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Emenda mressqa minn Rebecca Harms

Emenda 51
Premessa 2

(2) The project to modernise air traffic 
management in Europe, hereinafter called 
the "SESAR project", is the technological 
element of the single European sky. Il-
proġett huwa mmirat li jagħti lill-Komunita 
prestazzjoni għolja fl-infrastruttura tal-
kontroll tat-traffiku ta' l-ajru li jippermetti 
żvilupp sikur u favur l-ambjent ta' trasport ta' 
l-ajru, u li jibbenefika bis-sħiħ mill-progressi 
teknoloġiċi ta' programmi bħalma huwa 
Galileo.

(2) Il-proġett biex jiġi mmodernizzat l-
immaniġġjar tat-traffiku ta' l-ajru fl-Ewropa, 
minn issa 'l quddiem imsejjaħ "il-proġett 
SESAR", huwa l-element teknoloġiku tas-
sema waħdieni Ewropew. Il-proġett jimmira 
li jagħti lill-Komunita prestazzjoni għolja fl-
infrastruttura tal-kontroll tat-traffiku ta' l-
ajru li tippermetti żvilupp tat-trasport ta' l-
ajru li jkun sikur , effiċjenti fl- enerġija, u 
favur l-ambjent , u li jibbenefika bis-sħiħ 
mill-progressi teknoloġiċi ta' programmi 
bħalma huwa Galileo. Il-proġġett huwa 
wkoll mmirat biex jintegra kemm l-
immaniġġjar tal-veloċita ta' l-ajruplani 
għal raġunijiet ta' effiċjenza fl- enerġija, 
kif ukoll koperazzjoni intensiva mas-
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servizzi tat-tbassir tat-temp, sabiex 
jitnaqqas l-impatt ta' l-avjazzjoni fuq il-
bidla fil-klima.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prestazzjoni ogħla ta' l-ATM għandha l-potenzjal li timmaniġġja veloċita adattata aħjar 
sabiex ma jkunx hemm ħela fil-konsum tal-pitrolju, u tippermetti li l-ajruplani jkunu ggwidati 
fuq rotot li huma, skond it-tbassir tat-temp, inqas sensittivi għall-iffurmar ta' traċċi ta' 
kondensazzjoni.

Emenda mressqa minn Philippe Busquin

Emenda 52
Premessa 17

(17) The main task of the Joint Undertaking 
must be to organise and coordinate the 
SESAR project by combining public and 
private sector funding and using external 
technical resources, provided by its 
members, and in particular Eurocontrol’s 
experience.

(17) Ix-xogħol ewlieni ta' l-Impriża 
Konġunta għandu jkun li torganizza u 
tikkordina l-proġett SESAR billi tgħaqqad 
fondi mis-settur pubbliku u dak privat u billi 
tuża riżorsi tekniċi esterni, provduti mill-
membri tagħha, u b'mod partikolari l-
esperjenza u u l-għarfien espert tal-
Eurocontrol.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza għall-ESA hija bikrija qabel ma' joħorġu r-riżultati tal-fażi ta' defninizzjoni tas-
SESAR dwar l-irwol ta' sistemi bbażati fl-ispazju fil-futur tas-sistema ta' l-ATM. Ir-referenza 
għall-esperjenza tal-EUROCONTROL għandha tkun kompluta billi jissemmew l-40 sena ta' 
għarfien espert fl-oqsma ċivili u militari miġbur minn din l-Organizzazzjoni.

Emenda mressqa minn Erna Hennicot-Schoepges 

Emenda 53
Artikolu 1, paragrafu 1 a (ġdid)

1a. Il-"proġett SESAR" għandu jikkonsisti 
fi tliet fażijiet:
a. Il-'fażi tad-definizzjoni' għandha l-għan 
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li tiddefinixxi l-possibilitajiet tekniċi u l-
passi li għandhom jittieħdu u l-prijoritajiet 
fil-programm ta' modernizzazzjoni kif ukoll 
fil-pjanijiet ta' l-implimentazzjoni 
operazzjonali. Din bdiet f'Ottubru 2005 u 
mistennija tispiċċa f'Diċembru 2007 u r-
riżultat tagħha għandu jkun il-'Master 
Plan' ta' ATM . Il-'Master Plan' ta' ATM 
għandu jiġi żviluppat minn konsorzju ta' 
intrapriżi taħt is-superviżjoni tal-
Eurocontrol;
(b) il-"fażi ta' żvilupp" ser tibda fl-1 ta' 
Jannar 2008, ladarba l-Kunsill, fuq 
proposta tal-Kummissjoni u wara 
konsultazzjoni mal-Parlament Ewropew 
jaqbel mal-"Master Plan". Il-fażi ta' l-
iżvilupp tispiċċa fil-31 ta' Diċembru 2013;
(ċ). Il-'fażi ta' attwazzjoni' tibda fl-1 ta' 
Jannar 2014 u tispiċċa fil-31 ta' Diċembru 
2020, u tkun tinkludi produzzjoni fuq skala 
kbira u l-implimentazzjoni ta' l-
infrastruttura l-ġdida ta' l-ATM. Il-
Kummissjoni għandha tippreżenta proposta
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, li 
tiddefenixxi:
(i) it-tranżizzjoni mill-fażi ta' żvilupp għall-
fażi ta' attwazzjoni,
(ii) il-mekkaniżmi ta' rimborż li għandhom 
japplikaw għal kull entità oħra li tiġi wara 
l-Intrapriża Konġunta SESAR, u
(iii) it-trasferiment ta' assi tanġibbli u 
intanġibbli magħżula għall-entità l-ġdida li 
tiġi wara l-Intrapriża Konġunta SESAR.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta' regolamentazzjoni aħjar u aktar ċarezza fir-responsabilità, dan ir-
Regolament għandu jiddefinixxi f'termini ta' perjodu ta' żmien u f'termini ta' x'għandu 
jintlaħaq matul it-tliet fażijiet, filwaqt li jagħti attenzjoni għar-responsabilitajiet tal-
leġiżlaturi u l-entitajiet l-oħra konċernati.
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Emenda mressqa minn Rebecca Harms

Emenda 54
Artikolu 1, paragrafu 2, inċiż 1 a (ġdid)

- integrazzjoni ta' l-immaniġġjar tal-
veloċita ta' l-ajruplani, għal raġunijiet ta' 
effiċjenza fl- enerġija, u servizzi ta' tbassir 
tat-temp, sabiex jiġi mnaqqas l-impatt ta'  l-
avjazzjoni fuq il-klima;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prestazzjoni ogħla ta' l-ATM għandha l-potenzjal li timmaniġġja veloċita adattata aħjar 
sabiex ma jkunx hemm ħela fil-konsum tal-pitrolju, u tippermetti li l-ajruplani jkunu ggwidati 
fuq rotot li huma, skond it-tbassir tat-temp, inqas sensittivi għall-iffurmar ta' traċċi ta' 
kondensazzjoni.

Emenda mressqa minn Rebecca Harms

Emenda 55
Artikolu 4, paragrafu 2

2. The Community's contribution can be 
paid from the budget of the research and 
technological development and the trans-
European networks framework 
programmes.

2. Il-kontribut tal-Komunita għandu jintuża 
b'mod partikolari biex ikunu integrati l-
aspetti li jindirizzaw l-effiċjenza fl- enerġija 
u li jnaqqsu l-impatt ta' l-avjazzjoni fuq il-
klima. Dan jista' jitħallas mill-baġit tal-
programmi ta' qafas għall-iżvilupp tar-
riċerka u t-teknoloġija u għan-netwerks 
transewropej.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prestazzjoni ogħla ta' l-ATM għandha l-potenzjal li timmaniġġja veloċita adattata aħjar 
sabiex ma jkunx hemm ħela fil-konsum tal-pitrolju, u tippermetti li l-ajruplani jkunu ggwidati 
fuq rotot li huma, skond it-tbassir tat-temp, inqas sensittivi għall-iffurmar ta' traċċi ta' 
kondensazzjoni.

Or. en
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Emenda mressqa minn Philippe Busquin

Emenda 56
Anness, Artikolu 3, paragrafu 1, punt (a a) (ġdid)

(AA) rappreżentant tal-militar;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rappreżentanti ta' l-industrija għandhom jiġu nominati mill-organizzazzjonijiet 
rappreżentativi rilevanti fuq livell Ewropew. Ir-rappreżentant tal-Militar għandu jiġi nominat 
mill-organizzazzjoni rappreżentattiva li titratta l-ATM fuq livell Ewropew. 

Emenda mressqa minn Paul Rübig

Emenda 57
Anness, Artikolu 4, paragrafu 1

1. Die in Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a
und b genannten Vertreter haben 
Stimmrecht.

1. Ir-rappreżentanti kollha msemmijja fl-
Artikolu 2(1) ħlief għall-Aġenzija Spazjali 
Ewropea u l-Eurocontrol għandu jkollhom, 
fid-dawl tal-paragrafu 2, vot proporzjonat li 
jikkorrespondi mal-kontribuzzjoni tagħhom 
għall-baġit ta' l-Intrapriża Konġunta 
SESAR.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi evitat kull kunflitt ta' interessi possibbli. l-ESA u l-Eurocontrol għandhom jiġu 
rappreżentati fil-Bord Amministrattiv f'kapaċità teknika u konsultattiva biss.

Emenda mressqa minn Paul Rübig

Emenda 58
Anness, Artikolu 4, paragrafu 2

2. Die Mitglieder des gemeinsamen 
Unternehmens verfügen über eine Zahl 

2. Il-proporzjon u n-numru totali tal-voti 
għandu jkun kif ġej:
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von Stimmen, die zu ihrem Beitrag zur 
Mittelausstattung des gemeinsamen 
Unternehmens im Verhältnis steht. Die 
Gemeinschaft und Eurocontrol verfügen 
jedoch jeweils über mindestens 30 % der 
Stimmengesamtzahl, und der in Artikel 3 
Absatz 1 Buchstabe b genannte Vertreter 
der Luftraumnutzer verfügt über 
mindestens 10 % der Stimmengesamtzahl.

a) il-Komunità m'għandux ikollha aktar 
min 25%,
b) l-entità konsultattiva ta' l-industrija 
għandu jkollha 25%,
c) l-EIB għandu jkollu 5%,
d) l-intrapriżi jew l-entitajiet pubbliċi (u 
privati) l-oħra minn pajjiżi terzi għandu 
jkollhom il-voti li jifdal.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-Komunità m'għandux ikollha aktar minn 25% tal-voti ħalli jiġi żgurat li l-investituri privati 
ma jinqatgħux 'il barra. Sabiex jiġi evitat kull kunflitt ta' interessi possibbli. l-ESA u l-
Eurocontrol għandhom jiġu rappreżentati fil-Bord Amministrattiv f'kapaċità teknika u 
konsultattiva biss. 

Emenda mressqa minn Philippe Busquin

Emenda 59
Anness, Artikolu 4, paragrafu 2

2. The members of the Joint Undertaking 
shall have a number of votes in proportion to 
their contribution to the funds of the Joint 
Undertaking. Pero, il-Komunita u l-
Ewrokontroll għandu jkollhom mill-inqas 
30% kull wieħed tan-numru totali ta' voti, u 
r-rappreżentant tal-passiġġieri ta' l-ajru 
msemmi f'punt (b) ta' l-Artikolu 3(1) għandu 
jkollu mill-inqas 10% tan-numru totali ta' 
voti.

2. Il-membri ta' l-Intrapriża Konġunta 
għandu jkollhom numru ta' voti fi 
proporzjon mal-kontribut tagħhom għall-
fondi ta' l-Intrapriża Konġunta. Madankollu, 
il-Komunità u l-Eurocontrol għandu 
jkollhom ta' l-anqas 30% kull wieħed tan-
numru totali ta' voti u r-rappreżentanti ta' l-
industrija għandu jkollhom 25%.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni Ewropea u l-EUROCONTROL huma l-Membri fundaturi li intalbu 
jikkontribwixxu b'terz kull wieħed. L-industrija kellha tikkontribwixxi b'terz imma s'issa 
għadha ma tatx garanzija li ser tikkontribwixxi daqshekk. 

Emenda mressqa minn Paul Rübig

Emenda 60
Anness, Artikolu 4, paragrafu 3

3. Der Verwaltungsrat fasst Beschlüsse mit 
einfacher Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen, sofern diese Satzung nicht anderes 
vorsieht.

3. Id-deċiżjonijiet tal-Bord Amministrattiv 
għandhom jiġu adottati b'maġġoranza 
sempliċi tal-voti mitfugħa sakemm mhux 
previst b'mod differenti fl-istatut. 

Deċiżjonijiet ta' importanza fundamentali 
partikolarment fi ħdan il-punti (a), (c), (e) 
(f), (g), (i), (k), (l) u (m) ta' l-Artikolu 5(1) 
jistgħu jittieħdu biss fi ftehim ma' l-
industrija ta' l-avjazzjoni fil-kapaċità 
tagħha bħala membru jew bħala 
rappreżentattiv fi ħdan l-entità 
konsultattiva ta' l-industrija .  

Or. de

Ġustifikazzjoni

Billi l-ispejjeż u r-riskji tas-sistema Ewropea futura għall-immaniġġjar tat-traffiku bl-ajru 
SESAR għandhom ikunu l-aktar f'idejn l-industrija ta' l-avjazzjoni wara t-tlestija tal-fażi ta' 
żvilupp sal-31 ta' Diċembru 2013, jiġifieri waqt il-fażi ' ta' tranżizzjoni' u l-fażijiet 
sussegwenti, jenħtiġ li jiġi żgurat li, anke fi stadji preliminari, l-industrija ta' l-avjazzjoni ma 
tiġix megħluba fil-votazzjonijiet dwar deċiżjonijiet ta' importanza fundamentali meħuda mill-
Bord Amministrattiv.    

Amendment by Rebecca Harms

Emenda 61
Anness, Artikolu 4, paragrafu 5a (ġdid)

5a. Il-Master Plan ta' l-ATM għandu jiġi 
kkomunikat u mibgħut lill-Parlament 
Ewropew
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Or. en

Emenda mressqa minn Philippe Busquin

Emenda 62
Anness, Artikolu 6, paragrafu 1

1. The Executive Director shall be 
responsible for the day-to-day management 
of the Joint Undertaking and is its legal 
representative. Huwa għandu jkun maħtur 
mill-Bord Amministrattiv fuq proposta mill-
Kummissjoni Ewropea. He shall perform 
his duties with complete independence.

1. Id-Direttur eżekuttiv għandu jinħatar mill-
Bord Amministrattiv fuq proposta tal-
Kummissjoni Ewropea u tal-Eurocontrol.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta għanda tipi kkordinata miż-żewġi membri fundaturi- Il-Kummissjoni Ewropea u l-
EUROCONTROL- li jikkontribwixxu indaqs.-

Emenda mressqa minn Erna Hennicot-Schoepges

Emenda 63
Anness, Artikolu 8, punti (a) u punt (b), parti introduttorja

1a. L-irwol u l-kontribut ta' l-Eurocontrol 
għandhom ikunu definiti fi ftehima ma' l-
Intrapriża Konġunta SESAR. Din il-
ftehima għandha:

a) Eurocontrol shares the results of the 
definition phase with the Joint Undertaking;

a) tistabbilixxi l-modalitajiet tat-
trasferiment u l-użu tar-riżultati tal-fażi tad-
definizzjoni ma' l-Intrapriża Konġunta; 

b) Eurocontrol is given responsibility for 
the following tasks, which result from 
implementing “the plan”, as well as the 
management of the relevant funds:

b) tiddeskrivi l-ħidmiet ta' l-Eurocontrol u 
r-responsabilitajiet tiegħu fl-
implimentazzjoni tal-'Master Plan' ta' l-
ATM , bħal:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tipprova tikkjarifika l-irwol u r-responsabilitajiet ta' l-Eurocontrol fil-'fażi ta' l-iżvilupp', u 



AM\632157MT.doc 9/9 PE 378.647v01-00

MT

għandha tiġi kkunsidrata flimkien ma' l-emenda għall-Art. 8(1) ta' l-Anness.

Emenda mressqa minn Britta Thomsen

Emenda 64
Anness, Artikolu 17

Fællesforetagendet er ejer af alle materielle 
og immaterielle formuegenstande, som er 
skabt, eller som det har fået overdraget til 
SESAR-projektets gennemførelsesfase.     

L-intrapriża konġunta għandu jkollha l-
pussess ta' l-assi kollha, tanġibli jew 
intanġibbli, maħluqa mill-intrapriża 
konġunta SESAR jew trasferiti lilha għall-
fażi ta' żvilupp tal-proġett SESAR skond il-
ftehimiet konklużi bejn l-intrapriża 
konġunta SESAR u l-membri tagħha.  L-
intrapriża konġunta għandha tagħti aċċess 
għall-għarfien miġbur b'konnessjoni mal-
proġett, speċjalment lill-membri tagħha, 
lill-Istati Membri tal-KE u/jew lill-
Eurocontrol għall-użu mhux kummerċjali 
tagħhom.

Or. da

Ġustifikazzjoni

Din hija emenda importanti li ħaqqha attenzjoni bir-reqqa, għaliex tistabbilixxi d-
dispożizzjonijiet legali dwar id-drittijiet tal-pussess. Huwa importanti li jiġi speċifikat li l-
membri ta' l-intrapriża konġunta u l-Istati Membri ta' l-UE għandu jkollhom aċċess għall-
għarfien miksub b'konessjoni mal-proġett. Is-SESAR ser joħloq l-istandards għat-
tekonoloġija, l-programmi u l-komponenti ta' l-immaniġġjar tat-traffiku ta' l-ajru tal-futur, li 
minn issa 'l quddiem ser jiġu adottati mill-industrija Ewropea ta' l-avjazzjoni u minn 
intrapriżi oħra fl-iżvilupp tal-prodotti tagħhom. Għalhekk huwa importanti li intrapriża 
privata ma titħalliex ikollha d-drittijiet tal-pussess fuq teknoloġija, programm jew komponent 
essenzjali għall-iżvilupp ta' prodott ġdid.  Din l-emenda hija maħsuba sabiex tevita li jifforma 
monopolju ta' l-immaniġġjar tat-traffiku ta' l-ajru Ewropew.       


