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Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, apparti fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex jiġi approvat it-test konġunt

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni.)

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa 
qawwija u korsiva. Fil-każ ta' atti li jemendaw, il-partijiet li jittieħdu kif 
inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament jixtieq jemenda, imma li l-
Kummissjoni ma tkunx emendat, huma indikati b'tipa qawwija. It-tħassir 
eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat kif ġej: [...]. Test korsiv 
normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi partijiet tat-test 
leġiżlattiv li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop li tgħin fil-
preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew nuqqasijiet 
f'verżjoni lingwistika minnhom). Il-korrezzjonijiet proposti huma suġġetti 
għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta’ Ftehim li jġedded il-
Ftehim dwar il-kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika bejn il-Komunità Ewropea u l-
Gvern tar-Repubblika ta’ l-Indja
(16681/2007  – C6-0073/2008 – 2007/0207(CNS))

(Proċedura ta' konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill (COM(2007)0576)

– wara li kkunsidra l-abbozz ta’ deċiżjoni tal-Kunsill (16681/2007),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 170(2) u 300(2), l-ewwel subparagrafu tat-Trattat KE,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 300(3), l-ewwel subparagrafu tat-Trattat KE, skond liema l-
Kunsill ikkonsulta l-Parlament (C6--0073/2008),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 51 u 83(7) tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija 
(A6-0000/2008),

1. Japprova l-abbozz tad-deċiżjoni tal-Kunsill kif emendata u japprova l-konklużjoni tal-
ftehima;

2. Jagħti struzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tiegħu lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni, lill-gvernijiet u lill-parlamenti ta' l-Istati membri u u lill-Gvern tar-
Repubblika ta’ l-Indja.

Emenda 1

Abbozz ta’ deċiżjoni tal-Kunsill 
Premessa 3 a (ġdida)

Test propost mill-Kunsill Emenda

(3a) Ir-responsabilità għall-
koordinazzjoni effiċjenti u l-iffaċilitar ta’ 
l-attivitajiet ta’ koperazzjoni skond il-
Ftehima hija f’idejn il-Kumitat ta’ 
Tmexxija għax-Xjenza u t-Teknoloġija 
KE-Indja, u huwa mixtieq li r-regoli ta’ 
proċedura tal-kumitat ikunu bbażati fuq 
il-prinċipji tat-trasparenza u tar-
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responsabilità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Evalwazzjoni ta’ l-Impatt li saret minn espert indipendenti kkonkludiet li l-Kumitat ta’ 
Tmexxija għandu jissaħħaħ u li għandu jissaħħaħ is-segwitu tad-deċiżjonijiet meħudin. 
Għalhekk din l-emenda tipprova tagħmel dan.

Emenda 2

Abbozz ta’ deċiżjoni tal-Kunsill 
Premessa 3 b (ġdida)

Test propost mill-Kunsill Emenda

(3b) Il-kumparabilità ta’ l-informazzjoni 
li tirriżulta mir-riċerka konġunta 
magħmula skond il-Ftehima għandha 
tkun objettiv ta’ prijorità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija mnebbħa mir-rakkomandazzjonijiet ta’ l-Evalwazzjoni ta’ l-Impatt li saret 
mill-espert indipendenti. Din għandha l-għan li tistipula prijorità mill-istatistiki kumparabbli.

Emenda 3

Abbozz ta’ deċiżjoni tal-Kunsill 
Premessa 3 c (ġdida)

Test propost mill-Kunsill Emenda

(3c) Fl-implimentazzjoni tal-Ftehima 
għandhom isiru sforzi biex tittejjeb il-
mobilità tar-riċerkaturi.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija mnebbħa wkoll mir-rakkomandazzjonijiet ta’ l-Evalwazzjoni ta’ l-Impatt li 
saret mill-espert indipendenti. Din tgħid: “Għandha tiddaħal fis-seħħ xi skema għall-mobilità 
tax-xjentisti; pereżempju “tieqa Indjana b’mod simili għall-mudell Erasmus Mundus.”
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NOTA SPJEGATTIVA

Introduzzjoni 

Il-bażi legali magħżula għal din il-proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill biex tiġġedded il-
Ftehima konkluża bejn l-KE u l-Indja għal koperazzjoni xjentifika u teknoloġika bejn iż-żewġ 
firmatarji tal-Ftehima ta’ l-2002 hija doppja. L-ewwelnett, il-prinċipju bażiku tat-Trattat KE li 
jagħmel dispożizzjoni għal koperazzjoni internazzjonali huwa l-Artikolu 170. It-tieni, il-
koperazzjoni bejn l-KE u l-pajjiżi terzi ta’ organizzazzjonijiet internazzjonali hija mmexxija 
mid-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 300, kemm biex jinfetħu n-negozjati u kemm biex jiġi 
konkluż it-test maqbul.

Il-Kummissjoni f’dan il-każ – kif kien ġara fil-każ tal-Ftehima 2002 – għażlet li tipproponi l-
proċedura ta’ konsultazzjoni għall-Parlament Ewropew, li hi prevista fl-ewwel subparagrafu 
ta’ l-Artikolu 300 (3).

Madankollu, ladarba t-test tal-Ftehima mehmuż mal-proposta huwa identiku għall-kontenut 
materjali tal-Ftehima ta’ l-2002 u ladarba ż-żewġ Partijiet esprimew interess li jġeddu l-
Ftehima kif inhi, il-Kummissjoni hija tal-fehma li għaliha tuża proċedura ta' pass wieħed. 
Din għandha tiġi interpretata bħala Proċedura Unika u Att Uniku li jirrigwardjaw l-Iffirmar u 
l-Konklużjoni.

Il-kontenut materjali tal-Ftehima Mġedda

Il-loġika tal-proċedura msemmija hija li ġejja. Bit-tkabbir u l-iffaċilitar ta’ l-isforz koperattiv 
fir-riċerka xjentifika u teknoloġika f’oqsma ta’ interess komuni għall-KE u l-Indja, il-proposta 
tal-Kummissjoni tgħid li se ssaħħaħ l-attivitajiet ta’ koperazzjoni u tinkuraġixxi l-
applikazzjoni tar-riżultati ta’ koperazzjoni bħal din maż-żewġ Firmatarji tal-Ftehima. F’dan il-
każ, dan se jirriżulta f’sitwazzjoni li qatt ma tfalli. F’dawn iċ-ċirkustanzi, jingħad li din is-
sitwazzjoni qatt ma tfalli għal raġuni oħra. Ir-riżultat aħħari hija t-taħlita ta’ ekonomija u ta’ 
dinamiki soċjali, li tirriżulta f’riżultat li jibbenefikaw minnu ż-żewġ naħat.

L-istess loġika kienet intużat fil-Ftehima 2002. Barra minn dan, l-Evalwazzjoni ta’ l-Impatt li 
saret minn espert indipendenti f’Ottubru 2006 kienet pożittiva. Din wasslet għal konklużjoni li 
tirrakomanda t-tiġdid tal-Ftehima ta’ l-2002 għal perjodu ulterjuri ta’ ħames snin.

Hemm erba’ prinċipji li jsawru l-bażi tat-tiġdid: benefiċċji reċiproċi bbilanċjati; aċċess 
reċiproku għall-attivitajiet kollha ta’ riċerka; skambju ta’ informazzjoni; protezzjoni tad-
drittijiet tal-proprjetà intellettwali.

Madankollu, l-effiċjenza ta’ dan l-approċċ komuni għal attività konġunta ta’ koperazzjoni fir-
riċerka u fl-iżvilupp teknoloġiku tibqa’ f’idejn l-istruttura istituzzjonali. Il-proposta tal-
Kummissjoni hija tal-fehma li l-Kumitat ta’ Tmexxija għax-Xjenza u t-Teknoloġija,  li 
jikkonsisti f’numru ugwali ta’ uffiċjali minn kull Parti u li hu stabbilit mill-Ftehima ta’ l-
2002, għandu jkun responsabbli għat-tmexxija tal-ftehima mġedda.

Iżda l-esperjenza b’din ix-xeħta ta’ Kumitati ta’ Tmexxija wriet li ż-żewġ prinċipji li jmexxu 
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t-treġija xierqa, jiġifieri t-Trasparenza u r-Responsabilità, m’humiex jiġu segwiti b’mod 
metikoluż. Għalhekk ir- Rapporteur tiegħek jipproponi Emenda għall-Premessi tal-proposta, li 
hija maħsuba biex tiċċara dan il-punt u titlob biex titqies kif jixraq meta jiġu stabbiliti r-regoli 
ta’ proċedura tal-Kumitat ta’ Tmexxija.

Bl-istess mod, żewġ emendi – waħda fuq statistiki kumparabbli u l-oħra fuq il-mobilità tar-
riċerkaturi – huma mnebbħa mill-Evalwazzjoni ta’ l-Impatt li saret minn espert indipendenti.

Il-finanzjament ta’ dan il-proġett konġunt se jkun maqsum b’mod ugwali bejn il-KE u l-Indja. 
Skond id-Dikjarazzjoni Finanzjarja tal-proposta, il-baġit tal-KE, għall-perjodu 2007 sa 2011, 
se jġorr spiża indikattiva ta’ intervent (nefqa operattiva u amministrattiva) ta’ 0.8425 miljun 
euro.

It-tixrid u l-użu ta’ informazzjoni huma element importanti ta’ din il-Ftehima. Mal-Ftehima 
hemm mehmuż anness dwar id-Drittijiet tal-Proprjetà Intellettwali, bħala parti integrali 
minnha. L-anness imsemmi fih id-dispożizzjonijiet standard kollha li jirregolaw is-sjieda, l-
allokazzjoni u l-eżerċizzju tad-drittijiet kif ukoll regoli speċifiċi dwar xogħlijiet bid-dritt ta' l-
awtur u x-xogħlijiet xjentifiċi u letterarji, u kriterji għall-“ informazzjoni mhux żvelata”.

Biex jagħlaq, ir-rapporteur tiegħek jipproponi l-approvazzjoni ta’ din il-Proposta bl-emendi 
tiegħu.
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