mis-servizzi 

elettroniċi interoperabbli, mill-gvern 

elettroniku sas-saħħa elettronika, bi 

prijorità għat-tneħħija tal-ostakli bħas-

servizzi elettroniċi mhux konnessi sabiex 

il-libertajiet tas-suq uniku tal-Unjoni 

“jsiru diġitali”. 

Emenda  15 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 26 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(26) L-interoperabbiltà hija konnessa 

direttament mal-istandards u l-

ispeċifikazzjonijiet komuni u dipendenti 

fuq l-użu tagħhom. Il-Programm ISA2 

għandu jippromwovi u, fejn xieraq, 

jappoġġa l-istandardizzazzjoni parzjali jew 

sħiħa tas-soluzzjonijiet ta’ interoperabbiltà 

eżistenti. Dan għandu jinkiseb 

f'kooperazzjoni ma' attivitajiet ta' 

standardizzazzjoni oħrajn fil-livell tal-

Unjoni, ma' organizzazzjonijiet ta' 

standardizzazzjoni Ewropej u ma' 

organizzazzjonijiet ta' standardizzazzjoni 

internazzjonali oħrajn. 

(26) In-nuqqas ta’ interoperabbiltà spiss 

idgħajjef l-implimentazzjoni tas-servizzi 

diġitali minn tarf sa tarf u l-iżvilupp ta’ 

one-stop shops għan-negozji u ċ-ċittadini. 
L-interoperabbiltà hija konnessa 

direttament mal-istandards miftuħa u l-

ispeċifikazzjonijiet komuni u dipendenti 

fuq l-użu tagħhom. Il-Programm ISA2 

għandu jippromwovi u, fejn xieraq, 

jappoġġa l-istandardizzazzjoni parzjali jew 

sħiħa tas-soluzzjonijiet ta’ interoperabbiltà 

eżistenti. Dan għandu jinkiseb 

f'kooperazzjoni ma' attivitajiet ta' 

standardizzazzjoni oħrajn fil-livell tal-

Unjoni, ma' organizzazzjonijiet ta' 

standardizzazzjoni Ewropej u ma' 

organizzazzjonijiet ta' standardizzazzjoni 

internazzjonali oħrajn. 

 

 

Emenda  16 

Proposta għal deċiżjoni 
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Premessa 28 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(28) Ir-Regolament (UE) Nru 1303/2013 

jinkludi għan tematiku għal "tisħiħ tal-

kapaċità istituzzjonali tal-awtoritajiet 

pubbliċi u tal-partijiet interessati u 

amministrazzjoni pubblika effiċjenti". 

F'dan il-kuntest, il-Programm ISA2 għandu 

jorbot ma' programmi u inizjattivi li 

jikkontribwixxu għall-modernizzazzjoni 

tal-amministrazzjonijiet pubbliċi, bħal 

pereżempju d-DAE, u netwerks relatati 

bħal pereżempju n-Netwerk Ewropew tal-

Amministrazzjoni Pubblika (EUPAN) u 

jfittex is-sinerġiji magħhom. 

(28) Ir-Regolament (UE) Nru 1303/2013 

jinkludi għan tematiku għal "tisħiħ tal-

kapaċità istituzzjonali tal-awtoritajiet 

pubbliċi u tal-partijiet ikkonċernati u 

amministrazzjoni pubblika effiċjenti". 

F'dan il-kuntest, il-Programm ISA2 għandu 

jorbot ma' programmi u inizjattivi li 

jikkontribwixxu għall-modernizzazzjoni 

tal-amministrazzjonijiet pubbliċi, bħal 

pereżempju d-DAE, u netwerks relatati 

bħal pereżempju n-Netwerk Ewropew tal-

Amministrazzjoni Pubblika (EUPAN) u 

jfittex is-sinerġiji magħhom. Dawk il-

programmi u l-inizjattivi għandhom 

jiżguraw ukoll li l-persunal tal-

amministrazzjonijiet pubbliċi Ewropej 

jingħata t-taħriġ meħtieġ għall-

implimentazzjoni tas-soluzzjonijiet ta’ 

interoperabbiltà u li l-Istati Membri 

jkollhom ir-riżorsi finanzjarji u umani 

meħtieġa. 

 

 

Emenda  17 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 29 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(29) L-interoperabbiltà tal-

amministrazzjonijiet pubbliċi Ewropej 

tikkonċerna l-livelli kollha tal-

amministrazzjoni: Ewropew, lokali, 

reġjonali u nazzjonali. Għalhekk huwa 

importanti li s-soluzzjonijiet iqisu l-

ħtiġijiet rispettivi tagħhom, kif ukoll dawk 

taċ-ċittadini u l-intrapriżi fejn rilevanti. 

(29) L-interoperabbiltà tal-

amministrazzjonijiet pubbliċi Ewropej 

tikkonċerna l-livelli kollha tal-

amministrazzjoni: Ewropew, lokali, 

reġjonali u nazzjonali. Għalhekk huwa 

importanti li s-soluzzjonijiet iqisu l-

ħtiġijiet rispettivi tagħhom, fosthom dawk 

taċ-ċittadini, l-intrapriżi u partijiet 

ikkonċernati oħra, u b'mod partikolari l-

intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju, 

minħabba l-kontribut siewi tagħhom 

għall-ekonomija tal-Unjoni. 
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Emenda  18 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 29a (ġdida) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (29a) L-interazzjoni mas-settur privat kif 

ukoll ma' entitajiet u partijiet 

ikkonċernati oħra diġà tat prova tal-

effiċjenza u l-valur miżjud tagħha. Is-

sinerġiji ma' dawk il-partijiet ikkonċernati 

għandhom jiġu promossi biex jiġi żgurat 

li tingħata prijorità lil soluzzjonijiet 

disponibbli u appoġġati mis-suq. F'dak il-

kuntest, il-prattika eżistenti li jiġu 

organizzati konferenzi, workshops u 

laqgħat oħra għandha titkompla, anke 

ma' rappreżentanti tal-utenti finali, u 

għandu jiġi promoss l-użu kontinwu tal-

pjattaformi elettroniċi, sabiex jinżamm 

kuntatt mal-partijiet ikkonċernati. 

 

Emenda  19 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 30 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(30) L-amministrazzjonijiet nazzjonali 

jistgħu jiġu appoġġati fix-xogħol tagħhom 

permezz ta' strumenti speċifiċi taħt il-Fondi 

Ewropej Strutturali u ta' Investiment 

(European Structural and Investment Funds 

- ESIF). Il-kooperazzjoni mill-qrib taħt il-

Programm ISA2 għandha timmassimizza l-

benefiċċji mistennija minn dawn l-

istrumenti billi tiżgura li l-proġetti 

ffinanzjati jkunu allinjati mal-oqfsa u l-

ispeċifikazzjonijiet tal-interoperabbiltà 

madwar l-Unjoni kollha bħal pereżempju l-

EIF. 

(30) L-amministrazzjonijiet nazzjonali, 

reġjonali u lokali jistgħu jiġu appoġġati 

fix-xogħol tagħhom permezz ta’ strumenti 

speċifiċi taħt il-Fondi Strutturali u ta’ 

Investiment Ewropej (European Structural 

and Investment Funds - ESIF). Il-

kooperazzjoni mill-qrib taħt il-Programm 

ISA2 għandha timmassimizza l-benefiċċji 

mistennija minn dawn l-istrumenti billi 

tiżgura li l-proġetti ffinanzjati jkunu 

allinjati mal-oqfsa u l-ispeċifikazzjonijiet 

tal-interoperabbiltà madwar l-Unjoni 

kollha bħal pereżempju l-EIF. 
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Emenda  20 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 33  

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(33) Il-Programm ISA2 għandu 

jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni ta' 

kull inizjattiva ta' segwitu fil-kuntest tal-

Ewropa 2020 u d-DAE. Sabiex jiġi evitat l-

irduppjar tal-isforzi, għandu jqis kull 

programm tal-Unjoni ieħor fil-qasam tas-

soluzzjonijiet, is-servizzi u l-infrastrutturi 

tal-ICT, b'mod partikolari s-CEF stabbilit 

fir-Regolament 1316/2013/UE u l-

Orizzont 2020 stabbilit fir-Regolament 

(UE) Nru 1291/2013.  

(33) Il-Programm ISA2 għandu 

jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni ta' 

kull inizjattiva ta' segwitu fil-kuntest tal-

Ewropa 2020 u d-DAE. Sabiex jiġi evitat l-

irduppjar tal-isforzi, għandu jqis kull 

programm tal-Unjoni ieħor fil-qasam tas-

soluzzjonijiet, is-servizzi u l-infrastrutturi 

tal-ICT, b'mod partikolari s-CEF stabbilit 

fir-Regolament (UE) Nru 1316/2013 u l-

Orizzont 2020 stabbilit fir-Regolament 

(UE) Nru 1291/2013. Il-Kummissjoni 

għandha tikkoordina dawk l-azzjonijiet 

meta timplimenta l-Programm ISA2 u 

meta tippjana inizjattivi futuri li 

jaffettwaw l-interoperabbiltà. 

Emenda  21 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 33a (ġdida) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (33a) Meta tevalwa l-Programm ISA2, il-

Kummissjoni għandha tagħti attenzjoni 

partikolari dwar jekk is-soluzzjonijiet 

maħluqa u implimentati għandhomx 

impatt pożittiv jew negattiv fuq l-

immodernizzar tas-settur pubbliku u l-

iffaċilitar tal-bżonnijiet taċ-ċittadini u l-

SMEs, pereżempju billi jitnaqqsu l-piż 

amministrattiv u l-ispejjeż għaċ-ċittadini u 

l-SMEs, billi jinħolqu opportunitajiet ta' 

impjieg u billi tissaħħaħ l-

interkonnessjoni globali bejn l-

amministrazzjonijiet pubbliċi fuq naħa 

waħda, u ċ-ċittadini u n-negozji, b'mod 

partikolari l-SMEs, fuq in-naħa l-oħra. 
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Emenda  22 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 33b (ġdida) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (33b) Meta jiġu akkwistati servizzi esterni 

għall-finijiet tal-Programm ISA2, il-

Kummissjoni għandha tinkoraġġixxi l-

offerti min-naħa tal-SMEs u, b'mod 

partikolari, tidentifika l-offerta l-iżjed 

vantaġġjuża ekonomikament abbażi tal-

kriterji marbuta mas-suġġett tal-kuntratt, 

inklużi l-karatteristiċi soċjali u 

ambjentali. 

Emenda  23 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 1 – paragrafu 1 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi, għall-

2016-20, programm dwar soluzzjonijiet ta' 

interoperabbiltà għall-amministrazzjonijiet 

pubbliċi, in-negozji u ċ-ċittadini Ewropej 

(aktar 'il quddiem imsejjaħ "il-Programm 

ISA2"). 

1. Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi, għall-

2016-20, programm dwar soluzzjonijiet ta' 

interoperabbiltà għall-amministrazzjonijiet 

pubbliċi, in-negozji u ċ-ċittadini Ewropej 

(aktar 'il quddiem imsejjaħ il-"Programm 

ISA2"). 

Il-Programm ISA2 jiffaċilita l-interazzjoni 

transfruntiera jew transsettorjali elettronika 

effiċjenti u effettiva bejn l-

amministrazzjonijiet pubbliċi Ewropej u ċ-

ċittadini u n-negozji, sabiex jippermetti t-

twettiq tas-servizzi pubbliċi elettroniċi li 

jappoġġaw l-implimentazzjoni tal-politiki u 

l-attivitajiet tal-Unjoni. 

1a. Il-Programm ISA2 għandu jiffaċilita l-

interazzjoni transfruntiera jew 

transsettorjali elettronika effiċjenti u 

effettiva bejn l-amministrazzjonijiet 

pubbliċi Ewropej u ċ-ċittadini u n-negozji, 

sabiex jippermetti t-twettiq tas-servizzi 

pubbliċi elettroniċi li jappoġġaw l-

implimentazzjoni tal-politiki u l-attivitajiet 

tal-Unjoni. 

 Il-Programm ISA2 għandu jqis aspetti 

soċjali, ekonomiċi u oħra tal-

interoperabbiltà, kif ukoll is-sitwazzjoni 

speċifika tal-intrapriżi mikro, żgħar u ta' 

daqs medju, sabiex itejjeb l-interazzjoni 

bejn l-amministrazzjonijiet pubbliċi 

Ewropej, minn naħa waħda, u n-negozji u 
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ċ-ċittadini, min-naħa l-oħra. Il-Programm 

ISA2 għandu jirrispetta d-dritt taċ-

ċittadini u n-negozji li jużaw soluzzjonijiet 

li mhumiex soluzzjonijiet onlajn.  

 Il-Programm ISA2 għandu 

jikkontribwixxi għall-iżvilupp ta' 

amministrazzjoni aktar effettiva, 

simplifikata u faċli għall-utent fil-livelli 

nazzjonali, reġjonali u lokali tal-

amministrazzjoni pubblika. 

 

 

Emenda  24 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 1 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Permezz tal-Programm ISA2, l-Unjoni 

tidentifika, toħloq u topera soluzzjonijiet 

ta' interoperabbiltà li jimplimentaw il-

politiki tal-Unjoni. Sussegwentement, 

dawn is-soluzzjonijiet jiġu pprovduti għal 

użu illimitat lil istituzzjonijiet u korpi 

oħrajn tal-Unjoni, u lil amministrazzjonijiet 

pubbliċi nazzjonali, reġjonali u lokali, u 

b'hekk tiġi ffaċilitata l-interazzjoni 

transfruntiera jew transsettorjali 

bejniethom. 

2. Permezz tal-Programm ISA2, il-

Kummissjoni, flimkien mal-Istati Membri, 

irrappreżentati mill-Kumitat dwar 

Soluzzjonijiet ta’ Interoperabbiltà għall-

Amministrazzjonijiet Pubbliċi Ewropej, 

in-Negozji u ċ-Ċittadini Ewropej (il-

Kumitat ISA2) stabbilit bir-Regolament 

(UE) Nru 182/2011, għandhom 

jidentifikaw, joħolqu u joperaw 
soluzzjonijiet ta’ interoperabbiltà li 

jimplimentaw il-politiki tal-Unjoni. 

Sussegwentement, dawn is-soluzzjonijiet 

għandhom jiġu pprovduti għal użu illimitat 

lil istituzzjonijiet u korpi oħrajn tal-Unjoni, 

u lil amministrazzjonijiet pubbliċi 

nazzjonali, reġjonali u lokali, u b'hekk tiġi 

ffaċilitata l-interazzjoni transfruntiera jew 

transsettorjali bejniethom. 

Ġustifikazzjoni 

Il-Kummissjoni m'għandha tieħu l-ebda deċiżjoni f'dan il-Programm sakemm ma tkunx 

ikkonsultat bis-sħiħ lill-Istati Membri permezz tal-Kumitat ISA2 sabiex tiżgura li ma jibdewx 

jew jitkomplewx programmi mhux meħtieġa jew li jaħlu. 
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Emenda  25 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 1 – paragrafu 4 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Il-Programm ISA2 jiġi wara l-programm 

tal-Unjoni dwar soluzzjonijiet 

interoperabbli għall-amministrazzjonijiet 

pubbliċi stabbilit mid-Deċiżjoni 

Nru 922/2009/KE (aktar 'il quddiem 

imsejjaħ "il-Programm ISA") u 

jikkonsolida, jippromwovi u jespandi l-

attivitajiet tiegħu. 

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.) 

 (Din l-emenda tapplika għat-test leġiżlattiv 

kollu. L-adozzjoni tagħha tirrikjedi 

adattamenti tekniċi fit-test kollu.) 

 

 

Emenda  26 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 2 – punt 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(1) "interoperabbiltà" tfisser il-kapaċità ta’ 

organizzazzjonijiet disparati u diversi li 

jinteraġixxu lejn għanijiet ta’ benefiċċju u 

miftiehma b’mod komuni, li jinvolvu l-

qsim ta’ informazzjoni u għarfien bejn l-

organizzazzjonijiet permezz tal-proċessi 

tan-negozju li huma jappoġġaw, permezz 

tal-iskambju ta’ dejta bejn is-sistemi tat-

teknoloġija tal-informazzjoni u l-

komunikazzjoni (ICT) rispettivi tagħhom; 

(1) “interoperabbiltà” tfisser il-kapaċità ta’ 

organizzazzjonijiet differenti li 

jinteraġixxu lejn għanijiet ta’ benefiċċju u 

miftiehma b’mod komuni, li jinvolvu l-

qsim ta’ informazzjoni u għarfien bejn l-

organizzazzjonijiet permezz tal-proċessi 

tan-negozju li huma jappoġġaw, permezz 

tal-iskambju ta’ dejta bejn is-sistemi tat-

teknoloġija tal-informazzjoni u l-

komunikazzjoni (ICT) rispettivi tagħhom; 

Ġustifikazzjoni 

Il-kelma “differenti” hija mod aktar effiċjenti kif tgħid “disparati u diversi”. 

 

 

Emenda  27 

Proposta għal deċiżjoni 
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Artikolu 2 – punt 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(2) "soluzzjonijiet ta' interoperabbiltà" 

tfisser oqfsa komuni, servizzi komuni u 

għodod ġeneriċi li jiffaċilitaw il-

kooperazzjoni bejn organizzazzjonijiet 

differenti u diversi, iffinanzjati u żviluppati 

b'mod awtonomu mill-Programm ISA2 jew 

żviluppati b'kooperazzjoni ma' inizjattivi 

tal-Unjoni oħrajn, fuq il-bażi tar-rekwiżiti 

identifikati tal-amministrazzjonijiet 

pubbliċi Ewropej; 

(2) “soluzzjonijiet ta’ interoperabbiltà” 

tfisser oqfsa komuni, servizzi komuni u 

għodod funzjonali li jiffaċilitaw il-

kooperazzjoni bejn organizzazzjonijiet 

differenti, iffinanzjati u żviluppati b’mod 

awtonomu mill-Programm ISA2 jew 

żviluppati b’kooperazzjoni ma’ inizjattivi 

tal-Unjoni oħrajn, fuq il-bażi tar-rekwiżiti 

identifikati tal-amministrazzjonijiet 

pubbliċi Ewropej; 

Ġustifikazzjoni 

Il-kelma “differenti” hija mod aktar effiċjenti kif tgħid “differenti u diversi”. 

 

 

 

Emenda  28 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 2 – punt 2a (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (2a) "utent" ta' soluzzjonijiet ta' 

interoperabbiltà tfisser l-

amministrazzjonijiet pubbliċi Ewropej fil-

livell nazzjonali, reġjonali jew lokali;  

 

Emenda  29 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 2 – punt 2b (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (2b) "utent finali" tal-Programm ISA2 

tfisser iċ-ċittadini u n-negozji; 
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Emenda  30 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 2 – punt 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(5) "oqfsa komuni" tfisser 

speċifikazzjonijiet, standards, metodoloġiji, 

linji gwida, assi semantiċi komuni u 

approċċi u dokumenti simili; 

(5) “oqfsa komuni” tfisser arkitettura ta’ 

referenza komuni, speċifikazzjonijiet, 

standards, metodoloġiji, linji gwida, assi 

semantiċi komuni u approċċi u dokumenti 

simili; 

 

Emenda  31 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 2 – punt 10 – inċiż 1 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

- miżuri strateġiċi u ta' sensibilizzazzjoni; - miżuri strateġiċi; 

 

Emenda  32 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 2 – punt 10 – inċiż 1a (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 - informazzjoni, komunikazzjoni tal-

benefiċċji tal-Programm ISA2, u miżuri 

ta' sensibilizzazzjoni, għaċ-ċittadini u n-

negozji, speċjalment l-SMEs; 

 

 

 

Emenda  33 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) il-valutazzjoni tal-implikazzjonijiet tal- (c) il-valutazzjoni tal-implikazzjonijiet tal-
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ICT tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni proposta 

jew adottata; 

ICT tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni ppjanata, 

proposta jew adottata, flimkien ma’, fejn 

xieraq, valutazzjoni tal-ħtieġa ta’ tkabbir 

tal-kamp ta’ applikazzjoni u l-mandat tal-

Aġenzija Ewropea għat-tmexxija 

operattiva tas-sistemi tal-IT fuq skala 

kbira fl-ispazju ta’ libertà, sigurtà u 

ġustizzja (eu-LISA); 

 

 

Emenda  34 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt d 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) l-identifikazzjoni ta' diskrepanzi fil-

leġiżlazzjoni li jfixklu l-interoperabbiltà 

bejn l-amministrazzjonijiet pubbliċi 

Ewropej; 

(d) l-identifikazzjoni ta' diskrepanzi fil-

leġiżlazzjoni fil-livell tal-Unjoni u f'dak 

nazzjonali li jfixklu l-interoperabbiltà 

transfruntiera jew transsettorjali bejn l-

amministrazzjonijiet pubbliċi Ewropej; 

Emenda  35 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt g 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(g) il-valutazzjoni, l-aġġornament u l-

promozzjoni ta' speċifikazzjonijiet u 

standards komuni eżistenti u l-iżvilupp, l-

istabbiliment u l-promozzjoni ta' 

speċifikazzjonijiet u standards komuni 

ġodda permezz tal-pjattaformi ta' 

standardizzazzjoni tal-Unjoni u 

b'kooperazzjoni mal-organizzazzjoni ta' 

standardizzazzjoni Ewropej jew 

internazzjonali kif xieraq; u 

(g) il-valutazzjoni, l-aġġornament u l-

promozzjoni ta’ speċifikazzjonijiet u 

standards komuni eżistenti u l-iżvilupp, l-

istabbiliment u l-promozzjoni ta’ 

speċifikazzjonijiet u standards miftuħa 

komuni ġodda permezz tal-pjattaformi ta’ 

standardizzazzjoni tal-Unjoni u 

b’kooperazzjoni mal-organizzazzjonijiet 

ta’ standardizzazzjoni Ewropej jew 

internazzjonali kif xieraq, fosthom dwar is-

sigurtà tat-trażmissjoni, tal-ipproċessar u 

tal-ħżin tad-dejta; u 
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Emenda  36 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt h 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(h) l-iżvilupp ta' mekkaniżmi li jkejlu u 

jikkwantifikaw il-benefiċċji tas-

soluzzjonijiet ta' interoperabbiltà. 

(h) l-iżvilupp ta' mekkaniżmi li jkejlu u, 

fejn applikabbli, jikkwantifikaw il-

benefiċċji tas-soluzzjonijiet ta' 

interoperabbiltà. 

Emenda  37 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 3 – paragrafu 1a (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. Fil-valutazzjoni ta' liema mill-miżuri 

msemmija fil-paragrafu 1 għandhom 

jittieħdu, il-Programm ISA2 għandu jqis, 

b'mod partikolari, il-kriterji ta' eliġibbiltà 

u ta' għażla stabbiliti fl-Artikolu 4(2).  

Emenda  38 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 3 – paragrafu 2 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Barra minn hekk, il-Programm ISA2 jista' 

jaġixxi bħala "inkubatur tas-soluzzjonijiet" 

billi jittestja soluzzjonijiet interoperabbli 

ġodda, u bħala "pont għas-soluzzjonijiet" 

billi jopera soluzzjonijiet ta' 

interoperabbiltà eżistenti. 

2. Il-Programm ISA2 jista' jaġixxi bħala 

"inkubatur tas-soluzzjonijiet" billi jittestja 

soluzzjonijiet interoperabbli ġodda, u bħala 

"pont għas-soluzzjonijiet" billi jopera 

soluzzjonijiet ta' interoperabbiltà eżistenti. 

Emenda  39 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 3 – paragrafu 2a (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Sa …* , il-Kummissjoni għandha 

tiżviluppa strateġija ta' komunikazzjoni u 

taħriġ, bl-għan li ttejjeb l-informazzjoni u 

żżid is-sensibilizzazzjoni fir-rigward tal-

Programm ISA2 u l-benefiċċji tiegħu, 

dirett, b'mod partikolari, lejn iċ-ċittadini u 

l-SMEs, u filwaqt li fil-paġna web tal-

Programm jintużaw lingwaġġ u 

infografika faċli għall-utent. 

 _____________ 

 * ĠU: jekk jogħġbok daħħal id-data: 

6 xhur wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' 

din id-Deċiżjoni. 

Emenda  40 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 4  

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Artikolu 4 Artikolu 4 

Prinċipji ġenerali Kriterji ta' eliġibbilta u ta' għażla 

L-azzjonijiet varati jew li jitkomplew fil-

Programm ISA2: 

1. L-azzjonijiet varati jew li jitkomplew fil-

Programm ISA2 għandhom ikunu bbażati 

fuq l-utilità u l-valur miżjud għall-

amministrazzjonijiet pubbliċi, in-negozji u 

ċ-ċittadini Ewropej, u għandhom 

jitmexxew minn ħtiġijiet identifikati bħala 

utli, kosteffiċjenti u li hemm domanda 

għalihom. 

(a) ikunu bbażati fuq l-utilità u mmexxija 

minn ħtiġijiet identifikati; 

 

 2. L-azzjonijiet varati jew li jitkomplew fil-

Programm ISA2 għandhom iqisu l-

prinċipji sottostanti tas-servizzi pubbliċi 

Ewropej kif stabbiliti fil-FEI. 

(b) jikkonformaw mal-ġabra ta' prinċipji 

li ġejja: 

Barra minn hekk, għandhom iqisu l-

kriterji ta' eliġibbiltà u ta' għażla li ġejjin: 

- is-sussidjarjetà u l-proporzjonalità; - is-sussidjarjetà u l-proporzjonalità; 
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- l-iffukar fuq l-utent; - enfasi fuq l-utenti finali, b'mod 

partikolari il-ħtiġijiet taċ-ċittadini u l-

SMEs; 

- l-inklużjoni u l-aċċessibbiltà; - l-inklużività u l-aċċessibbiltà; 

- is-sigurtà u l-privatezza; - is-sigurtà u l-privatezza; 

- il-multilingwiżmu; - il-multilingwiżmu; 

- is-semplifikazzjoni amministrattiva; - is-semplifikazzjoni amministrattiva u l-

modernizzazzjoni; 

- it-trasparenza; - it-trasparenza; 

- il-preservazzjoni tal-informazzjoni; - il-preservazzjoni tal-informazzjoni; 

- il-ftuħ; - il-ftuħ; 

- l-użu mill-ġdid; - l-użu mill-ġdid; 

- in-newtralità u l-adattabbiltà teknoloġika; 

u 

- in-newtralità tekonoloġika, soluzzjonijiet 

li kemm jista' jkun jibqgħu validi fil-futur, 

u l-adattabbiltà; 

 - in-newtralità tan-netwerk; 

- l-effettività u l-effiċjenza;  - l-effettività u l-effiċjenza; kif ukoll 

 - il-forniment permezz ta' diversi mezzi, 

partikolarment iż-żamma tal-possibbiltà 

ta' aċċess għal servizzi permezz ta' mezzi 

tradizzjonali minbarra l-mezzi elettroniċi, 

u d-disponibbiltà ta' appoġġ tekniku meta 

jintużaw mezzi elettroniċi. 

 3. L-azzjonijiet varati jew li jitkomplew fil-

Programm ISA2 għandhom ikunu 

konformi ma’ mill-inqas wieħed mill-

għanijiet tal-Programm ISA2, kif 

imsemmi fl-Artikolu 1. 

 4. L-azzjonijiet varati jew li jitkomplew fil-

Programm ISA2 għandhom jitwettqu 

skont l-istandards Ewropej eżistenti jew 

ġodda jew l-ispeċifikazzjonijiet disponibbli 

pubblikament għall-iskambju ta’ 

informazzjoni u l-integrazzjoni ta’ 

servizzi. 

 5. L-azzjonijiet varati jew li jitkomplew fil-

Programm ISA2 għandhom 

jikkonformaw mal-gwida stabbilita mill-

Grupp ta' Esperti dwar il-Governanza 

elettronika, l-Istrateġija Ewropea għall-

Interoperabbiltà, il-Qafas Ewropew għall-

Interoperabbiltà u l-Kodiċi ta' Prattika 
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tal-Istatistika Ewropea, u l-aġġornamenti 

futuri tagħhom. 

(c) ikunu estensibbli u applikabbli għal 

negozji jew oqsma politiċi oħrajn; u 
6. L-azzjonijiet varati jew li jitkomplew fil-

Programm ISA2 għandhom ikunu 

estensibbli u applikabbli għal negozji jew 

oqsma politiċi oħrajn, b'mod partikolari 

bl-implimentazzjoni ta' prinċipji ta' dejta 

miftuħa, u għandhom ikunu flessibbli fir-

rigward ta' żviluppi teknoloġiċi futuri. 

(d) juru sostenibbiltà finanzjarja, 

organizzazzjonali u teknika. 
7. L-azzjonijiet varati jew li jitkomplew fil-

Programm ISA2 għandhom juru 

sostenibbiltà finanzjarja, organizzazzjonali 

u teknika. 

 8. Sabiex azzjoni tiġi varata jew titkompla 

fil-Programm ISA2, ħtieġa tal-utent 

speċifika jew qasam tas-suq li għandu ma 

ġiex esplorat għandhom ikunu ġew 

identifikati. Għandu jkun intwera wkoll 

b'mod ċar kif l-azzjoni se tissodisfa dik il-

ħtieġa, skont l-attivitajiet imsemmija fl-

Artikolu 3. 

 

 

Emenda  41 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-azzjonijiet fil-forma ta' proġetti, fejn 

xieraq, jikkonsistu fil-fażijiet li ġejjin: 

Fejn xieraq, l-azzjonijiet fil-forma ta’ 

proġetti jistgħu jikkonsistu f’fażijiet 

multipli: 

Ġustifikazzjoni 

Għandu jkun hemm flessibilità sabiex jiġi żgurat li din id-Deċiżjoni ma tillimitax l-iżvilupp ta’ 

soluzzjoni. 

 

 

Emenda  42 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-fażijiet ta' proġetti speċifiċi jiġu 

identifikati u speċifikati fiż-żmien meta l-

azzjoni tiġi inkluża fil-programm kontinwu 

ta’ ħidma. 

Il-fażijiet ta’ proġetti speċifiċi jistgħu jiġu 

identifikati u speċifikati fiż-żmien meta l-

azzjoni tiġi inkluża fil-programm kontinwu 

ta’ ħidma. Għandu jkun possibbli li 

proġett jiġi terminat fi kwalunkwe punt 

jekk ma jkunx għadu meħtieġ jew meqjus 

effettiv. 

Ġustifikazzjoni 

Għandu jkun hemm flessibilità sabiex jiġi żgurat li din id-Deċiżjoni ma tillimitax l-iżvilupp ta’ 

soluzzjoni. 

 

 

 

Emenda  43 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 6 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Fl-implimentazzjoni tal-Programm ISA2, 

jitqiesu kif dovut l-Istrateġija Ewropea 

dwar l-Interoperabbiltà, il-Qafas Ewropew 

tal-Interoperabbiltà u l-aġġornamenti 

futuri tagħhom. 

1. Fl-implimentazzjoni tal-Programm ISA2, 

soluzzjonijiet għandhom jikkontribwixxu 

għall-implimentazzjoni ta', u għandhom 

jiġu żviluppati biss jekk ikunu konformi 

bis-sħiħ ma', l-Istrateġija Ewropea għall-

Interoperabbiltà, il-Qafas Ewropew għall-

Interoperabbiltà, l-istrateġija tal-

Kummissjoni dwar is-suq uniku diġitali, u 

l-aġġornamenti futuri tagħhom. 

Emenda  44 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 6 – paragrafu 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. Fl-implimentazzjoni tal-Programm 

ISA2, il-Kummissjoni għandha 

tikkonsulta kemm tista' lill-partijiet 

ikkonċernati, b'mod partikolari ċ-ċittadini 

u l-SMEs skont kemm ikunu involuti. 
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 Il-Kummissjoni, kemm jista' jkun, 

għandha tinvolvi lill-SMEs fl-akbar 

numru ta' proġetti possibbli. 

Emenda  45 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 6 – paragrafu 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Sabiex jiġi evitat l-irduppjar u jitħaffef l-

istabbiliment ta' soluzzjonijiet ta' 

interoperabbiltà, jitqiesu r-riżultati miksuba 

minn inizjattivi tal-Unjoni u tal-Istati 

Membri rilevanti oħrajn fejn xieraq. 

5. Sabiex jiġi evitat l-irduppjar u jitħaffef l-

istabbiliment ta’ soluzzjonijiet ta’ 

interoperabbiltà, għandhom jitqiesu r-

riżultati miksuba minn inizjattivi tal-

Unjoni u tal-Istati Membri rilevanti oħrajn, 

u l-prattiki tajbin għandhom jiġu 

kkomunikati u promossi. 

Emenda  46 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 6 – paragrafi 7 sa 10 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

7. Is-soluzzjonijiet ta' interoperabbiltà u l-

aġġornamenti tagħhom jiġu inklużi fl-EIC 

u jiġu magħmula disponibbli, fejn xieraq, 

għall-użu mill-ġdid mill-

amministrazzjonijiet pubbliċi Ewropej. 

7. Is-soluzzjonijiet ta’ interoperabbiltà u l-

aġġornamenti tagħhom għandhom jiġu 

inklużi fl-EIC u jiġu magħmula 

disponibbli, fejn xieraq, għall-użu mill-

ġdid mill-amministrazzjonijiet pubbliċi 

Ewropej u, fejn applikabbli, miċ-ċittadini 

u min-negozji. 

8. Il-Kummissjoni timmonitorja 

perjodikament l-implimentazzjoni u l-użu 

mill-ġdid ta' soluzzjonijiet ta' 

interoperabbiltà fl-Unjoni kollha, bħala 

parti mill-programm kontinwu ta’ ħidma 

stabbilit skont l-Artikolu 7. 

 

9. Sabiex jiġu massimizzati s-sinerġiji u 

jiġu żgurati sforzi kumplimentari u 

kumbinati, l-azzjonijiet, fejn xieraq, jiġu 

kkoordinati ma' inizjattivi tal-Unjoni 

rilevanti oħrajn. 

9. Sabiex jiġu massimizzati s-sinerġiji, jiġu 

żgurati sforzi kumplimentari u kumbinati u 

tiġi evitata d-duplikazzjoni, l-azzjonijiet, 

fejn xieraq, għandhom jiġu kkoordinati 

ma' inizjattivi tal-Unjoni rilevanti oħrajn. 

10. L-azzjonijiet u s-soluzzjonijiet ta' 

interoperabbiltà kollha ffinanzjati fil-

10. L-azzjonijiet u s-soluzzjonijiet ta’ 

interoperabbiltà kollha ffinanzjati fil-
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Programm ISA2, fejn xieraq, jitħeġġu biex 

jużaw mill-ġdid is-soluzzjonijiet ta' 

interoperabbiltà disponibbli. 

Programm ISA2, fejn xieraq, għandhom 

jużaw mill-ġdid is-soluzzjonijiet ta’ 

interoperabbiltà disponibbli. 

Emenda  47 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 7 – paragrafi 1 u 2 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Fil-bidu tal-Programm ISA2, il-

Kummissjoni tadotta atti ta' 

implimentazzjoni li jistabbilixxu programm 

kontinwu ta’ ħidma u temendah mill-inqas 

darba fis-sena, għall-implimentazzjoni ta' 

azzjonijiet għall-perjodu ta' applikazzjoni 

sħiħ ta' din id-Deċiżjoni. Dawk l-atti ta' 

implimentazzjoni jiġu adottati skont il-

proċedura ta' eżami msemmija fl-

Artikolu 10(2). 

1. Fil-bidu tal-Programm ISA2, il-

Kummissjoni għandha tadotta atti ta' 

implimentazzjoni li jistabbilixxu programm 

kontinwu ta’ ħidma u temendah mill-inqas 

darba fis-sena, għall-implimentazzjoni ta' 

azzjonijiet għall-perjodu ta' applikazzjoni 

sħiħ ta' din id-Deċiżjoni. Dawk l-atti ta' 

implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 

skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-

Artikolu 10(2). 

Il-programm kontinwu ta’ ħidma 

jidentifika, jipprijoritizza, jiddokumenta, 

jagħżel, jiddisinja, jimplimenta u jevalwa l-

azzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 5, kif 

ukoll jippromwovi r-riżultati tagħhom. 

Il-programm kontinwu ta’ ħidma għandu 

jidentifika, jipprijoritizza, jiddokumenta, 

jagħżel, jiddisinja, jimplimenta u jevalwa l-

azzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 5, 

inklużi l-miżuri ta' akkumpanjament 

imsemmija fl-Artikolu 5(3), kif ukoll 

jippromwovi r-riżultati tagħhom. 

 Il-programm kontinwu ta’ ħidma għandu 

jqis il-punt sa fejn il-kriterji ta' eliġibbiltà 

u ta' għażla stabbiliti fl-Artikolu 4 jiġu 

ssodisfati. 

2. L-inklużjoni ta' azzjonijiet fil-programm 

kontinwu ta’ ħidma tkun soġġetta għall-

konformità ma' ġabra ta' regoli u mal-

kriterji ta' ammissjoni qabel ma jiġu 

inklużi fil-programm kontinwu ta’ ħidma. 

Dawk ir-regoli u l-kriterji u kull emenda 

tagħhom ikunu parti integrali tal-

programm kontinwu ta’ ħidma. 

2. L-inklużjoni ta' azzjonijiet fil-programm 

kontinwu ta' ħidma għandha tkun soġġetta 

għall-konformità ma' ġabra ta' proċeduri 

amministrattivi li jistabbilixxu l-għanijiet 

applikabbli qabel ma jiġu inklużi fil-

programm kontinwu ta' ħidma. Dawk il-

proċeduri amministrattivi u kull emenda 

għalihom għandhom ikunu parti integrali 

tal-programm kontinwu ta’ ħidma.  
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Emenda  48 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 11 – paragrafi 2 u 3 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-Kummissjoni tirrapporta annwalment 

lill-Kumitat ISA2 dwar l-implimentazzjoni 

tal-Programm. 

2. Il-Kummissjoni għandha tirrapporta 

annwalment lill-Kumitat ISA2 u lill-

kumitat jew kumitati kompetenti tal-

Parlament Ewropew dwar l-

implimentazzjoni tal-Programm ISA2 u l-

użu mill-ġdid tas-soluzzjonijiet ta' 

interoperabbiltà fl-Unjoni kollha. 

 Il-kumitat jew il-kumitati kompetenti tal-

Parlament Ewropew jistgħu jistiednu lill-

Kummissjoni tirrapporta dwar l-

implimentazzjoni tal-Programm ISA2 u 

twieġeb id-domandi mqajma mill-membri 

tagħhom. 

3. Il-Programm ikun soġġett għal 

evalwazzjoni interim u evalwazzjoni finali 

u r-riżultati tagħhom jiġu kkomunikati lill-

Parlament Ewropew u lill-Kunsill sal-

31 ta' Diċembru 2018 u l-

31 ta' Diċembru 2021 rispettivament. F'dan 

il-kuntest, il-kumitat responsabbli tal-

Parlament jista' jistieden lill-Kummissjoni 

tippreżenta r-riżultati tal-evalwazzjoni u 

twieġeb id-domandi mqajma mill-membri 

tiegħu. 

3. Il-Programm ISA2 għandu jkun soġġett 

għal evalwazzjoni interim u evalwazzjoni 

finali, li kull wieħed minnhom għandu 

jkun akkumpanjat b'valutazzjoni tal-

impatt, u r-riżultati tagħhom għandhom 

jiġu kkomunikati lill-Parlament Ewropew u 

lill-Kunsill sal-31 ta' Diċembru 2018 u l-

31 ta' Diċembru 2021 rispettivament. F'dan 

il-kuntest, il-kumitat jew il-kumitati 

kompetenti tal-Parlament Ewropew jistgħu 

jistiednu lill-Kummissjoni tippreżenta r-

riżultati tal-evalwazzjoni u twieġeb id-

domandi mqajma mill-membri tagħhom. 

Emenda  49 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 11 – paragrafu 4 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. L-evalwazzjonijiet jeżaminaw 

kwistjonijiet bħal pereżempju r-rilevanza, 

l-effettività, l-effiċjenza, l-utilità, is-

sostenibbiltà u l-koerenza tal-azzjonijiet 

tal-Programm. Barra minn hekk, l-

4. L-evalwazzjonijiet għandhom 

jeżaminaw kwistjonijiet bħal pereżempju r-

rilevanza, il-valur miżjud, l-effettività, l-

effiċjenza, l-utilità, is-sodisfazzjon taċ-

ċittadini u n-negozji, is-sostenibbiltà u l-
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evalwazzjoni finali teżamina l-punt sa fejn 

il-Programm laħaq l-għan tiegħu. 

koerenza tal-azzjonijiet tal-Programm 

ISA2, kif ukoll il-koordinazzjoni tagħhom 

ma' inizjattivi rilevanti oħra tal-Unjoni. 

Barra minn hekk, l-evalwazzjoni finali 

għandha teżamina l-punt sa fejn il-

Programm ISA2 ikun laħaq l-għan tiegħu. 

Emenda  50 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 11 – paragrafu 5 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Il-prestazzjoni tal-Programm tiġi 

vvalutata bi tqabbil mal-għan stabbilit fl-

Artikolu 1 u l-azzjonijiet tal-programm 

kontinwu ta’ ħidma. L-għan jitkejjel 

b'mod partikolari permezz tal-għadd ta' 

fatturi determinanti ewlenin tal-

interoperabbiltà u permezz tal-għadd ta' 

strumenti ta' appoġġ għall-

amministrazzjonijiet pubbliċi mwassla lill-

amministrazzjonijiet pubbliċi Ewropej u 

użati minnhom. L-indikaturi għall-kejl 

tar-riżultat u l-impatt tal-Programm jiġu 

definiti fil-programm kontinwu ta’ ħidma. 

5. Il-prestazzjoni tal-Programm ISA2 

għandha tiġi vvalutata bi tqabbil mal-għan 

stabbilit fl-Artikolu 1(2) u l-kriterji ta' 

eliġibbiltà u ta' għażla stabbiliti fl-

Artikolu 4(2). L-ilħuq tal-għan għandu 

jitkejjel b'mod partikolari f'termini tal-

għadd ta' fatturi determinanti ewlenin tal-

interoperabbiltà u ta' strumenti ta' appoġġ 

għall-amministrazzjonijiet pubbliċi 

mwassla lill-amministrazzjonijiet pubbliċi 

Ewropej u użati minnhom. 

Emenda  51 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 11 – paragrafu 5a (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 5a. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 

indikaturi għall-kejl tar-riżultat u l-impatt 

tal-Programm ISA2. 

 Tali indikaturi għandhom iqisu l-kriterji 

ta' eliġibbiltà u ta' għażla stabbiliti fl-

Artikolu 4(2). 
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Emenda  52 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 11 – paragrafu 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

6. L-evalwazzjonijiet jeżaminaw ukoll il-

benefiċċji tal-azzjonijiet lill-Unjoni għall-

avvanz tal-politiki komuni, jidentifikaw l-

oqsma għat-titjib potenzjali u jivverifikaw 

is-sinerġiji ma' inizjattivi tal-Unjoni oħrajn 

fil-qasam tal-interoperabbiltà 

transfruntiera jew transsettorjali u l-

modernizzazzjoni tal-amministrazzjonijiet 

pubbliċi Ewropej. 

6. L-evalwazzjonijiet għandhom 

jeżaminaw ukoll il-benefiċċji tal-azzjonijiet 

lill-Unjoni għall-avvanz tal-politiki 

komuni, jidentifikaw l-oqsma għat-titjib 

potenzjali u jivverifikaw is-sinerġiji ma' 

inizjattivi tal-Unjoni oħrajn fil-qasam tal-

interoperabbiltà u l-modernizzazzjoni, is-

semplifikazzjoni u l-effiċjenza 

transfruntieri jew transsettorjali tal-

amministrazzjonijiet pubbliċi Ewropej. 

 

Emenda  53 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 11 – paragrafu 8 – punt a 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) il-benefiċċji kwantifikabbli li jagħtu s-

soluzzjonijiet ta' interoperabbiltà billi 

jorbtu l-ICT mal-ħtiġijiet tal-utenti; 

(a) il-benefiċċji kwantifikabbli u 

kwalifikabbli li jagħtu s-soluzzjonijiet ta' 

interoperabbiltà billi jorbtu l-ICT mal-

ħtiġijiet tal-utenti u l-utenti finali, b'mod 

partikolari ċ-ċittadini u l-SMEs; 

Emenda  54 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 11 – paragrafu 8 – punt b 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) l-impatt pożittiv kwantifikabbli tas-

soluzzjonijiet interoperabbli bbażati fuq l-

ICT. 

(b) l-impatt kwantifikabbli u kwalifikabbli 

tas-soluzzjonijiet interoperabbli bbażati fuq 

l-ICT, b'mod partikolari fuq l-

amministrazzjonijiet pubbliċi, iċ-ċittadini 

u l-SMEs. 
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Emenda  55 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 13 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Bla ħsara għall-politiki l-oħra tal-Unjoni, 

is-soluzzjonijiet ta' interoperabbiltà 

stabbiliti u operati mill-Programm ISA2 

jistgħu jintużaw minn inizjattivi mhux tal-

Unjoni, għal finijiet mhux kummerċjali, 

sakemm ma jkunx hemm kostijiet 

addizzjonali għall-baġit ġenerali tal-Unjoni 

u l-għan ewlieni tal-Unjoni tas-soluzzjoni 

interoperabbli ma jiġix kompromess. 

Bla ħsara għall-politiki l-oħra tal-Unjoni, u 

b'konformità mal-kriterji ta' eliġibbiltà u 

ta' għażla stabbiliti fl-Artikolu 4(2), is-

soluzzjonijiet ta' interoperabbiltà stabbiliti 

u operati mill-Programm ISA2 jistgħu 

jintużaw minn inizjattivi mhux tal-Unjoni, 

għal finijiet mhux kummerċjali, sakemm 

ma jkunx hemm kostijiet addizzjonali 

għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u l-għan 

ewlieni tal-Unjoni tas-soluzzjoni 

interoperabbli ma jiġix kompromess. 
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