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EMENDI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-
Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Fil-Komunikazzjoni tagħha bit-titolu 
"Lejn spazju strateġiku għall-Unjoni 
Ewropea li jibbenefika liċ-ċittadini 
tagħha", il-Kummissjoni żviluppat il-
kunċett tagħha, filwaqt li enfasizzat li l-
infrastrutturi spazjali jistgħu jaqdu l-
interessi ta' sigurtà u ta' difiża tal-UE.

Emenda 2

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Il-provvista ta' servizzi tal-SST se 
jibbenefikaw minnha l-operaturi pubbliċi u 
privati kollha tal-infrastruttura bbażata fl-
ispazju, inkluża l-Unjoni fid-dawl tar-
responsabbiltajiet tagħha għall-programmi 
tal-ispazju tal-EU - is-Sistema Ewropea ta' 
Navigazzjoni b'Kopertura Ġeostazzjonarja 
(EGNOS) u Galileo implimentati permezz 
tar-Regolament (KE) Nru 683/2008 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-
9 ta' Lulju 2008 dwar implimentazzjoni 
ulterjuri tal-programmi Ewropej ta' 
navigazzjoni bis-satellita (EGNOS u 
Galileo)12 u Copernicus/GMES stabbilit 
bir-Regolament (UE) Nru 911/2010 tal-

(6) Il-provvista ta' servizzi tal-SST se 
jibbenefikaw minnha l-operaturi pubbliċi u 
privati kollha tal-infrastruttura bbażata fl-
ispazju, inkluża l-Unjoni fid-dawl tar-
responsabbiltajiet tagħha għall-programmi 
tal-ispazju tal-EU - is-Sistema Ewropea ta' 
Navigazzjoni b'Kopertura Ġeostazzjonarja 
(EGNOS) u Galileo implimentati permezz 
tar-Regolament (KE) Nru 683/2008 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-
9 ta' Lulju 2008 dwar implimentazzjoni 
ulterjuri tal-programmi Ewropej ta' 
navigazzjoni bis-satellita (EGNOS u 
Galileo)12 u Copernicus/GMES stabbilit 
bir-Regolament (UE) Nru 911/2010 tal-
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Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
22 ta' Settembru 2010 dwar il-programm 
Ewropew ta' monitoraġġ tad-dinja (GMES) 
u l-operazzjonijiet inizjali tiegħu (2011-
2013)13. It-twissijiet ta' dħul mill-ġdid se 
jgawdu wkoll minnhom l-awtoritajiet 
pubbliċi responsabbli għall-protezzjoni 
ċivili.

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
22 ta' Settembru 2010 dwar il-programm 
Ewropew ta' monitoraġġ tad-dinja (GMES) 
u l-operazzjonijiet inizjali tiegħu (2011-
2013)13. It-twissijiet ta' dħul mill-ġdid se 
jgawdu wkoll minnhom l-awtoritajiet 
pubbliċi responsabbli għall-protezzjoni 
ċivili. L-UE, bil-bini gradwali tas-sistemi 
tagħha, bħal Galileo u Copernicus, toffri 
servizzi b'rilevanza għall-kapaċitajiet 
ċivili u militari.

__________________ __________________
12 ĠU L 196, 27.4.2008, p.1 12 ĠU L 196, 27.4.2008, p.1
13 ĠU L 276, 20.10.2010, p. 1. 13 ĠU L 276, 20.10.2010, p. 1.

Emenda 3

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Il-programm ta' appoġġ għall-SST 
għandu jikkontribwixxi sabiex jiżgura l-
użu paċifiku u l-esplorazzjoni tal-ispazju 
extratmosferiku.

Emenda 4

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Il-programm ta' appoġġ għall-SST 
għandu wkoll ikun kumplimentari għall-
miżuri ta' mitigazzjoni eżistenti bħal 
pereżempju l-linji gwida tan-Nazzjonjiet 
Uniti (NU) għall-mitigazzjoni tar-residwu 
spazjali jew inizjattivi oħra, bħal 
pereżempju l-proposta tal-Unjoni għal 
Kodiċi ta' Kondotta internazzjonali dwar l-

(8) Il-programm ta' appoġġ għall-SST 
għandu wkoll ikun kumplementari għall-
miżuri ta' mitigazzjoni eżistenti bħal 
pereżempju l-linji gwida tan-Nazzjonjiet 
Uniti (NU) għall-mitigazzjoni tar-residwu 
spazjali jew inizjattivi oħra, u jkun 
konsistenti mal-proposta tal-Unjoni għal 
Kodiċi ta' Kondotta internazzjonali dwar l-
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attivitajiet tal-ispazju. attivitajiet tal-ispazju.

Emenda 5

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Il-Kummissjoni f'kooperazzjoni mill-
qrib mal-Aġenzija Spazjali Ewropea u ma' 
partijiet interessati oħra, għandha tkompli 
tmexxi djalogi dwar it-tema tal-ispazju 
mas-sħab strateġiċi tagħha; Għandha 
tinżamm u tissaħħaħ il-kooperazzjoni 
mill-qrib mal-Istati Uniti fir-rigward tas-
servizzi tal-SST Ewropej.

Emenda 6

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Parallelament għall-ħtieġa ta' 
kapaċità fil-qasam tal-SSA fit-tul u 
komprensiva, l-Unjoni Ewropea għandha 
tagħti prijorità u toffri sostenn lill-
inizjattivi ta' tneħħija attiva u lill-miżuri 
ta' passivazzjoni tar-residwi spazjali, bħal 
dik żviluppata mill-ESA, kif ukoll tieħu
vantaġġ minnhom, billi jikkostitwixxu l-
mod l-aktar effikaċi biex jonqsu r-riskji 
ta' kolliżjoni u dawk marbuta mad-dħul 
mill-ġdid mhux kontrollat tar-residwi fl-
atmosfera tad-Dinja.

Emenda 7

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 9



PE519.586v03-00 6/16 AD\1011843MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Ir-rekwiżiti tal-utent ċivili u militari tal-
SSA ġew definiti fid-dokument ta' ħidma 
tal-persunal "Rekwiżiti tal-utenti ċivili-
militari ta' livell għoli għall-għarfien tas-
sitwazzjonijiet fl-ispazju Ewropew"14

approvati mill-Istati Membri fil-Kumitat 
Politiku u ta' Sigurtà tal-Kunsill tat-
18 ta' Novembru 201115. Il-provvista tas-
servizzi tal-SST għandha sservi skopijiet 
ċivili biss. Ir-rekwiżiti purament militari
ma għandhomx jiġu indirizzati b'din id-
Deċiżjoni.

(9) Ir-rekwiżiti tal-utent ċivili u militari tal-
SSA ġew definiti fid-dokument ta' ħidma 
tal-persunal "Rekwiżiti tal-utenti ċivili-
militari ta' livell għoli għall-għarfien tas-
sitwazzjonijiet fl-ispazju Ewropew"14

approvati mill-Istati Membri fil-Kumitat 
Politiku u ta' Sigurtà tal-Kunsill tat-
18 ta' Novembru 201115. Il-provvista tas-
servizzi tal-SST għandha sservi kemm għal
skopijiet ċivili u kif ukoll militari.
Għandha ssir analiżi dettaljata dwar kif 
il-kapaċitajiet militari tal-Istati Membri 
tal-UE se jibbenefikaw minn servizzi tal-
SST u dwar il-kontribut tas-servizzi tal-
SST għas-salvagwardja tal-
implimentazzjoni tat-Trattat dwar l-
ispazju extratmosferiku.

__________________ __________________
14 SEC(2011) 1247 final, 12.10.2011. 14 SEC(2011) 1247 final, 12.10.2011.
15 Dokument tal-Kunsill 15715/11, 
24.10.2011.

15 Dokument tal-Kunsill 15715/11, 
24.10.2011.

Emenda 8

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Iċ-Ċentru Satellitari tal-Unjoni 
Ewropea (EUSC), aġenzija tal-Unjoni li 
twaqqfet permezz tal-Azzjoni Konġunta 
tal-Kunsill tal-20 ta' Lulju 2001 dwar l-
istabbiliment ta' Ċentru Satellitari tal-
Unjoni Ewropea (2001/555/CFSP) li 
tipprovdi servizzi u prodotti ta' 
informazzjoni dwar l-immaġini ġeospazjali 
b'livelli varji ta' klassifikazzjoni lill-utenti 
ċivili u militari, jista' jkun responsabbli 
għat-tħaddim u l-provvista tas-servizzi tal-
SST. L-għarfien espert tiegħu fl-
immaniġġjar tal-informazzjoni
kunfidenzjali f'ambjent sigur u r-rabtiet 

Iċ-Ċentru Satellitari tal-Unjoni Ewropea
(EUSC), aġenzija tal-Unjoni li twaqqfet 
permezz tal-Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 
tal-20 ta' Lulju 2001 dwar l-istabbiliment 
ta' Ċentru Satellitari tal-Unjoni Ewropea
(2001/555/CFSP) li tipprovdi servizzi u 
prodotti ta' informazzjoni dwar l-immaġini 
ġeospazjali b'livelli varji ta' 
klassifikazzjoni lill-utenti ċivili u militari, 
jista' jkun responsabbli għat-tħaddim u l-
provvista tas-servizzi tal-SST. L-għarfien 
espert tiegħu fl-immaniġġjar tal-
informazzjoni kklassifikata f'ambjent sigur 
u r-rabtiet istituzzjonali stretti mal-Istati 
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istituzzjonali stretti mal-Istati Membri 
huwa vantaġġ li jiffaċilita l-provvista tas-
servizzi tal-SST. Prekundizzjoni għall-
parteċipazzjoni tal-EUSC fil-programm ta' 
appoġġ għall-SST hija l-emenda tal-
Azzjoni Konġunta tal-Kunsill li attwalment 
ma tipprevedix azzjoni tal-EUSC fil-qasam 
tal-SST.

Membri huwa vantaġġ li jiffaċilita l-
provvista tas-servizzi tal-SST.
Prekundizzjoni għall-parteċipazzjoni tal-
EUSC fil-programm ta' appoġġ għall-SST 
hija l-emenda tal-Azzjoni Konġunta tal-
Kunsill li attwalment ma tipprevedix 
azzjoni tal-EUSC fil-qasam tal-SST.

__________________ __________________
16 ĠU L 200, 25.7.2001, p.5. 16 ĠU L 200, 25.7.2001, p.5.

Emenda 9

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-miżuri adottati skont dan ir-
Regolament għandhom iqisu d-
dispożizzjonijiet tat-Titolu V tat-Trattat 
dwar l-Unjoni Ewropea.

Emenda 10

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – punt 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) "Stat Membru parteċipanti" tfisser 
Stat Membru tal-UE li jipparteċipa fil-
programm ta' appoġġ għall-SST fuq 
deċiżjoni tal-Kummissjoni u wara l-
konklużjoni ta' ftehim ta' kooperazzjoni 
maċ-Ċentru Satellitari tal-Unjoni 
Ewropea.
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Emenda 11

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 6b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6b) "Senser nazzjonali" tfisser senser 
taħt il-kontroll uniku ta' Stat Membru 
wieħed jew aktar.

Emenda 12

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettivi tal-Programm ta' Appoġġ għall-
SST għandhom ikunu l-appoġġ ta' 
azzjonijiet immirati lejn l-istabbiliment ta' 
kapaċità tal-SST u, b'mod partikolari:

L-objettivi tal-Programm ta' Appoġġ għall-
SST għandhom ikunu l-appoġġ ta' 
azzjonijiet immirati lejn l-istabbiliment u ż-
żamma ta' kapaċità tal-SST u, b'mod 
partikolari:

Emenda 13

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) it-twaqqif u t-tħaddim ta' funzjoni tas-
sensers li tikkonsisti minn netwerk ta' 
sensers nazzjonali eżistenti bbażati fl-art 
jew fl-ispazju biex jispezzjonaw u jsegwu 
l-oġġetti spazjali;

(a) it-twaqqif, it-tħaddim u t-tisħiħ ta' 
funzjoni tas-sensers li tikkonsisti minn 
netwerk ta' sensers nazzjonali eżistenti 
bbażati fl-art jew fl-ispazju biex 
jispezzjonaw u jsegwu l-oġġetti spazjali;

Emenda 14

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) it-twaqqif u t-tħaddim ta' funzjoni tal- (b) it-twaqqif, it-tħaddim u t-tisħiħ ta' 
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ipproċessar għall-ipproċessar u l-analiżi 
tad-dejta tal-SST miġbura mis-sensers, 
inkluża l-kapaċità li tikxef u tidentifika l-
oġġetti spazjali u li tibni u żżomm katalogu 
tagħhom;

funzjoni tal-ipproċessar għall-ipproċessar u 
l-analiżi tad-dejta tal-SST miġbura mis-
sensers, inkluża l-kapaċità li tikxef u 
tidentifika l-oġġetti spazjali u li tibni u 
żżomm katalogu tagħhom;

Emenda 15

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) it-twaqqif u t-tħaddim ta' funzjoni tas-
servizzi biex tipprovdi s-servizzi tal-SST 
lill-operaturi tal-inġenji tal-ispazju u lill-
awtoritajiet pubbliċi.

(c) it-twaqqif, it-tħaddim u t-tisħiħ ta' 
funzjoni tas-servizzi biex tipprovdi s-
servizzi tal-SST lill-operaturi tal-inġenji 
tal-ispazju u lill-awtoritajiet pubbliċi.

Emenda 16

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) it-tisħiħ tan-netwerk imsemmi fil-
paragrafu (a) permezz tal-integrazzjoni ta' 
sensers nazzjonali ġodda jew it-titjib tas-
sensers nazzjonali eżistenti;

Emenda 17

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-servizzi tal-SST għandhom jiġu 
pprovduti lill-Istati Membri, lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni, lill-EEAS, lill-operaturi 
tal-inġenji tal-ispazju pubbliċi u privati u 
lill-awtoritajiet pubbliċi li huma 
responsabbli għall-protezzjoni ċivili. Is-
servizzi tal-SST għandhom jiġu pprovduti 

2. Is-servizzi tal-SST għandhom jiġu 
pprovduti lill-Istati Membri, lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni, lis-SEAE, lill-ESA, lill-
operaturi tal-inġenji tal-ispazju pubbliċi u 
privati u lill-awtoritajiet pubbliċi li huma 
responsabbli għall-protezzjoni ċivili u s-
sigurtà. Dawn jistgħu jiġu pprovduti wkoll 
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b'mod konformi mad-dispożizzjonijiet 
dwar l-użu u l-iskambju tad-dejta u l-
informazzjoni tal-SST stabbiliti fl-
Artikolu 9.

lill-Istati li mhumiex parti mill-Unjoni, 
bil-kundizzjoni li l-Parlament japprova 
ftehim korrispondenti. Is-servizzi tal-SST 
għandhom ikunu disponibbli wkoll għall-
operaturi tas-satelliti militari. Is-servizzi 
tal-SST għandhom jiġu pprovduti b'mod 
konformi mad-dispożizzjonijiet dwar l-użu 
u l-iskambju tad-dejta u l-informazzjoni 
tal-SST stabbiliti fl-Artikolu 9.

Emenda 18

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri parteċipanti, l-EUSC u 
l-Kummissjoni ma għandhomx ikunu 
responsabbli għal kwalunkwe ħsara li 
tirriżulta min-nuqqas jew l-interruzzjoni 
tal-provvista tas-servizzi tal-SST, minn 
dewmien fil-provvista tagħhom jew min-
nuqqas ta' eżattezza tal-informazzjoni 
pprovduta permezz tas-servizzi tal-SST.

3. L-Istati Membri parteċipanti, l-EUSC u 
l-Kummissjoni kif ukoll l-
organizzazzjonijiet inkarigati minnhom 
biex jipprovdu servizzi tal-SST ma 
għandhomx ikunu responsabbli għal 
kwalunkwe ħsara li tirriżulta min-nuqqas 
jew l-interruzzjoni tal-provvista tas-
servizzi tal-SST, minn dewmien fil-
provvista tagħhom jew min-nuqqas ta' 
eżattezza tal-informazzjoni pprovduta 
permezz tas-servizzi tal-SST.

Emenda 19

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) tiżgura, barra minn hekk, id-djalogu 
u l-koordinament meħtieġa filwaqt li 
jitlaqqgħu l-atturi rilevanti, bħall-EDA u 
l-ESA, sabiex tkun żgurata l-koerenza 
bejn il-programmi u l-inizjattivi spazjali 
militari u ċivili u biex, b'mod partikolari, 
jiġu żviluppati sinerġiji fil-qasam tas-
sigurtà;
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Emenda 20

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt cb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) tippromovi l-parteċipazzjoni tal-Istati 
Membri fil-programm ta' appoġġ għall-
SST.

Emenda 21

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-pussess ta' sensers tal-SST u riżorsi
umani u tekniċi xierqa biex iħaddmuhom
jew kapaċitajiet tal-ipproċessar tad-dejta;

(a) il-pussess ta' sensers tal-SST jew ta' 
kapaċitajiet tal-ipproċessar tad-dejta tal-
SST u riżorsi umani u tekniċi xierqa biex 
iħaddmuhom;

Emenda 22

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri li jikkonformaw mal-
kriterji stabbiliti fil-paragrafu 1 u li huma 
partijiet fil-ftehim imsemmi fl-Artikolu 10 
għandhom ikunu eliġibbli għal 
kontribuzzjoni finanzjarja mill-programm 
ta' appoġġ għall-SST. Il-Kummissjoni 
għandha tippubblika u taġġorna l-lista tal-
Istati Membri fil-websajt tagħha.

4. L-Istati Membri li jikkonformaw mal-
kriterji stabbiliti fil-paragrafu 1 u li huma 
partijiet fil-ftehim imsemmi fl-Artikolu 10 
għandhom ikunu eliġibbli għal 
kontribuzzjoni finanzjarja mill-programm 
ta' appoġġ għall-SST. Il-Kummissjoni 
għandha tippubblika u taġġorna l-lista tal-
Istati Membri parteċipanti fil-websajt 
tagħha.
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Emenda 23

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 9 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-użu u l-iskambju tad-dejta u l-
informazzjoni tal-SST għall-iskopijiet tal-
implimentazzjoni tal-objettivi msemmijin 
fl-Artikolu 3 għandhom ikunu soġġetti 
għar-regoli li ġejjin:

1. L-użu u l-iskambju tad-dejta u l-
informazzjoni tal-SST għall-iskopijiet tal-
implimentazzjoni tal-objettivi msemmijin 
fl-Artikolu 3 għandhom ikunu soġġetti 
għar-regoli li ġejjin:

Emenda 24

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 9 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Il-kxif mhux awtorizzat ta' dejta u 
informazzjoni għandu jiġi evitat filwaqt li 
jitħallew isiru biżżejjed operazzjonijiet u 
jiġi massimizzat l-użu tal-informazzjoni 
ġġenerata;

(a) Il-kxif mhux awtorizzat ta' dejta tal-
SST u informazzjoni għandu jiġi evitat 
filwaqt li jitħallew isiru biżżejjed 
operazzjonijiet u jiġi massimizzat l-użu tal-
informazzjoni tal-SST ġġenerata;

Emenda 25

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 9 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) is-sigurtà tad-dejta tal-SST għandha tiġi 
żgurata;

(b) is-sigurtà tad-dejta tal-SST għandha tiġi 
żgurata;

Emenda 26

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 9 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) Id-dejta u l-informazzjoni tal-SST 
ġġenerati fil-qafas tal-programm ta' 
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appoġġ għall-SST għandhom ikunu 
disponibbli, inkluż għall-pajjiżi terzi, 
għall-organizzazzjonijiet internazzjonali u 
għall-partijiet terzi l-oħra, fuq bażi ta' 
x'hemm bżonn li jiġi magħruf, skont l-
istruzzjonijiet u r-regoli ta' sigurtà ta' min 
jagħti l-informazzjoni u tas-sid tal-oġġett 
spazjali kkonċernat, u f'konformità mal-
politika tad-dejta dwar l-"Għarfien tas-
Sitwazzjonijiet fl-Ispazju -
rakkomandazzjonijiet dwar l-aspetti tas-
sigurtà" approvati mill-Kumitat dwar is-
Sigurtà tal-Kunsill19a.
______________
19a CS 14698/12, 09.10.2012

Emenda 27

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 9 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) L-informazzjoni ġġenerata fil-qafas 
tal-programm ta' appoġġ għall-SST 
għandha tkun disponibbli fuq bażi ta' 
x'hemm bżonn li jiġi magħruf, skont l-
istruzzjonijiet u r-regoli ta' sigurtà ta' min 
jagħti l-informazzjoni u tas-sid tal-oġġett 
spazjali kkonċernat.

imħassar

Emenda 28

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 9 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-Kummissjoni għandha tadotta d-
deċiżjonijiet ta' implimentazzjoni 
meħtieġa dwar l-użu u l-iskambju tad-
dejta u l-informazzjoni tal-SST, inkluż il-
konklużjoni tal-ftehimiet ta' kooperazzjoni 
internazzjonali dwar l-iskambju u l-użu 
tad-dejta u l-informazzjoni tal-SST. Dawk 
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l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati f'konformità mal-proċedura ta' 
eżami msemmija fl-Artikolu 14(2).

Emenda 29

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 10 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri li jikkonformaw mal-
kriterji stabbiliti fl-Artikolu 7(1) u l-EUSC 
għandhom jikkonkludu ftehim li 
jistabbilixxi r-regoli u l-mekkaniżmi għall-
kooperazzjoni tagħhom fl-
implimentazzjoni tal-objettivi stabbiliti fl-
Artikolu 3. B'mod partikolari, dak il-ftehim 
għandu jinkludi dispożizzjonijiet dwar dan 
li ġej:

L-Istati Membri parteċipanti u l-EUSC 
għandhom jikkonkludu ftehim li 
jistabbilixxi r-regoli u l-mekkaniżmi għall-
kooperazzjoni tagħhom fl-
implimentazzjoni tal-objettivi stabbiliti fl-
Artikolu 3. B'mod partikolari, dak il-ftehim 
għandu jinkludi dispożizzjonijiet dwar dan 
li ġej:

Emenda 30

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 13 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Monitoraġġ u evalwazzjoni Monitoraġġ, rapportaġġ u evalwazzjoni

Emenda 31

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 13 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Fil-bidu ta' kull sena l-Kummissjoni 
għandha tibgħat rapport lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill. Ir-rapport għandu 
jinkludi informazzjoni dwar il-
parteċipazzjoni fil-programm ta' appoġġ 
għall-SST u l-azzjonijiet appoġġati mill-
programm, l-evoluzzjoni tan-netwerk u 
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tal-provvista ta' servizzi tal-SST, l-
iskambju u l-użu ta' dejta u ta' 
informazzjoni tal-SST u l-konklużjoni tal-
ftehimiet ta' kooperazzjoni 
internazzjonali, matul is-sena preċedenti, 
u l-programm ta' ħidma għas-sena 
kurrenti.

Emenda 32

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 13 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sal-1 ta' Lulju 2018, il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta rapport ta' 
evalwazzjoni dwar l-implimentazzjoni tal-
Programm ta' Appoġġ għall-SST lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Dan ir-
rapport għandu jinkludi r-
rakkomandazzjonijiet dwar it-tiġdid, it-
tibdil jew is-sospensjoni tal-azzjonijiet
appoġġati mill-Programm ta' Appoġġ 
għall-SST filwaqt li jitqies dan li ġej:

2. Kull sena, il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta rapport ta' evalwazzjoni dwar l-
implimentazzjoni tal-Programm ta' Appoġġ 
għall-SST lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill. Dan ir-rapport għandu jinkludi r-
rakkomandazzjonijiet dwar it-tiġdid, it-
tibdil jew is-sospensjoni tal-azzjonijiet 
appoġġati mill-Programm ta' Appoġġ 
għall-SST filwaqt li jitqies dan li ġej:
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