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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Is-sistemi Ewropej ta' radjunavigazzjoni bis-satellita, stabbiliti fl-ambitu tal-programmi 
Galileo u EGNOS huma proġetti ewlenin tal-Unjoni Ewropea. Huma ġestiti mill-Unjoni u l-
iskop tagħhom huwa li jiġu garantiti l-indipendenza u l-awtonomija strateġiċi tal-Unjoni u tal-
Istati Membri tagħha, b'mod partikolari fil-qasam tar-radjunavigazzjoni u l-pożizzjonament 
fil-livell dinji. 

Id-dipendenza attwali tal-Ewropea fuq is-sistema GPS tal-Istati Uniti kkostitwit wieħed mill-
argumenti bażiċi favur il-proġett Galileo mill-bidu nett. Fi żminijiet ta' paċi u f'kundizzjonijiet 
normali din id-dipendenza hija anqas problematika, iżda fi żminijiet ta' kriżi u f'sitwazzjonijiet 
ta' urġenza huwa vitali li l-membri tal-persunal, b'mod partikolari dawk li jaħdmu fil-qasam 
tas-sigurtà jkollhom sistema affidabbli għad-dispożizzjoni tagħhom irregolata minn Ewropej, 
biex b'hekk tirriżulta f'valur miżjud fir-rigward tal-ġestjoni ta' kriżi tal-Unjoni u l-Istati 
Membri tagħha.

Il-programm Galileo għandu dimensjonijiet politiċi, operattivi, industrijali u teknoloġiċi u, 
barra minn hekk, jirrappreżenta potenzjal fil-qasam tas-sigurtà u d-difiża. L-iskopijiet u l-
benefiċċji essenzjali tas-sistema Galileo fil-qasam tas-sigurtà huma b'mod partikolari l-
pożizzjonament u r-radjunavigazzjoni, is-servizzi ta' tfittix u ta' salvataġġ (SAR) u l-
missjonijiet u l-operazzjonijiet imwettqa fil-kuntest tal-PSDK. Ir-rapporteur iqis li dan l-aħħar 
aspett għandu jiġi indirizzat b'mod aktar profond fil-proposta tal-Kummissjoni Ewropea, u 
għalhekk huwa jemmen li l-aspett tal-użu doppju ta' din il-kapaċità għandu jittieħed 
f'kunsiderazzjoni. 

Barra minn hekk, il-kost stmat tal-programm Galileo, fit-totalità tiegħu, jammonta għal 
madwar EUR 20 biljun u l-biċċa l-kbira tiegħu diġà ntefaq. Għalhekk, ir-rapporteur 
jissuġġerixxi konsegwentement li l-Unjoni u l-Istati Membri jisfruttaw il-potezjal sħiħ tas-
sistema. L-użu tal-potenzjal ta' sigurtà tas-sistema għandu jkun fakultattiv għall-Istati Membri 
u huma għandhom jiddeċiedu jekk jużawx is-sistema jew le. Uħud minnhom jistgħu 
jiddeċiedu li ma jagħmlux użu minnha, iżda ħafna Stati Membri diġà indikaw li huma 
interessati jużaw dan l-aspett tas-sistema. Għandu jkun id-dmir tal-leġiżlatur li jipprovdihom 
bil-gwida u l-possibbiltà li jagħmlu dan. Madankollu, għal dak li jikkonċerna l-Unjoni u l-
programmi tagħha, ir-rapporteur huwa tal-fehma li l-użu sħiħ tal-kapaċitajiet u l-potenzjal ta' 
Galileo għandu jkun obbligatorju. Ir-rapporteur jappoġġa t-trasparenza f'din il-kwistjoni, 
peress li huwa evidenti li s-sistemi Ewropej ta' radjunavigazzjoni bis-satellita se jintużaw 
mill-forzi tas-sigurtà Ewropej inklużi dawk militari.

Is-sistema Galileo għandha tiġi kkontrollata mill-amministrazzjoni ċivili. Madankollu, ir-
rapporteur iqis li jkun konvenjenti li jiżdiedu s-sinerġiji ċivili-militari u li jitjieb il-
koordinament bejn il-programmi differenti. Tibqa' l-kwistjoni finali ta' kif se tiġi ġestita s-
sistema bl-aħjar mod sabiex tiġi garantita l-indipendenza f'sitwazzjonijiet ta' kriżi u 
emerġenza. F'dan ir-rigward, huwa importanti li tittieħed nota tal-esperjenza u t-tagħlim 
meħuda minn pereżempju l-kunflitt tal-Libja fil-qasam tas-sistemi tar-radjunavigazzjoni bis-
satellita futuri. L-amministrazzjoni u l-kontrolli kondiviżi se jġibu magħhom benefiċċji 
komprensivi. F'dan id-dawl, il-possibbiltà li tikkollega s-sistemi tar-radjunavigazzjoni bis-
satellita fuq il-livell ta' espert mas-Servizz Ewropew tal-Azzjoni Esterna għandha tiitqies li 
hija konformi mar-rwol u l-mandat ta' dan is-Servizz.
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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 regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-programm Galileo huwa maħsub biex 
tiġi stabbilita u użata l-ewwel infrastruttura 
dinjija ta' radjunavigazzjoni u 
pożizzjonament bis-satellita maħsuba 
speċifikament għal finijiet ċivili. Is-sistema 
stabbilita mill-programm Galileo hija 
totalment indipendenti mis-sistemi l-oħra 
eżistenti, jew minn dawk li jistgħu 
jinħolqu.

(2)Il-programm Galileo huwa maħsub biex 
tiġi stabbilita u użata l-ewwel infrastruttura 
dinjija ta' radjunavigazzjoni u 
pożizzjonament bis-satellita maħsuba 
speċifikament għal finijiet ċivili li tista' 
tintuża minn diversi atturi, stati u aġenziji 
Ewropej.  Is-sistema stabbilita mill-
programm Galileo tiffunzjona 
indipendentement mis-sistemi l-oħra 
eżistenti, jew minn dawk li jistgħu 
jinħolqu, u b'hekk tikkontribwixxi għall-
awtonomija strateġika tal-Unjoni, kif ġie 
enfasizzat fl-2007 mill-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) L-Unjoni tirrikonoxxi li, min-natura 
tagħha, l-ebda politika spazjali ma tista' 
titwettaq indipendentement minn atturi 
rilevanti oħrajn dwar l-ispazju. Il-
kooperazzjoni internazzjonali hija parti 
fundamentali mill-programm Galileo u l-
Kummissjoni, b'ħidma mill-qrib mal-
Aġenzija Spazjali Ewropea (ESA) u s-
Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna 
(SEAE), għandha tkompli tmexxi djalogi 
dwar l-ispazju ma' sħab strateġiku u 
setgħat spazjali emerġenti.



AD\908059MT.doc 5/22 PE489.360v02-00

MT

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Il-Kunsill fil-Konklużjonijiet tiegħu 
dwar il-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża 
Komuni tal-1 ta' Diċembru 2011, 
enfasizza l-importanza dejjem akbar li l-
Unjoni Ewropea ssir attur globali aktar 
kapaċi, koerenti u strateġiku, tenna l-
ħtieġa kontinwa għal approċċ komprensiv 
u enfasizza l-importanza tal-politika ta' 
sigurtà u ta' difiża komuni (PSDK) li 
għandha tkun ibbażata fuq kapaċitajiet 
suffiċjenti u adegwati – f'dak li hu 
persunal, assi u appoġġ analitiku għall-
informazzjoni sigrieta. Barra minn hekk, 
il-Kunsill laqa' l-impenji tal-Istati Membri 
fi proġetti konkreti speċifiċi, ffaċilitati 
mill-Aġenżija Ewropea għad-Difiża 
(EDA) bħal fil-każ tal-oqsma li ġejjin: l-
Informazzjoni Sigrieta, is-Sorveljanza u r-
Rikonjizzjoni inklużi s-'Space Situational 
Awareness' u l-Komunikazzjonijiet 
Satellitari Militari, u ddikjara li kien qed 
jistenna bil-ħerqa d-definizzjoni konkreta
ta' dawn il-proġetti kemm jista' jkun 
malajr, kif ukoll l-iżvilupp ta' proġetti ta' 
pooling oħra abbażi ta' inizjattivi eżistenti, 
pereżempju: is-sorveljanza marittima u l-
Komunikazzjoni bis-Satellita. 

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 4b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4b) Il-Kunsill, fis-7 Riżoluzzjoni tiegħu 
dwar il-Kunsill ''Spazju'' tal-
25 ta' Novembru 2010, stieden lill-
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Kummissjoni Ewropea, lill-Kunsill 
Ewropew, bl-assistenza tal-EDA, flimkien 
mal-Istati Membri u l-Aġenzija Spazjali 
Ewropea (ESA), janalizzaw modi għall-
appoġġ tal-ħtiġijiet ta' kapaċità attwali u 
futuri għall-ġestjoni tal-kriżi permezz ta' 
aċċess kosteffikaċi għal beni u servizzi tal-
ispazju robusti, sikuri u reattivi (l-
integrazzjoni tal-komunikazzjonijiet 
satellitari globali, l-osservazzjoni tad-
Dinja, il-pożizzjoni u l-ħin) filwaqt li jsir 
użu sħiħ mis-sinerġiji b'użu doppju kif 
xieraq. Għaldaqstant laqa' l-appoġġ 
dejjem jikber taċ-Ċentru Satellitari tal-
Unjoni Ewropea (EUSC) għall-
missjonijiet u l-operazzjonijiet tal-UE u 
rrakkomanda t-twaqqif ta' arranġamenti 
adegwati sabiex tittejjeb l-effikaċja tal-
forniment tas-servizzi tal-EUSC għall-
missjonijiet u l-operazzjonijiet tal-UE, u 
jiġi ffaċilitat l-aċċess għall-immaġni tal-
programm nazzjonali. Barra minn hekk, 
il-Kunsill irrikonoxxa d-dipendenza 
dejjem akbar tal-ekonomija u l-prinċipji 
Ewropej, b'mod partikolari l-Politika 
Estera u ta' Sigurtà Komuni, fuq il-beni 
tal-ispazju u n-natura kritika tal-
infrastruttura tal-ispazju għat-teħid tad-
deċiżjonijiet b'mod awtonomu fl-Ewropa, 
u l-ħtieġa li jiġu definiti u introdotti 
miżuri adegwati għall-monitoraġġ u l-
ħarsien ta' dawn il-beni, inkluż fil-bidu 
tal-iżvilupp tagħhom.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-programmi issa waslu fi stadju 
avvanzat ta' maturità u kważi sistemi f'fażi 
tal-esplojtazzjoni, jeħtieġ li jingħataw bażi 
ġuridika speċifika, li tista’ tissodisfa aħjar 
il-ħtiġijiet tagħhom, partikolarment 
f'termini tat-tmexxija, u twieġeb għall-

(5) Il-programmi issa li waslu fi stadju 
avvanzat ta' maturità u kważi sistemi f'fażi 
tal-esplojtazzjoni, jeħtieġ li jingħataw bażi 
ġuridika speċifika, li tista’ tissodisfa aħjar 
il-ħtiġijiet tagħhom, partikolarment f'dawk 
li huma t-tmexxija, is-sjieda u l-
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ħtieġa ta' amministrazzjoni finanzjarja 
tajba.

utilizzazzjoni reċiproċi, kif ukoll is-sigurtà 
tas-sistemi, u twieġeb għall-ħtieġa ta' 
amministrazzjoni finanzjarja tajba.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Is-sistemi mwaqqfa taħt il-programmi 
huma infrastrutturi stabbiliti bħala 
networks trans-Ewropej li l-użu tagħhom 
jestendi sew lil hinn mill-fruntieri 
nazzjonali tal-Istati Membri. Barra minn 
hekk, is-servizzi offruti permezz ta' dawn 
is-sistemi jikkontribwixxu, b’mod 
partikolari għall-iżvilupp ta' networks 
trans-Ewropej fl-oqsma tal-infrastrutturi 
tat-trasport, tat-telekomunikazzjoni u tal-
enerġija.

(6) Is-sistemi mwaqqfa taħt il-programmi 
huma infrastrutturi stabbiliti bħala 
networks trans-Ewropej li l-użu tagħhom 
jestendi sew lil hinn mill-fruntieri 
nazzjonali tal-Istati Membri. Barra minn 
hekk, is-servizzi offruti permezz ta' dawn 
is-sistemi jikkontribwixxu, b’mod 
partikolari għall-iżvilupp ta' networks 
trans-Ewropej fl-oqsma tal-infrastrutturi 
tat-trasport, tat-telekomunikazzjoni u tal-
enerġija. L-użu tas-servizzi mill-Unjoni u 
l-Istati Membri f'oqsma oħra bħall-
pulizija, il-ġestjoni tal-fruntieri, il-ġestjoni 
tal-kriżijiet u d-difiża għandu jiġi 
inkuraġġit, biex b'hekk tingħata spinta 
akbar lill-kooperazzjoni ċivili-militari.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Jekk wieħed iqis l-użu dejjem iktar tan-
navigazzjoni bis-satellita fid-diversi oqsma 
tal-attività, interruzzjoni fil-forniment tas-
servizzi tista' tagħmel ħsara kbira lis-
soċjetà kontemporanja. Barra minn hekk, 
minħabba d-dimensjoni strateġika 
tagħhom, is-sistemi tan-navigazzjoni bis-
satellita huma infrastrutturi sensittivi, 
suxxettibli partikolarment għal użu 
b'intenzjoni ħażina. L-elementi msemmija 

(8) Jekk wieħed iqis l-użu dejjem iktar tan-
navigazzjoni bis-satellita fid-diversi oqsma 
tal-attività, interruzzjoni fil-forniment tas-
servizzi tista' tagħmel ħsara kbira lis-
soċjetà kontemporanja. Kemm il-
programm Galileo kif ukoll il-programm 
EGNOS jikkontribwixxu b'mod 
konsiderevoli għall-indipendenza u l-
awtonomija strateġiċi tal-Unjoni. Barra 
minn hekk, minħabba d-dimensjoni 
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fuq jistgħu jaffettwaw is-sigurtà tal-Unjoni 
u tal-Istati Membri tagħha. Għalhekk, 
jeħtieġ jitqiesu r-rekwiżiti tas-sigurtà waqt 
it-tfassil, l-implimentazzjoni u l-użu tal-
infrastrutturi li jirriżultaw mill-programmi 
Galileo u EGNOS.

strateġika tagħhom, is-sistemi tan-
navigazzjoni bis-satellita huma 
infrastrutturi sensittivi, suxxettibli 
partikolarment għal użu b'intenzjoni ħażina 
minn atturi kemm tal-istat u kemm 
mhumiex. L-elementi msemmija hawn fuq 
jistgħu jaffettwaw is-sigurtà tal-Unjoni, tal-
Istati Membri tagħha u taċ-ċittadini 
tagħha. Għalhekk, jeħtieġ jitqiesu r-
rekwiżiti tas-sigurtà waqt it-tfassil, l-
implimentazzjoni u l-użu tal-infrastrutturi 
li jirriżultaw mill-programmi Galileo u 
EGNOS, skont il-prattiki standard u jrid 
ikun hemm qbil dwarhom mill-operaturi 
kollha tas-sistema. Għandhom jiġu 
żviluppati kapaċitajiet fil-livell tal-Istati
Membri kif ukoll fil-qafas tal-Politika ta' 
Sigurtà u ta' Difiża Komuni (PSDK), 
sabiex jiġu evitati attakki ta’ interferenza 
bi skop li s-sinjali jsiru inutli (spoofing) 
u/jew biex trasmissjoni ma tinftiehemx 
(jamming) fuq is-sinjal kriptat tas-servizz 
pubbliku regolat (PRS) u biex tiġi żgurata 
s-sigurtà ta' infrastruttura kritika. Il-
Kummissjoni u l-Kunsill għandhom 
għalhekk joħolqu l-kundizzjonijiet xierqa 
ta’ sigurtà proċedurali biex jiżguraw li s-
servizz miftuħ jista’ jiġi ristrett 
ġeografikament jew mitfi bil-għan li jiġi 
pprevenut kwalinkwe użu malizzjuż.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Sabiex jiġi ottimizzat l-użu tas-
servizzi pprovduti, is-sistemi, in-netwerks 
u s-servizzi li jirriżultaw mill-programmi 
Galileo u EGNOS għandhom ikunu 
kompatibbli u interoperabbli ma' xulxin u, 
sakemm ikun possibbli, ma' sistemi oħrajn 
tan-navigazzjoni bis-satellita u mezzi 
konvenzjonali tar-radjunavigazzjoni.

(11) Sabiex jiġi ottimizzat l-użu tas-
servizzi pprovduti, is-sistemi, in-netwerks 
u s-servizzi li jirriżultaw mill-programmi 
Galileo u EGNOS għandhom ikunu 
kompatibbli u interoperabbli ma' xulxin u, 
sakemm ikun possibbli, ma' sistemi oħrajn 
tan-navigazzjoni bis-satellita u mezzi 
konvenzjonali tar-radjunavigazzjoni. L-
interoperabilità għandha tkun konformi 
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mal-objettiv tal-indipendenza strateġika 
tas-sistemi.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Billi l-Unjoni hija responsabbli, fil-
prinċipju, għall-finanzjament tal-
programmi bis-sħiħ, għandhom jittieħdu
provvedimenti biex l-assi kollha tanġibli u 
mhux, maħluqa jew żviluppati f'dawn il-
programmi jsiru l-proprjetà tagħha. Sabiex 
ikun hemm konformità sħiħa mad-drittijiet 
fundamentali marbuta mal-proprjetà, 
għandhom isiru l-arranġamenti neċessarji 
mas-sidien eżistenti, partikolarment għall-
elementi essenzjali tal-infrastrutturi u s-
sigurtà tagħhom. Sabiex tiġi ffaċilitata l-
adozzjoni tar-radjunavigazzjoni mis-swieq, 
hemm il-bżonn li jiġi żgurat li l-partijiet 
terzi jkunu jistgħu jagħmlu l-aħjar użu 
partikolarment mid-drittiijiet tal-proprjetà 
intellettwali li tirriżulta mill-programmi u li 
hija tal-Unjoni, partikolarment fil-livell 
soċjali u ekonomiku.

(12) Billi l-Unjoni hija responsabbli, fil-
prinċipju, għall-finanzjament totali tal-
programmi, il-governanza u l-operat tal-
GNSS Ewropew għandhom jibqgħu taħt 
kontroll ċivili fi ħdan l-Unjoni u 
għandhom isiru provvedimenti biex l-assi 
kollha tanġibli u mhumiex, maħluqa jew 
żviluppati f'dawn il-programmi, isiru l-
proprjetà tagħha. Sabiex ikun hemm 
konformità sħiħa mad-drittijiet 
fundamentali marbuta mal-proprjetà, 
għandhom isiru l-arranġamenti neċessarji 
mas-sidien eżistenti, partikolarment għall-
elementi essenzjali tal-infrastrutturi u s-
sigurtà tagħhom. Sabiex tiġi ffaċilitata l-
adozzjoni tar-radjunavigazzjoni mis-swieq, 
hemm il-bżonn li jiġi żgurat li l-partijiet 
terzi jkunu jistgħu jagħmlu l-aħjar użu 
partikolarment mid-drittiijiet tal-proprjetà 
intellettwali li tirriżulta mill-programmi u li 
hija tal-Unjoni, partikolarment fil-livell 
soċjali u ekonomiku.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a)
Galileo huwa l-ewwel sistema kompleta 

ta' pożizzjonament ċivili. Madankollu, 
ċerti servizzi ta' Galileo, b'mod partikolari 
l-PRS, huma ta' użu doppju u jistgħu 
jintużaw ukoll għal skopijiet u 
applikazzjonijiet ta' difiża tas-sigurtà fi 



PE489.360v02-00 10/22 AD\908059MT.doc

MT

ħdan l-Istati Membri u jappoġġjaw 
missjonijiet tal-PSDK, inklużi 
operazzjonijiet ta’ ġestjoni tal-kriżijiet u 
operazzjonijiet umanitarji. Galileo se jkun 
ta' importanza strateġika fil-każ tal-
implimentazzjoni tal-klawżoli tal-Unjoni 
dwar is-solidarjetà u l-assistenza 
reċiproka, kif previst fl-Artikolu 222 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea u l-Artikolu 42(7) tat-Trattat 
dwar l-Unjoni Ewropea rispettivament.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Il-fażijiet tal-implimentazzjoni u tal-
esplojtazzjoni tal-programm Galileo u l-
fażi tal-esplojtazzjoni tal-programm 
EGNOS għandhom, fil-prinċipju, jiġu 
ffinanzjati kompletament mill-Unjoni. 
Madankollu, skont ir-Regolament (KE, 
Euratom) Nru 1605/2002 tal-
25 ta' Ġunju 2002 rigward ir-Regolament 
Finanzjarju applikabbli ghall-bagit 
generali tal-Komunitajiet Ewropej, l-Istati 
Membri għandhom ikunu jistgħu jipprovdu 
finanzjament addizzjonali lill-programmi 
jew kontribuzzjoni in natura, fuq il-bażi 
tal-ftehimiet xierqa, sabiex jiffinanzjaw 
elementi addizzjonali tal-programmi 
rikjesti minnhom, eż. dwar l-arkitettura tas-
sistema jew bżonnijiet partikolari tas-
sigurtà. Il-pajjiżi terzi u l-
organizzazzjonijiet internazzjonali 
għandhom ikunu jistgħu wkoll 
jikkontribwixxu għall-programmi.

(13) Il-fażijiet tal-implimentazzjoni u tal-
esplojtazzjoni tal-programm Galileo u l-
fażi tal-esplojtazzjoni tal-programm 
EGNOS għandhom, fil-prinċipju, jiġu 
ffinanzjati kompletament mill-Unjoni. 
Madankollu, skont ir-Regolament tal-
Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-
25 ta' Ġunju 2002 rigward ir-Regolament 
Finanzjarju applikabbli għall-bagit 
ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej, l-Istati 
Membri għandhom ikunu jistgħu jipprovdu 
finanzjament addizzjonali lill-programmi 
jew kontribuzzjoni in natura, fuq il-bażi 
tal-ftehimiet xierqa, sabiex jiffinanzjaw 
elementi addizzjonali tal-programmi 
rikjesti minnhom, eż. dwar l-arkitettura tas-
sistema jew bżonnijiet partikolari tas-
sigurtà. Il-pajjiżi terzi u l-
organizzazzjonijiet internazzjonali 
għandhom ikunu jistgħu wkoll 
jikkontribwixxu għall-programmi, sal-punt 
fejn ma tiġix affettwata l-indipendenza 
tas-sistema globali ta’ navigazzjoni bis-
satellita tal-Unjoni.

Emenda 12
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Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Huwa importanti li wieħed jinnota li l-
ispejjeż ta' investiment u tal-esplojtazzjoni 
tas-sistemi stmati għall-perjodu 2014-2020 
ma jqisux l-obbligi finanzjarji mhux 
previsti, li l-Unjoni jista’ jkollha tassumi, 
partikolarment dawk relatati mas-sistema 
ta' responsabbiltà mhux kuntrattwali li 
tirriżulta min-natura pubblika tad-dritt ta' 
proprjetà fuq is-sistemi partikolarment fir-
rigward ta' force majeur u ta' falliment 
katastrofiku. Dawn l-obbligi huma s-
suġġett ta' analiżi speċifika mill-
Kummissjoni.

(17) Huwa importanti li wieħed jinnota li l-
ispejjeż ta' investiment u tal-esplojtazzjoni 
tas-sistemi stmati għall-perjodu 2014-2020 
ma jqisux l-obbligi finanzjarji mhux 
previsti, li l-Unjoni jista’ jkollha tassumi, 
partikolarment dawk relatati mas-sistema 
ta' responsabbiltà mhux kuntrattwali li 
tirriżulta min-natura pubblika tad-dritt ta' 
proprjetà fuq is-sistemi partikolarment fir-
rigward ta' force majeur u ta' falliment 
katastrofiku. Dawn l-obbligi huma s-
suġġett ta' analiżi speċifika mill-
Kummissjoni u se jiġu kkomunikati lill-
Kunsill u lill-Parlament Ewropew.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Ir-responsabbiltà għall-progress tal-
programmi tinkludi, partikolarment, ir-
responsabbiltà għas-sigurtà tagħhom u s-
sigurtà tas-sistemi u t-tħaddim tagħhom. 
Ħlief fil-każ tal-applikazzjoni tal-Azzjoni 
Konġunta 2004/552/CFSP tat-
12 ta' Lulju 2004 dwar aspetti ta' l-
operazzjoni tas-sistema Ewropea tar-
radjunavigazzjoni bis-satellita li jaffetwaw 
s-sigurtà ta' l-Unjoni Ewropea , li tista' tiġi 
adattata jekk ikun hemm bżonn għal tibdil
fil-programmi, it-tmexxija tagħhom u t-
Trattat ta' Lisbona, il-Kummissjoni hija 
responsabbli għas-sigurtà, anki jekk ċerti
kompiti marbuta mas-sigurtà jiġu fdati lill-
Aġenzija tal-GNSS Ewropew. Hija r-
responsabbiltà tal-Kummissjoni li 
tistabbilixxi mekkaniżmi li jiżguraw 
koordinazzjoni xierqa bejn l-entitajiet varji 
responsabbli għas-sigurtà.

(25)

Ir-responsabbiltà għall-progress tal-
programmi tinkludi, partikolarment, ir-
responsabbiltà għas-sigurtà tagħhom u s-
sigurtà tas-sistemi u t-tħaddim tagħhom. 
Ħlief fil-każ tal-applikazzjoni tal-Azzjoni 
Konġunta 2004/552/CFSP tat-
12 ta' Lulju 2004 dwar aspetti ta' l-
operazzjoni tas-sistema Ewropea tar-
radjunavigazzjoni bis-satellita li jaffetwaw 
s-sigurtà ta' l-Unjoni Ewropea , li trid 
neċessarjament tiġi adattata għat-tibdil fil-
programmi, it-tmexxija tagħhom u t-Trattat 
ta' Lisbona, il-Kummissjoni hija 
responsabbli għas-sigurtà, anki jekk ċerti 
kompiti marbuta mas-sigurtà jiġu fdati lill-
Aġenzija tal-GNSS Ewropew. Hija r-
responsabbiltà tal-Kummissjoni li 
tistabbilixxi mekkaniżmi li jiżguraw 
koordinazzjoni xierqa bejn l-entitajiet varji 
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responsabbli għas-sigurtà, taħt l-awtorità 
tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-
Affarijiet Barranin u l-Politika ta' 
Sigurtà.

Emenda 14
Proposta għal regolament
Premessa 25a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25a)
Huwa tal-akbar importanza li jsir rieżami 
tal-Azzjoni Konġunta 2004/552/PESK1 
billi din ma tqisx id-dħul fis-seħħ tat-
Trattat ta' Lisbona u speċifikament il-
ħatra tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni 
għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' 
Sigurtà u t-twaqqif tas-Servizz Ewropew 
għall-Azzjoni Esterna (SEAE). L-Azzjoni 
Konġunta 2004/552/PESK tiddeskrivi l-
każijiet ta' theddid eċċezzjonali u urġenti 
għall-Unjoni jew għal xi Stat Membru li 
jinħolqu mill-operat jew l-użu tas-sistema, 
jew fil-każ ta' theddid għall-operat tas-
sistema, b'mod partikolari b'riżultat ta' xi 
kriżi internazzjonali. Teżisti l-ħtieġa li r-
rwol tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni 
għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' 
Sigurtà jiġi kkjarifikat f'konformità mal-
proċedura ta' urġenza skont l-Artikoli 3 u 
4 tal-Azzjoni Konġunta 2004/552/PESK 
dwar ir-regoli, il-proċeduri u l-miżuri li 
għandhom jittieħdu f'każ ta' xi theddida 
għas-sigurtà tal-Unjoni jew ta' xi Stat 
Membru, partikolarment f'każ fejn 
riċevituri tas-servizz pubbliku regolat 
(PRS) jintilfu, jiġu użati ħażin jew 
jitqiegħdu f'periklu.  Emenda għall-
Azzjoni Konġunta 2004/552/PESK 
għandha tieħu kont ukoll tal-għarfien 
espert tas-SEAE fil-qasam tat-twissija 
bikrija, l-għarfien tas-sitwazzjoni, is-
sigurtà u d-difiża.

Emenda 15



AD\908059MT.doc 13/22 PE489.360v02-00

MT

Proposta għal regolament
Premessa 28a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28a)
L-esportazzjonijiet barra mill-Unjoni ta' 
tagħmir jew teknoloġija u softwer b'użu 
doppju relatati mal-użu tal-PRS u relatati 
mal-iżvilupp u l-manifatturar tal-PRS, 
indipendentement mill-fatt jekk dak it-
tagħmir, softwer jew teknoloġija huwiex 
elenkat fl-Anness I tar-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 428/2009 tal-
5 ta' Mejju 2009 li jistabbilixxi reġim 
Komunitarju għall-kontroll tal-
esportazzjonijiet, it-trasferiment, is-
senserija u t-transitu ta' oġġetti b'użu 
doppju1, għandhom jiġu ristretti għal 
dawk il-pajjiżi terzi li jkunu debitament 
awtorizzati li jkollhom aċċess għall-PRS 
skont ftehim internazzjonali mal-Unjoni. 
Il-lista ta' oġġetti kkontrollati tal-Unjoni 
hija bbażata fuq listi ta' kontroll adottati 
mir-reġimi internazzjonali għall-kontroll 
tal-esportazzjoni, bħall-Arranġament 
Wassenaar, il-Grupp Awstralja (AG) u s-
Sistema ta' Kontroll tat-Teknoloġija tal-
Missili (MTCR).
__________________
1 ĠU L 134, 29.5.2009, p. 1.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Premessa 30a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30a)
Is-servizzi offruti mis-Servizz Pubbliku 
Regolat (PRS) jista' jkollhom rwol 
importanti għal sistemi ta' armi differenti, 
speċjalment fir-rigward tan-navigazzjoni 
u l-gwida. Għaldaqstant huwa importanti 
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li l-Kummissjoni, il-Kunsill, is-Servizz 
Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) u 
l-Istati Membri jaġixxu skont it-Trattat 
dwar l-ispazju extratmosferiku tal-1967 u 
li l-Istati Membri u s-SEAE jżidu l-isforzi 
tagħhom fir-rigward tar-reviżjoni 
possibbli tal-qafas ġuridiku 
internazzjonali jew, b'mod alternattiv, fir-
rigward ta’ trattat jew kodiċi ġdid li jkun 
iqis il-progress teknoloġiku mis-sittinijiet 
’il hawn u jipprevjeni b’mod effettiv 
tiġrija tal-armamenti fl-ispazju 
extratmosferiku. L-Unjoni għandha 
ssaħħaħ ulterjorment il-qafas ġuridiku li 
nħoloq mit-Trattat dwar l-ispazju 
extratmosferiku għas-salvagwardja tal-
funzjonament paċifiku u sikur tal-
infrastruttura tal-ispazju. L-Unjoni 
għaldaqstant għandha ssaħħaħ il-
kapaċitajiet tagħha biex tikseb għarfien 
tas-sitwazzjoni fl-ispazju flimkien mas-
sħab tagħha fil-qafas ta' sistema 
multilaterali ta' sorveljanza tal-ispazju.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Fid-dawl tan-natura globali tas-
sistemi, huwa essenzjali li l-Unjoni tkun 
tista' tidħol fi ftehimiet ma' pajjiżi terzi u 
organizzazzjonijiet internazzjonali fil-
kuntest tal-programmi skont l-Artikolu 218 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, partikolarment biex tiġi żgurata 
l-implimentazzjoni bla problemi tagħhom, 
biex jingħataw l-aħjar servizzi possibbli 
liċ-ċittadini tal-Unjoni u biex jiġu 
sodisfatti l-bżonnijiet tal-pajjiżi terzi u l-
organizzazzjonijiet internazzjonali. Huwa 
wkoll utli, fejn ikun hemm bżonn, li jiġu 
adattati l-ftehimiet eżistenti għat-tibdil fil-
programmi. Hija u tħejji jew timplimenta 
dawn il-ftehimiet, il-Kummissjoni tista' 
tirrikorri għall-għajnuna tas-Servizz 

(31)Fid-dawl tan-natura globali tas-sistemi, 
huwa essenzjali li l-Unjoni tkun tista' tidħol 
fi ftehimiet ma' pajjiżi terzi u 
organizzazzjonijiet internazzjonali fil-
kuntest tal-programmi skont l-Artikolu 218 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, partikolarment biex tiġi żgurata 
l-implimentazzjoni tagħhom bla problemi, 
biex is-servizzi mogħtija liċ-ċittadini tal-
Unjoni jsiru l-aħjar possibbli, tiġi żgurata 
s-sigurtà sħiħa tas-sistema, jiġi rregolat 
ir-reġim tad-dħul u biex jiġu ssodisfati l-
bżonnijiet tal-pajjiżi terzi u l-
organizzazzjonijiet internazzjonali. Huwa 
wkoll utli, fejn ikun hemm bżonn, li jiġu 
adattati l-ftehimiet eżistenti għat-tibdil fil-
programmi. Hija u tħejji jew timplimenta 
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Ewropew tal-Azzjoni Esterna, l-Aġenzija 
Spazjali Ewropea u l-Aġenzija tal-GNSS 
Ewropew, fil-limiti tal-kompiti allokati 
lilhom skont dan ir-Regolament.

dawn il-ftehimiet, il-Kummissjoni tista' 
tirrikorri għall-għajnuna tas-Servizz 
Ewropew tal-Azzjoni Esterna, l-Aġenzija 
Spazjali Ewropea u l-Aġenzija Ewropea 
GNSS, fil-limiti tal-kompiti allokati lilhom 
skont dan ir-Regolament filwaqt li jitqiesu 
kif dovut il-jeddijiet tal-Parlament 
Ewropew skont l-Artikolu 218. B'mod 
partikolari, dawn il-ftehimiet għandhom 
ikunu kompatibbli mal-interessi tal-
politika ta' sigurtà u ta' difiża tal-Unjoni 
u tal-Istati Membri. Għandha tqis ukoll 
bl-istess mod in-natura sensittiva u 
strateġika ta' wħud mis-servizzi tas-
sistema bħall-PRS, biex b'hekk tiżgura 
konformità sħiħa mal-kriterji u l-linji 
gwida stabbiliti fil-pożizzjoni komuni tal-
Kunsill 2008/944/PESK li tiddefinixxi 
regoli komuni li jirregolaw il-kontroll tal-
esportazzjonijiet ta' teknoloġija u tagħmir 
militari u r-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 428/2009 tal-5 ta' Mejju 2009 li 
jistabbilixxi reġim Komunitarju għall-
kontroll tal-esportazzjonijiet, it-
trasferiment, is-senserija u t-transitu ta' 
oġġetti b'użu doppju.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 4 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) li joffru servizz pubbliku rregolat (PRS) 
maħsub biss għall-utenti awtorizzati mill-
gvernijiet, għall-applikazzjonijiet sensittivi
li jesiġu livell għoli ta kontinwità fis-
servizz; dan is-servizz juża sinjali 
b'saħħithom u kkriptati;

(d) li joffru servizz pubbliku rregolat (PRS) 
maħsub biss għall-utenti awtorizzati mill-
gvernijiet, b’mod partikolari għall-
applikazzjonijiet b'kontenut sensittiv jew 
ta' importanza strateġika li jesiġu livell 
għoli ta' kontinwità fis-servizz; dan is-
servizz juża sinjali b'saħħithom u kkriptati;
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Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 14 − paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Is-sistemi u t-tħaddim tagħhom 
għandhom ikunu sikuri.

1. Is-sistemi u t-tħaddim tagħhom 
għandhom ikunu sikuri minħabba fl-
implikazzjonijiet tagħhom għall-interessi 
tal-politika ta' sigurtà u ta' difiża tal-
Unjoni u tal-Istati Membri.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt a – sottopunt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) it-tħaddim taċ-ċentru tas-sigurtà ta’ 
Galileo, b’konformità mal-istandards u r-
rekwiżiti msemmija fl-Artikolu 14(3) u l-
istruzzjonijiet ipprovduti taħt l-Azzjoni 
Konġunta 2004/552/PESK msemmija fl-
Artikolu 17;

(ii) it-tħaddim taċ-ċentru tas-sigurtà ta’ 
Galileo, b’konformità mal-istandards u r-
rekwiżiti msemmija fl-Artikolu 14(3) u l-
istruzzjonijiet ipprovduti taħt l-Azzjoni 
Konġunta 2004/552/PESK msemmija fl-
Artikolu 17, li bħalissa qed tiġi riveduta;

Emenda 21

Proposta għal regolament
 Artikolu 16a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 16a 
Ir-rwol tal-Parlament Ewropew

Fid-dawl tal-kompetenzi tiegħu fir-
rigward tal-kontroll baġitarju u x-xogħol 
tematiku tiegħu, il-Parlament Ewropew 
għandu, permezz tal-kumitati rilevanti 
tiegħu, jeżamina bir-reqqa l-ħolqien, l-
implimentazzjoni u l-operat tas-sistema u 
għandu jinżamm infurmat dwar il-
programm f'intervalli regolari min-naħa 
tal-entitajiet rilevanti.
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Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 18a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 18a
Użu għal skopijiet ta' sigurtà u difiża

1. L-aġenziji operattivi għandhom 
jippromulgaw dispożizzjonijiet speċjali 
għall-operat tas-sistemi mill-Istati Membri 
kif ukoll mill-Unjoni, għal skopijiet ta' 
sigurtà u difiża, fir-rigward ta' teknoloġiji 
u sistemi ta' gwida kif ukoll għall-użu 
f'operazzjonijiet u missjonijiet, sabiex tiġi 
żgurata s-sigurtà ta' dan it-tip ta' użu.
2. Il-Kummissjoni għandha tadotta miżuri 
ta' sigurtà vinkolanti għall-integrità tas-
sistema f'każ ta' użu min-naħa ta' atturi 
tas-sigurtà, skont il-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni li hemm fis-seħħ.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 27 − paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri ma għandhomx jieħdu 
miżuri li jistgħu jfixklu l-progress tal-
programmi, partikolarment dwar id-
drittijiet tal-proprjetà intellettwali u l-
kontinwità tat-tħaddim tal-infrastrutturi.

1. LL-Istati Membri ma għandhomx jieħdu 
miżuri li jistgħu jfixklu l-progress tal-
programmi, partikolarment fir-rigward tad-
drittijiet tal-proprjetà intellettwali u l-
kontinwità tat-tħaddim tal-infrastrutturi jew 
li jistgħu jkunu ta’ ħsara għall-interessi 
tal-politika ta' sigurtà u ta' difiża tal-
Unjoni jew tal-Istati Membri.

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri kollha meħtieġa biex 
isalvagwardjaw l-awtonomija strateġika 
tal-UE, ħalli għall-ġejjieni fit-tul l-atturi 
ċivili u militari fil-qasam tas-sigurtà 
interna u esterna jkunu f’pożizzjoni li 
jagħmlu użu sħiħ tas-servizzi pubbliċi 
regolati u tas-servizzi tas-sikurezza tal-
ħajja taħt il-programm Galileo.

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2b)
L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri neċessarji kollha biex jiżguraw il-
ħarsien tal-infrastruttura tal-ispazju tal-
Unjoni. B'mod partikolari, l-Istati 
Membri għandhom jippromwovu l-qafas 
ġuridiku dwar l-ispazju extratmosferiku u 
jżommu mal-prinċipji tal-Kodiċi ta' 
Kondotta tal-UE għal attivitajiet fl-ispazju 
extratmosferiku, inklużi l-projbizzjoni ta' 
interferenza dannuża ma' oġġetti tal-
ispazju, il-projbizzjoni ta' azzjoni li toħloq 
residwi spazjali dannużi, il-konformità 
mal-linji gwida tan-NU għat-tnaqqis tar-
residwi spazjali u l-ħolqien ta' miżuri 
għall-bini tat-trasparenza u tas-sigurtà fl-
ispazju extratmosferiku.

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Unjoni tista' tidħol fi ftehimiet ma' pajjiż L-Unjoni tista' tidħol fi ftehimiet ma' pajjiż 
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terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali 
fil-kuntest tal-programmi, partikolarment, 
ftehimiet ta' kooperazzjoni skont il-
proċedura stipulata fl-Artikolu 218 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea.

terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali 
fil-kuntest tal-programmi, partikolarment, 
ftehimiet ta' kooperazzjoni skont il-
proċedura stipulata fl-Artikolu 218 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea. Kull forma ta' kooperazzjoni 
ma' pajjiżi terzi tieħu kont tan-natura 
strateġika tal-programmi, tkun konformi 
mal-interessi tal-politika ta' sigurtà u ta' 
difiża tal-Unjoni u l-Istati Membri u 
tosserva l-prinċipju ta' reċiproċità Il-
Parlament Ewropew għandu jiġi 
kkonsultat u/jew jagħti l-approvazzjoni 
tiegħu, skont il-każ. 

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Unjoni, waqt in-negozjar ta' ftehimiet 
ma' pajjiżi terzi jew meta tkun se tidħol fi 
ftehimiet ma' pajjiżi terzi, għandha 
tiżgura konformità sħiħa mal-kriterji u l-
linji gwida stipulati fil-Pożizzjoni Komuni 
tal-Kunsill 2008/944/PESK li tiddefinixxi 
regoli komuni li jirregolaw il-kontroll ta' 
esportazzjonijiet ta' teknoloġija u tagħmir 
militari1 u r-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 428/2009 tal-5 ta' Mejju 2009 li 
jistabbilixxi reġim Komunitarju għall-
kontroll tal-esportazzjonijiet, it-
trasferiment, is-senserija u t-transitu ta' 
oġġetti b'użu doppju2.
L-Unjoni għandha tippromwovi l-qafas 
ġuridiku li nħoloq mit-Trattat dwar l-
ispazju extratmosferiku għas-
salvagwardja tal-funzjonament paċifiku u 
sikur tal-infrastruttura tal-ispazju. L-
Unjoni għaldaqstant għandha ssaħħaħ il-
kapaċitajiet tagħha biex tikseb għarfien 
tas-sitwazzjoni fl-ispazju flimkien mas-
sħab tagħha fil-qafas ta' sistema 
multilaterali ta' sorveljanza tal-ispazju.
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____________
1 ĠU L 335, 13.12.2008, p. 99.
2 ĠU L 134, 29.5.2009, p. 1.

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 29 - paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull assistenza teknika għandha 
tirrispetta l-interessi tal-politika ta' 
sigurtà u ta' difiża tal-Unjoni u l-Istati 
Membri.

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 33 - paragrafu 1 - subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sat-30 ta' Ġunju 2018, il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta rapport ta' 
valutazzjoni lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill, bil-ħsieb li tittieħed deċiżjoni dwar 
it-tiġdid, il-modifikar jew is-sospensjoni 
tal-miżuri meħuda skont dan ir-
Regolament li jikkonċerna:

1. Sat-30 ta' Ġunju 2015, il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta rapport ta' 
valutazzjoni intermedju u sat-
30 ta' Ġunju 2018, rapport ta' valutazzjoni 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, bil-
ħsieb li tittieħed deċiżjoni dwar it-tiġdid, il-
modifikar jew is-sospensjoni tal-miżuri 
meħuda skont dan ir-Regolament rugward:

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 35 − paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Ir-rappreżentanti tal-Aġenzija tal-GNSS 
Ewropew u tal-Aġenzija Spazjali Ewropea 
jistgħu jkunu involuti bħala osservaturi fil-
ħidma tal-Kumitat skont il-kondizzjonijiet 
stipulati fir-regoli ta' proċedura tiegħu.

4. Ir-rappreżentanti tal-Aġenzija tal-GNSS 
Ewropew u tal-Aġenzija Spazjali Ewropea 
jistgħu jkunu involuti bħala osservaturi fil-
ħidma tal-Kumitat skont il-kondizzjonijiet 
stipulati fir-regoli ta' proċedura tiegħu. 
Jekk meħtieġ, ir-rappreżentanti tas-
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Servizz Ewropew tal-Azzjoni Esterna, tal-
Aġenzija Ewropea għad-Difiża, tal-
Parlament Ewropew jew esperti 
nazzjonali fi kwistjonijiet ta' sigurtà jew 
ta' difiża jistgħu wkoll jiġu involuti bħala 
osservaturi fil-ħidma tal-Kumitat.

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 35 - paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Il-Kummissjoni għandha tipprovdi lill-
Kumitat imsemmi fil-paragrafu 1 l-
informazzjoni rilevanti kollha li għandha 
x'taqsam mal-programmi fi żmien utli.
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