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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-Kummissjoni ressqet lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill proposta għal deċiżjoni li 
għandha l-għan li tiddefinixxi r-regoli ta' aċċess għas-Servizz Pubbliku Regolat (minn hawn 
'il quddiem PRS), servizz tal-programm Galileo ristrett għal utenti awtorizzati mill-gvernijiet 
u li jinvolvi applikazzjonijiet sensittivi li jeħtieġu livell għoli ta' kontinwità ta' servizz.

Dan l-abbozz ta' opinjoni jiffoka primarjament fuq aspetti relatati mas-sigurtà, filwaqt li 
jenfasizza l-ħtieġa ta' involviment akbar tal-Kummissjoni Ewropea fil-monitoraġġ tal-
applikazzjoni tal-istandards minimi komuni stipulati bir-regolament. Jippreżenta sistema 
mtejba ta' sanzjonijiet biex jintlaħaq kontroll ċentralizzat tal-implimentazzjoni tiegħu. Il-
Kummissjoni, bħala l-ġestjonarja tal-programm GNSS tal-UE, jeħtieġ li jkollha l-awtorità 
tiddetermina s-sanzjonijiet fil-każ ta' nuqqas ta' rispett tal-istandards minimi. L-Istati Membri, 
min-naħa tagħhom, jiddeterminaw x'sanzjonijiet ikunu applikabbli meta jinkisru
dispożizzjonijiet nazzjonali li jkunu ġew adottati b'applikazzjoni ta' din id-deċiżjoni. Huma u 
jadottaw dawn id-dispożizzjonijiet, l-Istati Membri jeħtiġilhom jiżguraw grad għoli ta' 
protezzjoni tal-informazzjoni klassifikata.

Fid-dawl tal-karattru sensittiv tal-PRS u l-ħtieġa kostanti għall-protezzjoni tal-informazzjoni 
klassifikata, il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-Awtoritajiet PRS kompetenti kostantement 
iżommu mal-istandards minimi komuni. Huwa importanti, għalhekk, li verifiki, kontrolli jew 
spezzjonijiet isiru fuq bażi regolari.

L-abbozz ta' opinjoni jenfasizza l-importanza tal-PRS, bħala għodda siewja fil-qafas tal-
operazzjonijiet tal-PSDK u jsejjaħ għall-iżvilupp tal-kapaċitajiet tal-protezzjoni preventiva 
tal-infrastrutturi kritiċi u tal-iżgurar tat-tħaddim tas-sistema bla intoppi, b'mod partikolari fil-
każ ta' kriżi internazzjonali. 

Ir-rapporteur għal opinjoni taqbel mal-Kummissjoni dwar il-proposta li anki pajjiżi għajr l-
Istati Membri u organizzazzjonijiet internazzjonali jistgħu jkollhom aċċess għall-PRS, wara li 
jikkonkludu ftehimiet internazzjonali mal-UE, skont il-proċedura stipulata fl-Artikolu 218 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Ir-rapporteur għal opinjoni tenfasizza li din 
il-proċedura timplika l-approvazzjoni tal-Parlament Ewropew, u li dan il-ftehim jiddetermina 
l-konsegwenzi fil-każ ta' ksur tad-dispożizzjonijiet tiegħu. Is-sanzjonijiet kollha għandhom 
ikunu effikaċi, proporzjonati u dissważivi, biex jiggarantixxu s-sigurtà tas-sistema u livell 
għoli ta' kontinwità ta' servizz.

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 1 



PE456.623v04-00 4/21 AD\861453MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Ir-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) jipprevedi fl-Anness tiegħu li l-
għanijiet speċifiċi tal-programm Galileo 
jikkonsistu li jiġi żgurat li s-sinjali li titfa' 
s-sistema jkunu jistgħu jintużaw b'mod 
partikolari biex jiġi offrut servizz pubbliku 
rregolat (minn issa 'l quddiem "PRS") 
riżervat għall-utenti awtorizzati mill-
gvernijiet, għall-applikazzjonijiet sensittivi 
li jeħtieġu livell għoli ta' kontiwità ta' 
servizz. 

(1) Ir-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) jipprevedi fl-Anness tiegħu li l-
għanijiet speċifiċi tal-programm Galileo 
jikkonsistu li jiġi żgurat li s-sinjali li titfa' 
s-sistema jkunu jistgħu jintużaw b'mod 
partikolari biex jiġi offrut servizz pubbliku 
rregolat (minn issa 'l quddiem "PRS") 
riżervat għall-utenti awtorizzati mill-
gvernijiet, għall-applikazzjonijiet sensittivi 
li jeħtieġu kontroll effikaċi tal-aċċess u 
livell għoli ta' kontiwità ta' servizz. 

Ġustifikazzjoni

Iż-żieda proposta hija maħsuba biex tenfasizza l-ħtieġa ta' kontroll effikaċi tal-aċċess għal 
applikazzjonijiet sensittivi tal-PRS.

Emenda 2

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Galileo huwa programm importanti li 
jtejjeb l-indipendenza u s-sigurtà tal-
Unjoni. Il-PRS tiegħu, b'mod partikolari, 
huwa għodda siewja għall-għarfien tal-
lokazzjoni u għal kompiti ta' tiftix u 
salvataġġ fil-qafas tal-operazzjonijiet tal-
PSDK, kif ukoll għall-protezzjoni ta' 
infrastrutturi kritiċi fl-Unjoni;

Ġustifikazzjoni

Din l-emend atenfasizza l-importanza ta' Galileo u tal-PRS tiegħu għall-importanza u s-
sigurta tal-UE. Tissottolinja, b'mod partikolari, r-rwol tal-PRS fil-qafas tal-operazzjonijiet 
tal-PSDK.
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Emenda 3

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3 b (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3b) Fid-dawl tal-importanza tal-PRS 
għan-navigazzjoni u l-gwida ta' sistemi 
militari, l-istituzzjonijiet adegwati tal-
Istati Membri għandhom jaġixxu skont 
dan, u jqawwu l-isforzi tagħhom rigward 
ir-reviżjoni possibbli tal-qafas legali 
internazzjonali, inkluż it-Trattat dwar l-
Ispazju tal-1967, fil-qies tal-progress 
teknoloġiku li sar mis-sittinijiet 'l hawn.

Emenda 4

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-PRS huwa, fost is-servizzi diversi 
offruti mis-sistemi Ewropej ta' 
radjunavigazzjoni bis-satellita, is-servizz li 
huwa kemm l-aktar sikur kif ukoll l-aktar 
sensittiv. Huwa għandu jiżgura, għall-
benefiċċju tal-utenti tiegħu, kontinwità ta' 
servizz anke fis-sitwazzjonijiet ta' kriżi l-
aktar serji. Il-konsegwenzi ta' infrazzjoni 
tar-regoli ta' sigurtà waqt l-użu ta' dan is-
servizz m'għandhomx ikunu limitati għall-
utent ikkonċernat, iżda għandhom jiġu 
estiżi potenzjalment għal utenti oħra. L-użu 
u l-ġestjoni tal-PRS għalhekk għandhom 
jaqaw taħt ir-responsabbiltà komuni tal-
Istati Membri għas-sigurtà tal-Unjoni 
Ewropea u s-sigurtà tagħhom stess. F'dan 
il-kuntest, l-aċċess għall-PRS għandu jkun 
limitat b'mod strett għal ċertu kategoriji ta' 
utenti li jkunu soġġetti għal kontroll 
permanenti.

(4) Il-PRS huwa, fost is-servizzi diversi 
offruti mis-sistemi Ewropej ta' 
radjunavigazzjoni bis-satellita, is-servizz li 
huwa kemm l-aktar sikur kif ukoll l-aktar 
sensittiv. Huwa għandu jiżgura, għall-
benefiċċju tal-utenti tiegħu, kontinwità ta' 
servizz anke fis-sitwazzjonijiet ta' kriżi l-
aktar serji. Dan jista' jsir biss jekk dak li 
jkun jista' teknikament jipprevjeni atturi 
maġġuri fil-qasam tal-ispazju u n-
navigazzjoni milli jkunu fil-qagħda li 
jimmodifikaw, iħarbtu jew saħansitra 
jeqirdu Galileo jew il-komponenti tiegħu.
Il-konsegwenzi ta' infrazzjoni tar-regoli ta' 
sigurtà waqt l-użu ta' dan is-servizz 
m'għandhomx ikunu limitati għall-utent 
ikkonċernat, iżda għandhom jiġu estiżi 
potenzjalment għal utenti oħra. L-użu u l-
ġestjoni tal-PRS għalhekk għandhom 
jaqaw taħt ir-responsabbiltà komuni tal-
Istati Membri għas-sigurtà tal-Unjoni 
Ewropea u s-sigurtà tagħhom stess. F'dan 
il-kuntest, l-aċċess għall-PRS għandu jkun 
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limitat b'mod strett għal ċertu kategoriji ta' 
utenti li jkunu soġġetti għal kontroll 
permanenti.

Emenda 5

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) B'mod ġenerali, l-Unjoni u l-Istati 
Membri għandhom jagħmlu minn kollox 
sabiex jiżguraw is-sikurezza u s-sigurtà tas-
sistema stabbilita mill-programm Galileo u 
tat-teknoloġiji u t-tagħmir tal-PRS, biex 
jiġi evitat l-użu tas-sinjali maħruġa għall-
PRS minn persuni fiżiċi jew ġuridiċi mhux 
awtorizzati u biex jiġi projbit użu tal-PRS 
li jista' jkun ta' ħsara għalihom.

(8) B'mod ġenerali, l-Unjoni u l-Istati 
Membri għandhom jagħmlu minn kollox 
sabiex jiżguraw is-sikurezza u s-sigurtà tas-
sistema stabbilita mill-programm Galileo u 
tat-teknoloġiji u t-tagħmir tal-PRS, biex 
jiġi evitat l-użu tas-sinjali maħruġa għall-
PRS minn persuni fiżiċi jew ġuridiċi mhux 
awtorizzati u biex jiġi projbit użu tal-PRS 
li jista' jkun ta' ħsara għalihom. B'hekk 
għandha tiġi introdotta sistema Ewropea 
ta' sorveljanza.

Emenda 6

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 9 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) F'dan ir-rigward, l-Istati Memri 
għandhom jistipulaw l-iskema ta' 
sanzjonijiet applikabbli fil-każ ta' nuqqas 
ta' rispett tal-obbligi li jirriżultaw minn din 
id-Deċiżjoni u jiżguraw li dawn is-
sanzjonijiet ikunu applikati. Dawn is-
sanzjonijiet għandhom ikunu effikaċi, 
proporzjonati u dissważivi.

(9) F'dan ir-rigward hu mportanti li l-
Kummissjoni tiddetermina l-iskema ta' 
miżuri amministrattivi applikabbli fil-każ 
ta' nuqqas ta' konformità mal-obbligi li 
jirriżultaw minn din id-Deċiżjoni, filwaqt li 
l-Istati Membri għandhom jiddeterminaw 
liema sanzjonijiet japplikaw meta jinkisru 
dispożizzjonijiet nazzjonali li ġew adottati 
skont din id-Deċiżjoni. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li dawk is-sanzjonijiet 
u miżuri amministrattivi jiġu applikati. 
Fil-każijiet kollha, il-miżuri 
amministrattivi u s-sanzjonijiet għandhom 
ikunu effikaċi, proporzjonati u dissważivi.
Jekk jiġu imposti miżuri amministrattivi 
jew sanzjonijiet, id-dritt tal-appell għall-
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individwu jew entità akkużata għandu jiġi 
garantit.

Emenda 7

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 12 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Il-Kunsill huwa wkoll mħeġġeġ li 
jkollu rwol fil-ġestjoni tal-PRS minn naħa 
permezz tal-applikazzjoni tal-Azzjoni 
Konġunta tal-Kunsill 2004/552/PESK tat-
12 ta' Lulju 2004 dwar aspetti tal-
operazzjoni tas-sistema Ewropea tar-
radjunavigazzjoni bis-satellita li jaffetwaw 
s-sigurtà tal-Unjoni Ewropea, u min-naħa 
l-oħra permezz tal-approvazzjoni tal-
Ftehimiet nazjonali li jawtorizzaw lil Stat 
terz jew organizzazzjoni internazzjonali 
juża l-PRS.

(12) Il-Kunsill huwa wkoll imħeġġeġ li 
jkollu rwol fil-ġestjoni tal-PRS minn naħa 
permezz tal-applikazzjoni tal-Azzjoni 
Konġunta tal-Kunsill 2004/552/PESK tat-
12 ta' Lulju 2004 dwar aspetti tal-
operazzjoni tas-sistema Ewropea tar-
radjunavigazzjoni bis-satellita li jaffetwaw 
s-sigurtà tal-Unjoni Ewropea, u min-naħa 
l-oħra permezz tal-approvazzjoni tal-
Ftehimiet nazjonali li jawtorizzaw lil Stat 
terz jew organizzazzjoni internazzjonali 
juża l-PRS. Jeħtieġ li l-governanza tas-
sigurtà tkun ċara fil-każ ta' attakk 
immedjat minn stat ostili jew minn attur li 
mhuwiex Stat kontra l-Unjoni, l-Istati 
Membri jew pajjiżi sħab li jużaw il-PRS 
jew servizzi oħra tal-Galileo. Il-Kunsill 
għaldaqstant għandu jaġġorna kif xieraq 
l-Azzjoni Konġunta 2004/552/PESK wara 
t-tibdiliet magħmula mit-Trattat ta' 
Lisbona, speċjalment ir-rwol tar-
Rappreżentant Għoli għall-Affarijiet 
Barranin u l-Politika ta' Sigurtà / Viċi 
President tal-Kummissjoni, rigward it-
tfixkil jew il-modifikazzjoni sinifikanti 
tas-servizz fil-każ ta' theddida immedjata.

.

Emenda 8

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 12 a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Kull parteċipant fil-PRS għandu 
jieħu l-miżuri kollha meħtieġa biex 
jiżgura l-funzjonament bla intoppi tas-
sistema, filwaqt li jiżgura l-kontinwità tas-
sinjali u li dawn ma jiġux imfixkla. Il-
kapaċitajiet fil-livell tal-Istati Membri, kif 
ukoll fil-kuntest tal-PSDK, għandhom 
jiġu żviluppati biex jipprevjenu attakki ta' 
spoofing kontra s-sinjal PRS kodifikat u 
jiżguraw is-sigurtà tal-infrastrutturi 
kritiċi.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tinkoraġġixxi l-iżvilupp tal-kapaċitajiet li jilqgħu għat-theddidiet kontra l-
funzjonament tajjeb tal-PRS, partikolarment fil-każ ta' kriżi internazzjonali. L-Artikolu 2 tal-
Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2004/552/PESK tirreferi għal azzjoni fil-każ ta' sitwazzjoni 
kerha ta' dan it-tip, aktar milli tipprevjeni milli din isseħħ.

Emenda 9

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Rigward il-manifattura u s-sigurtà tar-
riċevituri, l-obbligi ta' sigurtà jeħtieġu li 
dan il-kompitu jista' jitħalla biss f'idejn Stat 
Membru li jista' juża l-PRS jew f'idejn 
impriżi stabbiliti fit-territorju ta' Stat 
Membru li jista' juża l-PRS. Barra minn 
hekk, l-entità li tipproduċi riċevituri 
għandha tkun ġiet awtorizzata kif xieraq 
minn qabel mill-aġenzija tal-GNSS 
Ewropea stabbilita bir-Regolament (KE) 
Nru xxx/20109 u għandha tikkonforma 
mar-regoli stabbiliti mill-awtorità ta' 
approvazzjoni mwaqqfa fi ħdan din l-
aġenzija. L-Awtoritajiet PRS responsabbli 
għandhom jikkontrollaw kontinwament ir-
rispett kemm tal-istandards ta' 
approvazzjoni maħruġa minn din l-awtorità 
ta' approvazzjoni kif ukoll tal-eżiġenzi 

(13) Rigward il-manifattura u s-sigurtà tar-
riċevituri, l-obbligi ta' sigurtà jeħtieġu li 
dan il-kompitu jista' jitħalla biss f'idejn Stat 
Membru li ħatar Awtorità Kompetenti tal-
PRS jew f'idejn impriżi stabbiliti fit-
territorju ta' Stat Membru li ħatar Awtorità 
Kompetenti tal-PRS. Barra minn hekk, l-
entità li tipproduċi riċevituri għandha tkun 
ġiet awtorizzata kif xieraq minn qabel mill-
aġenzija tal-GNSS Ewropea stabbilita bir-
Regolament (KE) Nru xxx/20109 u 
għandha tikkonforma mar-regoli stabbiliti 
mill-awtorità ta' approvazzjoni mwaqqfa fi 
ħdan din l-aġenzija. L-Awtoritajiet PRS 
responsabbli għandhom jikkontrollaw 
kontinwament ir-rispett kemm tal-
istandards ta' approvazzjoni maħruġa minn 
din l-awtorità ta' approvazzjoni kif ukoll 
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tekniċi partikolari li jirriżultaw mill-
istandards komuni minimi.

tal-eżiġenzi tekniċi partikolari li jirriżultaw 
mill-istandards komuni minimi.

Emenda 10

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Rigward il-kontroll tal-
esportazzjonijiet, għandhom jiġu ristretti
l-esportazzjonijiet ta' tagħmir jew 
teknoloġiji relatati mal-użu tal-PRS 'il 
barra mill-Unjoni Ewropea lejn dawk l-
Istati terzi li huma awtorizzati kif xieraq 
biex ikollhom aċċess għall-PRS 
b'applikazzjoni ta' Ftehim internazzjonali 
magħmul mill-Unjoni.

(14) F'termini ġenerali, it-teknoloġiji 
b'użu doppju jeħtiġilhom ikunu soġġetti 
għal kontroll effikaċi meta jkunu esportati 
barra mill-Unjoni Ewropea. L-Istati 
Membri tal-UE, huma u jikkunsidraw 
talbiet għal kontroll tal-esportazzjoni għal 
oġġetti relatati mal-GNSS mill-industriji 
tagħhom, jeħtiġilhom jikkonformaw mad-
dispożizzjonijiet tas-sistemi Ewropej u 
internazzjonali tal-kontroll tal-
esportazzjoni, bħalma huwa l-
Arranġament ta' Wassenaar dwar 
Kontrolli tal-Esportazzjoni għall-Armi 
Konvenzjonali u l-Oġġetti u t-Teknoloġiji 
b'Użu Doppju. Rigward tagħmir jew 
teknoloġiji relatati mal-użu tal-PRS, b'mod 
partikolari, l-esportazzjonijiet jeħtieġ li 
jkunu ristretti għal dawk l-Istati terzi li 
huma awtorizzati kif xieraq biex ikollhom 
aċċess għall-PRS b'applikazzjoni ta' Ftehim 
internazzjonali magħmul mal-Unjoni 
Ewropea. 

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tiċċara li l-PRS jirrelata għat-tekonoloġiji b'użu doppju. 
Għaldaqstant, l-Istati Membri u l-industriji tagħhom jeħtiġilhom jikkonformaw mal-obbligi 
stipulati fis-sistemi Ewropej u internazzjonali tal-kontroll tal-esportazzjonijiet.

Emenda 11

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 15 a (ġdida) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Fi ħdan il-qafas ta' proposta mill-
Kummissjoni li tittratta l-ipprezzar tas-
servizzi tal-GNSS, il-Kummissjoni, bl-
hħajnuna tal-Istati Membri, għandha 
tipproponi mudell ta' finanzjament tajjeb 
tal-PRS.. Il-Kummissjoni għandha 
tirrapporta dan il-qafas finanzjarju lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Dan ir-
rapport għandu jippreċiża l-ispejjeż eżatti 
dwar kif il-PRS se jkun kopert.

Emenda 12

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kunsill, il-Kummissjoni u l-Istati 
Membri għandhom ikollhom aċċess għall-
PRS b'mod illimitat u mhux interrott fil-
partijiet kollha tad-dinja.

2. Il-Kunsill, il-Kummissjoni u l-Istati 
Membri kollha għandu jkollhom id-dritt ta' 
aċċess għall-PRS mingħajr limiti u bla 
interruzzjoni fil-partijiet kollha tad-dinja.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tenfasizza li l-Istati membri kollha għandhom id-dritt tal-
aċċess għal-PRS, sakemm ikunu jixtiequ jibbenefikaw minnu u jirrispettaw l-istandards 
minimi ta' sigurtà (kif speċifikat f'Artikoli oħra).

Emenda 13

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 - paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Istati Membri li jużaw il-PRS 
f'setturi relatati mas-sigurtà dan 
għandhom jagħmluh skont il-prinċipji u l-
prijoritajiet tal-Unjoni, kif definiti fil-
Kapitolu I tat-Titolu V tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea u kif speċifikat fl-
Istrateġija tas-Sigurtà Ewropea;
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tiċċara li l-użu tal-PRS f'setturi relatati mad-difiża jeħtieġlu 
jkun skont il-prinċipji li jiggwidaw l-UE u jaġixxi skont il-prijoritajiet dikjarati tagħha. 

Emenda 14

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-utenti tal-PRS għandhom ikunu l-
persuni fiżiċi jew ġuridiċi awtorizzati kif 
xieraq mill-utenti privati tal-PRS biex 
ikollhom jew jużaw riċevitur PRS.

4. L-utenti tal-PRS għandhom ikunu 
persuni fiżiċi jew ġuridiċi, inklużi korpi 
governattivi, awtorizzati kif xieraq mill-
parteċipanti fil-PRS biex ikollhom jew 
jużaw riċevitur PRS.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tiċċara li l-utenti tal-PRS huma korpi governattivi.

Emenda 15

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. U jeżisti Ftehim bejn l-Unjoni minn 
naħa u dan l-Istat terz jew din l-
organizzazzjoni internazzjonali min-naħa l-
oħra, konkluż skont il-proċedura prevista 
fl-Artikolu 218 tat-Trattat dwar il-
funzjonament tal-Unjoni Ewropea u li 
jistabbilixxi l-kundizzjonijiet u l-
arranġamenti tal-użu tal-PRS minn dan l-
Istat terz jew din l-organizzazzjoni 
internazzjonali.

7. U jeżisti Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea 
minn naħa u dan l-Istat mhux membru jew 
din l-organizzazzjoni internazzjonali min-
naħa l-oħra, konkluż skont il-proċedura 
prevista fl-Artikolu 218 tat-Trattat dwar il-
funzjonament tal-Unjoni Ewropea u li 
jistabbilixxi l-kundizzjonijiet u l-
arranġamenti tal-użu tal-PRS minn dan l-
Istat mhux membru jew din l-
organizzazzjoni internazzjonali, bl-
approvazzjoni tal-Parlament Ewropew.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tikkoreġi n-numru tal-Artikolu tat-Trattat fil-verżjoni Ingliża tal-proposta, 
(mhux rilevanti għall-verżjoni bil-Malti) filwaqt li tfakkar li l-Artikolu 218 jimplika l-
approvazzjoni tal-Parlament Ewropew (l-Artikolu 218(6)(a) tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
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tal-UE). 

Emenda 16

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 7 – inċiż 1 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Fid-dawl tal-fatt li l-oġġetti u t-
teknoloġija relatati mal-PRS għandhom 
użu doppju, l-Istati Membri u l-pajjiżi li 
mhumiex membri kif ukoll l-
organizzazzjonijiet internazzjonali 
għandhom jissodisfaw kull wieħed mit-
tmien kriterji tal-Kodiċi ta' Kondotta tal-
UE dwar l-Esportazzjoni tal-Armi 
stabbilita fil-Pożizzjoni Komuni tal-
Kunsill 2008/944/PESK tat-
8 ta' Diċembru 2008;

Emenda 17

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 7 – inċiż 2 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- L-istat terz jew l-organizzazzjoni 
internazzjonali tirrispetta d-demokrazija, 
l-istat tad-dritt, l-universalità u l-
individiżibbiltà tad-drittijiet tal-bniedem u 
tal-libertajiet fundamentali, il-protezzjoni 
tat-twemmin reliġjuż, ir-rispett lejn id-
dinjità umana, il-prinċipji tal-ugwaljanza 
u s-solidarjetà, u r-rispett tal-prinċipji tal-
Karta tan-Nazzjonijiet Uniti u l-liġi 
internazzjonali.

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li stati mhux membri jew organizzazjonijiet internazzjonali jkollhom aċċess għall-PRS 
biss jekk jirrispettaw il-prinċipji fundamentali bbażati fuq id-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu I 
tat-Titlu V tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, peress li l-PRS m'għandhiex tiġi użata ħażin 
minn terzi stati bi gvernijiet ripressivi, totalitarji jew awtoritarji.
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Emenda 18

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
permezz ta' atti delegati, b'mod konformi 
mal-Artikoli 12, 13 u 14, ir-regoli relatati 
mal-protezzjoni tal-informazzjoni 
klassifikata li tikkonċerna l-PRS, b'mod 
partikolari dik relatata mal-ħtieġa, għal 
persuna ġuridika jew fiżika, li taċċedi għal 
informazzjoni klassifikata biex tkun tista' 
twettaq funzjoni jew kompitu speċifiku. 
Kull Stat Membru għandu jinnotifika lill-
Kummissjoni bid-dispożizzjonijiet 
speċifiċi li jadotta sabiex jimplimenta dan 
il-paragrafu.

2. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
permezz ta' atti delegati, b'mod konformi 
mal-Artikoli 12, 13 u 14, ir-regoli relatati 
mal-protezzjoni tal-informazzjoni 
klassifikata li tikkonċerna l-PRS, b'mod 
partikolari dik relatata mal-ħtieġa, għal 
persuna ġuridika jew fiżika, li taċċedi għal 
informazzjoni klassifikata biex tkun tista' 
twettaq funzjoni jew kompitu speċifiku. 
Kull Stat Membru għandu jinnotifika lill-
Kummissjoni bid-dispożizzjonijiet 
speċifiċi li jadotta sabiex jimplimenta dan 
il-paragrafu, u jiżgura grad ta' protezzjoni 
tal-anqas ekwivalenti għal dak garantit 
bir-regoli tal-Kummissjoni dwar is-sigurtà 
stipulati fl-Anness tad-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni 2001/844/KE, KEFA, 
Euratom u bir-regoli tal-Kunsill dwar is-
sigurtà stipulati fl-Anness tad-Deċiżjoni 
tal-Kunsill 2001/264/KE.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tiżgura livell għoli ta' protezzjoni tal-informazzjoni 
klassifikata fil-livell tal-Istati Membri.

Emenda 19

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Jekk ikun jidher li xi dejta relatata mal-
PRS tkun ġiet imxerrda lil terzi mhux 
awtorizzati li jkunu jafuha, il-Kummissjoni 
għandha tiftaħ investigazzjoni, tinforma 
lill-Kunsill u l-Parlament bir-riżultati tal-
investigazzjonijiet tagħha u tadotta miżuri
li jirrimedjaw għall-konsegwenzi ta' dan 

3. Jekk ikun jidher li dejta relatata mal-
PRS tkun ġiet imxerrda lil terzi mhux 
awtorizzati li jkunu jafuha, il-Kummissjoni 
għandha tieħu miżuri adegwati sabiex 
taċċerta li l-ksur ma jkomplix u għandha:
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it-tixrid irregolari.
(a) tinforma lill-oriġinatur;
(b) tivvaluta d-dannu potenzjali kkawżat 
għall-interessi tal-Unjoni jew tal-Istati 
Membri;
(c) tadotta miżuri adegwati li jipprevjenu 
li l-ħaġa tirrepeti ruħha; u wkoll
(d) tinnotifika lill-awtoritajiet xierqa dwar 
l-azzjoni meħuda; u wkoll

(e) tgħarraf lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill bir-riżultati ta' dawn l-azzjonijiet;

Emenda 20

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – titolu 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sanzjonijiet Sanzjonijiet u miżuri amministrattivi

Emenda 21

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – punt -1 (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tiddetermina 
liema miżuri amministrattivi huma 
applikabbli meta d-dispożizzjonijiet ta' din 
id-Deċiżjoni jinkisru minn kwalunkwe 
parteċipant fil-PRS.

Emenda 22

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu l-
iskema ta' sanzjonijiet applikabbli għal 

Stati Membri għandhom jistabilixxu l-
iskema ta' sanzjonijiet u miżuri 
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ksur tad-dispożizzjonijiet nazzjonali 
adottati b'applikazzjoni ta' din id-
Deċiżjoni. Is-sanzjonijiet għandhom 
ikunu effettivi, proporzjonati u diżwassivi.

amministrattivi applikabbli għall-ksur tad-
dispożizzjonijiet nazzjonali adottati bl-
applikazzjoni ta' din id-Deċiżjoni.

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jiġu intitolati li jistabilixxu minn qabel mhux biss sanzjonijiet fuq 
il-bażi ta' liġi kriminali, iżda wkoll miżuri ta' natura amministrattiva.

Emenda 23

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ ta' pajjiżi li mhumiex membri jew 
organizzazzjonijiet internazzjonali, il-
ftehim imsemmi fl-Artikolu 2(7) 
jiddisponi dwar is-sanzjonijiet fil-każ ta' 
ksur.

Emenda 24

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 1 b (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-sanzjonijiet għandhom ikunu effikaċi, 
proporzjonati u dissważivi. Theddidiet 
għas-sigurtà tas-sistema jistgħu jwasslu 
għall-irtirar tal-awtorizzazzjoni tal-aċċess. 
Jekk jiġu imposti miżuri amministrattivi, 
għandu jiġi garantit id-dritt tal-appell 
għall-individwu jew l-entità akkużata.

Emenda 25

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 4 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Bħala operatur taċ-ċentru ta' sigurtà 
msemmi fl-inċiż ii) tal-punt a) tal-
Artikolu 16 tar-Regolament (KE) 
Nru 683/2008 (minn issa 'l quddiem 
"ċentru ta' sigurtà"), l-aġenzija tal-GNSS 
Ewropea tista' tiġi maħtura bħala Awtorità 
PRS responsabbli minn utent tal-PRS.

4. Bħala operatur taċ-ċentru ta' sigurtà 
msemmi fl-Artikolu 16(a)(ii) tar-
Regolament (KE) Nru 683/2008 (minn issa 
'l quddiem "ċentru ta' sigurtà"), l-aġenzija 
tal-GNSS Ewropea tista' tiġi maħtura bħala 
Awtorità PRS responsabbli minn 
parteċipant fil-PRS. L-Aġenzija tal-GNSS 
Ewropea għandha taġixxi bħala l-
Awtorità PRS maħtura għall-Kunsill, il-
Kummissjoni u l-aġenziji tal-Unjoni 
Ewropea.

Emenda 26

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-Kummissjoni għandha tiżgura, bl-
għajnuna tal-Istati Membri u tal-aġenzija 
tal-GNSS Ewropea, ir-rispett tal-istandards 
komuni minimi mill-Awtoritajiet PRS 
responsabbli b'mod partikolari billi 
tagħmel verifiki jew ispezzjonijiet.

7. Il-Kummissjoni għandha tiżgura, bl-
għajnuna tal-Istati Membri u tal-aġenzija 
tal-GNSS Ewropea, ir-rispett tal-istandards 
komuni minimi mill-Awtoritajiet PRS 
responsabbli b'mod partikolari billi 
tagħmel verifiki jew ispezzjonijiet fuq bażi 
regolari.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tenfasizza l-ħtieġa li l-kontroll (verifika/spezzjonijiet) isir fuq bażi regolari. 

Emenda 27

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 7 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7 a. L-Awtoritajiet PRS kompetenti 
għandhom jirrappurtaw regolarment 
dwar il-konformità mal-istandards minimi 
komuni lill-Kummissjoni u lill-Aġenzija 
tal-GNSS Ewropea.
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Emenda 28

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 7 b (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7 b. Il-Kummissjoni għandha, bl-
għajnuna tal-Aġenzija tal-Aġenzija 
Ewropea għall-GNSS, tirrapporta kull 
tliet snin dwar il-konformità tal-
Awtoritajiet Kompetenti PRS mal-
istandards minimi komuni lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill, kif ukoll fi 
kwalunkwe każ ta' ksur serju tagħhom. 

Emenda 29

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 8 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru li jirrikorri għall-
PRS jista' jew jiżgura huwa stess, jew jafda 
lil impriżi stabbiliti fit-territorju ta' Stat 
Membru li juża l-PRS, il-manifattura tar-
riċevituri PRS u tal-moduli ta' sigurtà 
assoċjati. Il-Kunsill jew il-Kummissjoni 
jistgħu jafdaw lil Stat Membru li jirrikorri 
għall-PRS jew lil impriżi stabbiliti fit-
territorju ta' Stat Membru li juża l-PRS, il-
manifattura tar-riċevituri PRS u tal-moduli 
ta' sigurtà assoċjati.

1. Kull Stat Membru li ħatar Awtorità 
Kompetenti PRS jista' jew jimmanifattura 
riċevituri PRS u l-moduli tas-sigurtà 
assoċjati magħhom huwa stess, jew inkella 
jassenja x-xogħol lil intrapriżi stabbiliti fit-
territorju ta' Stat Membru li ħatar Awtorità 
Kompetenti PRS. Il-Kunsill jew il-
Kummissjoni jistgħu jafdaw lil Stat 
Membru li ħatar Awtorità Kompetenti 
PRS jew lil impriżi stabbiliti fit-territorju 
ta' Stat Membru li ħatar Awtorità 
Kompetenti PRS l-manifattura tar-
riċevituri PRS u l-moduli tas-sigurtà 
assoċjati.

Emenda 30

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 8 – paragrafu 5 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-awtorità ta' approvazzjoni tas-sigurtà 
tas-sistemi Ewropej ta' radjunavigazzjoni 
bis-satellita tista' fi kwalunkwe mument 
tirtira l-awtorizzazzjoni mogħtija lil entità 
msemmija fl-ewwel paragrafu biex 
timmanifattura riċevituri PRS u moduli ta' 
sigurtà assoċjati jekk jidher li l-miżuri 
previsti fil-paragrafu 3 ma jkunux ġew 
sodisfati.

5. L-awtorità ta' approvazzjoni tas-sigurtà 
tas-sistemi Ewropej ta' radjunavigazzjoni 
bis-satellita tista' fi kwalunkwe mument 
tirtira l-awtorizzazzjoni mogħtija lil entità 
msemmija fl-ewwel paragrafu biex 
timmanifattura riċevituri PRS u moduli ta' 
sigurtà assoċjati jekk jidher li l-miżuri 
previsti fil-paragrafu 3 ma jkunux ġew 
sodisfati. Id-deċiżjoni dwar l-irtirar tal-
awtorizzazzjoni għandha tkun suġġetta 
għal appell. F'każ ta' pperikolar tas-
sigurtà ta' sistema bbażata fuq atti 
preċedenti, kurrenti jew potenzjali tal-
entità li saret referenza għaliha fil-
paragrafu 1, il-proċedura tal-appell 
m'għandhiex effett ta’ sospensjoni.

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-prinċipji standard tal-liġi Ewropea, hu essenzjali għal kull individwu jew entità 
akkużati li jkollhom id-dritt jappellaw id-deċiżjoni dwar l-irtirar tal-awtorizzazzjoni, iżda 

proċedura tal-appell bħal din m'għandux ikollha effett ta’ sospensjoni f'każ ta' raġunijiet ta' 
sigurtà.

Emenda 31

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 8 – paragrafu 5 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Is-sistemi u l-moduli għandhom ikunu 
flessibbli sabiex jissodisfaw il-ħtiġijiet li 
dejjem qed jiżdiedu maż-żmien.

Emenda 32

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 10 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Stat terz li fit-territorju tiegħu jkun hemm Pajjiż mhux membru li fit-territorju tiegħu 
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stabbilit post ta' referenza li fih xi tagħmir 
tal-PRS u li jaqa' taħt is-sistema stabbilita 
mill-programm Galileo m'għandux jitqies, 
fuq il-bażi ta' dan il-fatt biss, bħala utent 
tal-PRS. Il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi ma' dan l-Istat terz l-
arranġamenti ta' stabbiliment u ta' 
funzjonament tal-post ta' referenza li fih xi 
tagħmir tal-PRS.

jkun hemm stabbilit post ta' referenza li fih 
xi tagħmir tal-PRS u li jaqa' taħt is-sistema 
stabbilita mill-programm Galileo 
m'għandux jitqies, fuq il-bażi ta' dan il-fatt 
biss, bħala parteċipant fil-PRS. Il-
Kummissjoni għandha tistabbilixxi ma' dan 
il-pajjiż mhux membru l-arranġamenti ta' 
ospitar u ta' funzjonament tal-post ta' 
referenza li fih xi tagħmir tal-PRS. Dawn 
ir-regoli dettaljati għandhom jinkludu l-
possibiltà ta' aċċess tal-entitajiet Ewropej 
responsabbli għall-istazzjon ta' referenza 
għal skopijiet ta' kontroll.

Ġustifikazzjoni

Entitajiet Ewropej tal-kontroll għandu jkollhom aċċess garantit għall-istazzjon ta' referenza fi 
stati terzi għal skopijiet ta' kontroll.

Emenda 33

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 11 b (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 11b
Konsultazzjonijiet mal-Aġenzija għall-
GNSS
Il-Kummissjoni għandha tistabbilixi l-
kundizzjonijiet biex l-Aġenzija Ewropea 
għall-GNSS tkun tista', fl-iqsar żmien 
possibbli, tkun involuta fil-proċessi 
deċiżjonali dwar il-PRS. Il-Kummissjoni 
għandha tikkonsulta, meta tqis li dan ikun 
meħtieġ, lill-Aġenzija Ewropea għal-
GNSS dwar kull materja relatata mal-
PRS. 

Emenda 34

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 14 – paragrafu 1 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
jistgħu joġġezzjonaw għall-att delegat 
f’perjodu ta’ xahrejn mid-data tan-notifika. 
B'inizjattiva tal-Parlament Ewropew u l-
Kunsill dan il-perjodu għandu jiġi estiż 
b’xahar.

1. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
jistgħu joġġezzjonaw għall-att delegat 
f’perjodu ta’ xahrejn mid-data tan-notifika. 
B'inizjattiva tal-Parlament Ewropew u l-
Kunsill dan il-perjodu għandu jiġi estiż 
b’xahrejn.

Ġustifikazzjoni
L-emenda tikkoreġi l-estensjoni taż-żmien li l-Parlament Ewropew u l-Kunsill se jkollhom 
sabiex joġġezzjonaw għal atti delegati, kif ġiet adottata fit-tieni qari tal-istrumenti finanzjarji 
esterniħ.

Emenda 35

Proposta għal deċiżjoni
Anness – punt 6 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Billi l-għarfien ta' inċident mhux 
volontarju li jaffettwa s-sigurtà tal-PRS, 
bħal pereżempju s-serq jew it-telf ta' 
riċevitur huwa essenzjali, kull awtorità 
PRS responsabbli għandha timplimenta l-
mezzi li jippermettu li jiġi skopert u 
korreġut tali inċident u li jiġi rrappurtat liċ-
ċentru ta' sigurtà.

6. Billi jeħtieġ li jiġi nnotifikat kwalunkwe
avveniment mhux volontarju li jaffettwa s-
sigurtà tal-PRS, bħal pereżempju s-serq 
jew it-telf ta' riċevitur, kull awtorità PRS 
responsabbli għandha timplimenta l-mezzi 
li jippermettu li jiġi skopert u korreġut tali 
avveniment u li jiġi rrappurtat liċ-ċentru ta' 
sigurtà.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tapplika l-aktar għat-traduzzjoni Ċeka.

[Nota mit-traduttur Ingliż: Fit-test Ċek tal-proposta tal-Kummissjoni, l-ewwel użu tat-terminu 
'inċident' fil-punt 6 hu preċedut mill-kelma 'mhux intenzjonat'.] Fid-dawl tal-fatt li s-serq, li 
hu att kriminali intenzjonat, hu msemmi fil-lista tal-inċidenti, it-terminu 'inċident' [jew biċ-
Ċek 'inċident mhux intenzjonat’]mhuwiex espressjoni f'lokha. Minħabba verżjonijiet 
lingwsitiċi oħra, ikun iktar adegwat li jintuża t-terminu 'avveniment', li hu konformi mal-bqija 
tat-test leġiżlattiv u jkopri kemm atti intenjonati u wkoll dawk mhux intenzjonati.
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