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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 11 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Il-kooperazzjoni internazzjonali hija 
essenzjali sabiex jintlaħqu l-għanijiet 
dikjarati tal-partijiet kollha tal-programm 
speċifiku, u l-proġetti ta’ kooperazzjoni 
internazzjonali mmirati lejn pajjiżi jew 
gruppi ta’ pajjiżi dwar kwistjonijiet 
orizzontali jew prijoritarji għandhom jiġu 
implimentati taħt kull parti.

Emenda 2

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 3 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) it-trawwim ta' soċjetajiet Ewropej 
inklużivi, innovattivi u siguri f'kuntest ta' 
trasformazzjonijiet mingħajr preċedent u 
interdipendenzi globali dejjem akbar.

(f) it-trawwim ta’ soċjetajiet inklużivi u 
innovattivi f'kuntest ta’ trasformazzjonijiet 
mingħajr preċedent u interdipendenzi 
globali dejjem akbar;

Emenda 3

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 - paragrafu 3 - punt f a (gdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) it-trawwim ta’ soċjetajiet Ewropej 
sikuri f’kuntest ta’ trasformazzjonijiet 
mingħajr preċedent u interdipendenzi u 
theddidiet globali li qed jikbru filwaqt li 
tissaħħaħ il-kultura Ewropea ta' libertà u 
ġustizzja.
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Emenda 4

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kunsill Xjentifiku għandu jkun kompost 
minn xjentisti, inġiniera u akkademiċi tal-
ogħla reputazzjoni u b’kompetenza xierqa, 
li jiżguraw diversità ta’ oqsma ta’ riċerka, 
jaġixxu fil-kapaċità personali tagħhom, 
indipendentement minn interessi estranji.

Il-Kunsill Xjentifiku għandu jkun kompost 
minn xjentisti, inġiniera u akkademiċi tal-
ogħla reputazzjoni u b’kompetenza xierqa, 
soġġett għall-bilanċ tal-ġeneru u dak 
ġeografiku, li jiżguraw diversità ta’ oqsma 
ta’ riċerka, jaġixxu fil-kapaċità personali 
tagħhom, indipendentement minn interessi 
estranji.

Emenda 5

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-iffissar tal-prijoritajiet bl-istess mod se 
jkun imsejjes fuq firxa wiesgħa ta' 
kontribuzzjonijiet u pariri. Se jinkludi, fejn 
xieraq, gruppi ta’ esperti indipendenti 
mwaqqfa speċifikament biex jagħtu parir 
dwar l-implimentazzjoni tal-Orizzont 2020 
jew kwalunkwe objettiv speċifiku tiegħu. 
Dawn l-gruppi ta’ esperti għandhom juru l-
livell xieraq ta’ kompetenza u għarfien fl-
oqsma koperti u varjetà ta’ sfondi 
professjonali, inklużi l-industrija u l-
involviment tas-soċjetà ċivili.

L-iffissar tal-prijoritajiet bl-istess mod se 
jkun imsejjes fuq firxa wiesgħa ta' 
kontribuzzjonijiet u pariri. Se jinkludi, fejn 
xieraq, gruppi ta’ esperti indipendenti 
mwaqqfa speċifikament biex jagħtu parir 
dwar l-implimentazzjoni tal-Orizzont 2020 
jew kwalunkwe objettiv speċifiku tiegħu. 
Dawn l-gruppi ta' esperti għandhom juru l-
livell xieraq ta’ kompetenza u għarfien fl-
oqsma koperti u varjetà ta’ sfondi 
professjonali, inklużi l-industrija u l-
involviment tas-soċjetà ċivili u għandhom 
ikunu soġġetti wkoll għall-bilanċ 
ġeografiku u dak tal-ġeneru.

Emenda 6

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – Taqsima 1 – punt 1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Riċerkaturi indipendenti ta’ kwalunkwe Riċerkaturi indipendenti ta’ kwalunkwe 
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età, inklużi r-riċerkaturi li għadhom 
jibdew, li jagħmlu t-tranżizzjoni sabiex 
ikunu mexxejja indipendenti tar-riċerka 
bil-ħila tagħhom, minn kwalukwe pajjiż 
fid-dinja għandhom ikunu appoġġati sabiex 
iwettqu r-riċerka tagħhom fl-Ewropa.

età, inklużi r-riċerkaturi li għadhom 
jibdew, li jagħmlu t-tranżizzjoni sabiex 
ikunu mexxejja indipendenti tar-riċerka 
bil-ħila tagħhom u riċerkaturi fl-istadju ta’ 
konsolidazzjoni tal-karriera tagħhom fil-
kamp tar-riċerka (konsolidaturi), minn 
kwalukwe pajjiż fid-dinja għandhom ikunu 
appoġġati sabiex iwettqu r-riċerka tagħhom 
fl-Ewropa.

Emenda 7

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – Taqsima 1 – punt 3 – punt 3.4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan se jinkseb permezz tal-kofinanzjament 
ta’ programmi reġjonali, nazzjonali, privati 
u internazzjonali, ġodda jew eżistenti, 
sabiex jinfetħu u jipprovdu taħriġ ta' 
riċerka internazzjonali, intersettorjali u 
interdixxiplinari, kif ukoll il-mobbiltà tar-
riċerkaturi u l-persunal tal-innovazzjoni 
transkonfinali u intrasettojrali u fl-istadji 
kollha tal-karriera tagħhom.

Dan se jinkseb permezz tal-kofinanzjament 
ta’ programmi reġjonali, nazzjonali, privati 
u internazzjonali, ġodda jew eżistenti, 
sabiex jinfetħu u jipprovdu taħriġ ta' 
riċerka internazzjonali, intersettorjali u 
interdixxiplinari, kif ukoll il-mobbiltà tar-
riċerkaturi u l-persunal tal-innovazzjoni 
transkonfinali u intrasettojrali ta’ 
kwalunkwe ċittadinanza u fl-istadji kollha 
tal-karriera tagħhom.

Emenda 8

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – Taqsima 1 – punt 3 – punt 3.5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex tintlaqa’ l-isfida b’mod effiċjenti se 
jkun essenzjali li jiġi mmonitorjat il-
progress. Il-programm se jappoġġa l-
iżvilupp ta’ indikaturi u l-analiżi tad-dejta 
relatata mal-mobbiltà, il-ħiliet u l-karrieri 
tar-riċerkaturi bl-għan li jikkontribwixxu 
għall-identifikazzjoni ta' distakki fl-
azzjonijiet Marie Curie u t-titjib tal-impatt 
ta’ dawn l-azzjonijiet. Dawn l-attivitajiet se 
jiġu implimentati bit-tiftix tas-sinerġiji u 
koordinazzjoni mill-qrib mal-azzjonijiet ta’ 

Sabiex tintlaqa’ l-isfida b’mod effiċjenti se 
jkun essenzjali li jiġi żviluppat iżjed in-
netwerk EURAXESS kif ukoll li jiġi
mmonitorjat il-progress. Il-programm se 
jappoġġa l-iżvilupp ta’ indikaturi u l-
analiżi tad-dejta relatata mal-mobbiltà, il-
ħiliet u l-karrieri tar-riċerkaturi bl-għan li 
jikkontribwixxu għall-identifikazzjoni ta' 
distakki fl-azzjonijiet Marie Curie u t-titjib 
tal-impatt ta’ dawn l-azzjonijiet. Dawn l-
attivitajiet se jiġu implimentati bit-tiftix 
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appoġġ tal-politika fir-rigward tar-
riċerkaturi, il-ħaddiema tagħhom u dawk li 
jipprovdu l-finanzjament imwettqa taħt is-
‘Soċjetajiet inklużivi, innovattivi u siguri’. 
L-azzjonijiet speċifiċi se jiġu ffinanzjati 
biex jappoġġaw inizjattivi biex titqajjem 
kuxjenza dwar l-importanza ta’ karriera fir-
riċerka għall-parteċipanti fl-azzjonijiet 
Marie Curie, u biex jinxterdu r-riżultati tar-
riċerka u l-innovazzjoni li joħorġu mill-
għotjiet appoġġati mill-Azzjonijiet Marie 
Curie.

tas-sinerġiji u koordinazzjoni mill-qrib 
mal-azzjonijiet ta’ appoġġ tal-politika fir-
rigward tar-riċerkaturi, il-ħaddiema 
tagħhom u dawk li jipprovdu l-
finanzjament imwettqa taħt is-‘Soċjetajiet 
inklużivi, innovattivi u siguri’. L-
azzjonijiet speċifiċi se jiġu ffinanzjati biex 
jappoġġaw inizjattivi biex titqajjem 
kuxjenza dwar l-importanza ta’ karriera fir-
riċerka għall-parteċipanti fl-azzjonijiet 
Marie Curie, u biex jinxterdu r-riżultati tar-
riċerka u l-innovazzjoni li joħorġu mill-
għotjiet appoġġati mill-Azzjonijiet Marie 
Curie.

Emenda 9

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – Taqsima 3 – punt 4 – punt 4.4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Azzjonijiet għall-appoġġ tal-analiżi u l-
iżvilupp tal-politika inklużi l-aspetti 
soċjoekonomiċi tat-trasport huma 
neċessarji sabiex jippromwovu l-
innovazzjoni u jissodisfaw l-isfidi li 
jitqajmu mit-trasport. L-attivitajiet se 
jimmiraw għall-iżvilupp u l-
implimentazzjoni tar-riċerka u 
innovazzjoni tal-politiki Ewropej għat-
trasport, studji prospettivi u antiċipazzjoni 
teknoloġika, u lejn it-tisħiħ taż-Żona 
Ewropea għar-Riċerka.

Azzjonijiet għall-appoġġ tal-analiżi u l-
iżvilupp tal-politika inklużi l-aspetti 
soċjoekonomiċi u ġeografiċi tat-trasport 
huma neċessarji sabiex jippromwovu l-
innovazzjoni u jissodisfaw l-isfidi li 
jitqajmu mit-trasport. L-attivitajiet se 
jimmiraw għall-iżvilupp u l-
implimentazzjoni tar-riċerka u 
innovazzjoni tal-politiki Ewropej għat-
trasport, studji prospettivi u antiċipazzjoni 
teknoloġika, u lejn it-tisħiħ taż-Żona 
Ewropea għar-Riċerka.

Emenda 10

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – Parti III – punt 6 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Soċjetajiet inklużivi, innovattivi u siguri 6. L-Ewropa f’dinja li qed tinbidel -
soċjetajiet inklużivi u innovattivi
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Emenda 11

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – Taqsima 3 – punt 6 – punt 6.1 – punt 6.1.3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-sistema storika, politika, soċjali u 
kulturali distinta tal-Ewropa hija dejjem 
iktar konfrontata mill-impatt tal-bidliet 
globali. Sabiex tiġi żviluppata iktar l-
azzjoni esterna tagħha fil-viċinat tagħha 
stess u lil hinn kif ukoll ir-rwol tagħha 
bħala attriċi globali, l-Ewropa għandha 
ttejjeb il-kapaċitajiet tagħha ta' 
definizzjoni, prijoritizzazzjoni, 
spjegazzjoni, valutazzjoni u promozzjoni 
tal-objettivi ta' politika tagħha ma' reġjuni 
tad-dinja u soċjetatjiet oħra sabiex ikun 
hemm aktar kooperazzjoni jew prevenzjoni 
jew soluzzjoni tal-kunflitti. F’dan ir-
rigward, għandha ttejjeb ukoll il-
kapaċitajiet tagħha ta’ antiċipazzjoni u 
reazzjoni għall-evoluzzjoni u impatti tal-
globalizzazzjoni. Dan jesiġi fehim akbar 
tal-istorja, kulturi u sistemi 
politiċiekonomiċi ta' reġjuni oħrajn tad-
dinja , kif ukoll ir-rwol u l-influwenza tal-
atturi transnazzjonali. Finalment, l-Ewropa 
għandha wkoll tikkontribwixxi lill-
governanza globali fi sferi ewlenin bħall-
kummerċ, żvilupp, xogħol, kooperazzjoni 
ekonomika, drittijiet tal-bniedem, difiża u 
sigurtà. Dan jimplika l-potenzjal li jinbnew 
kapaċitajiet ġodda kemm jekk f'termini ta' 
għodod, sistemi u strumenti ta' analiżi jew 
f'termini ta' diplomazija fl-arena 
internazzjonali formali u informali ma' 
atturi governattivi u dawk mhux 
governattivi.

Is-sistema storika, politika, soċjali u 
kulturali distinta tal-Ewropa hija dejjem 
iktar konfrontata mill-impatt tal-bidliet 
globali. Sabiex tiġi żviluppata iktar l-
azzjoni esterna tagħha fil-viċinat tagħha 
stess u lil hinn kif ukoll ir-rwol tagħha 
bħala attriċi globali, l-Ewropa għandha 
ttejjeb il-kapaċitajiet u l-bażi ta’ għarfien
tagħha ta' definizzjoni, prijoritizzazzjoni, 
spjegazzjoni, valutazzjoni u promozzjoni 
tal-objettivi ta' politika tagħha ma' reġjuni 
tad-dinja u soċjetatjiet oħra sabiex ikun 
hemm aktar kooperazzjoni jew prevenzjoni 
jew soluzzjoni tal-kunflitti. F’dan ir-
rigward, għandha ttejjeb ukoll il-bażi ta’ 
għarfien dwar il-kunflitti, it-
trasformazzjoni tal-kunflitt u l-
kooperazzjoni u l-kapaċitajiet tagħha ta’ 
antiċipazzjoni u reazzjoni għall-
evoluzzjoni u impatti tal-globalizzazzjoni. 
Dan jesiġi fehim akbar tal-istorja, kulturi u 
sistemi politiċiekonomiċi ta' reġjuni oħrajn 
tad-dinja , kif ukoll ir-rwol u l-influwenza 
tal-atturi transnazzjonali. Finalment, l-
Ewropa għandha wkoll tikkontribwixxi lill-
governanza globali fi sferi ewlenin bħall-
kummerċ, żvilupp, xogħol, kooperazzjoni 
ekonomika, drittijiet tal-bniedem, 
prevenzjoni tal-kunflitti, konsolidament 
tal-paċi u sigurtà. Dan jimplika l-potenzjal 
li jinbnew kapaċitajiet ġodda kemm jekk 
f'termini ta' għodod, sistemi u strumenti ta' 
analiżi jew f'termini ta' diplomazija fl-
arena internazzjonali formali u informali 
ma' atturi governattivi u dawk mhux 
governattivi.

Emenda 12
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Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – Taqsima 3 – punt 6 – punt 6.1 – punt 6.1.4 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Il-konnessjoni, f'kompetizzjoni, bejn 
istituzzjonijiet, ċentri ta' eċċellenza u 
reġjuni innovattivi emerġenti fi Stati 
Membri inqas żviluppati ma' kontropartijiet 
mexxejja internazzjonali li jinsabu xi 
mkien ieħor fl-Ewropa. Dan se jinvolvi lil-
ħolqien ta' timijiet ta' istituzzjonijiet ta' 
riċerka eċċellenti, ġemellaġġ ta’ perunal, 
skambji, parir u assistenza esperti u l-
iżvilupp ta’ strateġiji konġunti għall-
istabbiliment ta’ ċentri ta’ eċċellenza li 
jistgħu jkunu appoġġati mill-fondi tal-
Politika ta’ Koeżjoni f’reġjuni inqas 
żviluppati. Se jitqiesu l-ħolqien ta' rabtiet 
ma' raggruppamenti innovattivi u r-
rikonoxximent tal-eċċellenza fir-reġjuni 
inqas żviluppati, inkluż mill-analiżi inter 
pares u l-għoti ta' tikketti ta' eċċellenza lil 
dawk l-istituzzjonijiet li jissodisfaw l-
istandards internazzjonali.

– Il-konnessjoni, f'kompetizzjoni, bejn 
istituzzjonijiet, ċentri ta' eċċellenza u 
reġjuni innovattivi emerġenti fi Stati 
Membri inqas żviluppati u inqas 
esperjenzati ma' kontropartijiet mexxejja 
internazzjoni li jinsabu x'imkien ieħor fl-
Ewropa. Dan se jinvolvi lil-ħolqien ta' 
timijiet ta' istituzzjonijiet ta' riċerka 
eċċellenti, ġemellaġġ ta’ perunal, skambji, 
parir u assistenza esperti u l-iżvilupp ta’ 
strateġiji konġunti għall-istabbiliment ta’ 
ċentri ta’ eċċellenza li jistgħu jkunu 
appoġġati mill-fondi tal-Politika ta’ 
Koeżjoni f’reġjuni inqas żviluppati. Se 
jitqiesu l-ħolqien ta' rabtiet ma' 
raggruppamenti innovattivi u r-
rikonoxximent tal-eċċellenza fir-reġjuni 
inqas żviluppati, inkluż mill-analiżi inter 
pares u l-għoti ta' tikketti ta' eċċellenza lil 
dawk l-istituzzjonijiet li jissodisfaw l-
istandards internazzjonali.

Emenda 13

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – Taqsima 3 – punt 6 – punt 6.1 – punt 6.1.4 – inċiż 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Jappoġġjaw il-parteċipazzjoni fi proġetti 
li jkunu għaddejjin ta’ sħab addizzjonali li 
jkunu f’pajjiżi li mhumiex diġà fil-
konsorzju eżistenti , bil-għan li jitkattar l-
għarien espert, jitwessa’ l-ambitu u 
jitħaffef il-pass tal-iżviluppi.
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Emenda 14

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 6 – sottopunt 6.3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6.3. Soċjetajiet siguri imħassar
L-Unjoni Ewropea, iċ-ċittadini tagħha u 
l-imsieħba internazzjonali tagħha 
jaffrontaw firxa ta’ theddidiet għas-
sigurtà pereżempju l-kriminalità, it-
terroriżmu u l-emerġenzi tal-massa 
minħabba diżastri kkawżati mill-bniedem 
jew naturali. Dawn it-theddidiet jistgħu 
jaqsmu l-fruntieri u jimmiraw objettivi 
fiżiċi jew iċ-ċiberspazju. Pereżempju l-
attakki kontra s-siti tal-Internet tal-
awtoritajiet pubbliċi u l-entitajiet privati, 
mhux biss jimminaw il-fiduċja taċ-
ċittadin iżda wkoll jaffettwaw serjament 
is-setturi essenzjali bħall-enerġija, 
trasport, saħħa, finanzi u 
telekomunikazzjonijiet. Sabiex jiġi 
antiċipat, evitat u mmaniġġjat dan it-
theddid, huwa neċessarju li jiġu żviluppati 
u applikati teknoloġiji, soluzzjonijiet, 
għodda ta' antiċipazzjoni u għarfien 
innovattivi, tiġi stimulata l-kooperazzjoni 
bejn il-fornituri u l-utenti, jinstabu 
soluzzjonijiet tas-sigurtà ċivili, titjieb il-
kompetittività tas-sigurtà, industriji tal-
ICT u tas-servizzi Ewropej u jiġi evitat u 
miġġieled l-abbuż tal-privatezza u ksur 
tad-drittijiet tal-bniedem fuq l-Internet.
Għaldaqstant il-koordinazzjoni u t-titjib 
taż-żona ta’ riċerka tas-sigurtà se jkunu 
element essenzjali u se jgħinu fl-
immappjar tal-isforzi ta’ riċerka preżenti, 
inkluż l-antiċipazzjoni, u jtejbu il-
kundizzjonijiet legali u proċeduri rilevanti 
għall-koordinazzjoni, inklużi l-attivitajiet 
prenormativi.
L-attivitajiet se jsegwu approċċ orjentat 
lejn il-missjoni u jintegraw id-
dimensjonijiet rilevanti tas-soċjetà. Dawn 
se jappoġġaw il-politiki tal-Unjoni għas-
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sigurtà interna u esterna, politiki ta’ difiża 
u d-dispożizzjoni rilevanti ġdida tat-
Trattat ta’ Liżbona, u jiżguraw iċ-
ċibersigurtà, fiduċja u privatezza fis-Suq 
Diġitali uniku. Dawn l-objettivi speċifiċi li 
ġejjin għandhom jiġu segwiti: 
6.3.1. Ġlieda kontra l-kriminalità u t-
terroriżmu
Il-ambizzjoni hija kemm li jkunu evitat 
inċidenti kif ukoll li jkunu mmitigati l-
konsegwenzi potenzjali tagħhom. Dan 
jesiġi teknoloġiji u kapaċitajiet ġodda 
(inklużi dawk kontra iċ-ċiberkriminalità u 
ċ-ċiberterroriżmu) ta' appoġġ għas-saħħa, 
ikel, ilma u sigurtà ambjentali li huma 
essenzjali għall-iffunzjonar tajjeb tas-
soċjetà u l-ekonomija. Teknoloġiji u 
kapaċitajiet dedikati ġodda se jgħinu biex 
jiġu protetti infrastrutturi , sistemi u 
servizzi kritiċi (inklużi l-
komunikazzjonijiet, trasport, saħħa, ikel, 
ilma, enerġija, loġistika u l-katina tal-
provvista, u l-ambjent). Dan se jinkludi l-
analizzar u l-assigurar tal-infrastrutturi 
kritiċi pubbliċi u privati netwerkjati u 
servizzi kontra kwalunkwe tip ta’ theddid.
6.3.2. Tisħiħ tas-sigurtà permezz ta' 
mmaniġġjar tal-fruntieri 
Jenħtieġu wkoll teknoloġiji u kapaċitajiet 
biex isaħħu sistemi, apparat, għodod, 
proċessi u metodi għall-identifikazzjoni 
ta’ malajr biex titjieb is-sigurtà tal-
fruntieri, inkluż kwistjonijiet kemm ta’ 
kontroll kif ukoll ta’ sorveljanza, filwaqt li 
jiġi sfruttat il-potenzjal sħiħ ta’ 
EUROSUR. Dawn se jiġu żviluppati u 
ttestjati filwaqt li jitqiesu l-effettività, 
konformità mal-prinċipji legali u etiċi, 
proporzjonalità, aċċettazzjoni soċjali u r-
rispett tad-drittijiet fundamentali 
tagħhom. Ir-riċerka se tappoġġa wkoll it-
titjib tal-ġestjoni integrata tal-fruntieri 
Ewropej, anke permezz ta' iktar 
kooperazzjoni mal-pajjiżi kandidati, 
kandidati potenzjali u pajjiżi tal-Politika 
Ewropea tal-Viċinat.
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6.3.3. Forniment ta' ċibersigurtà
Ċibersigurtà hija prerekwiżit għan-nies, 
servizzi kummerċjali u pubbliċi sabiex 
jibbenefikaw mill-opportunitajiet li joffri 
l-Internet. Din tesiġi li tiġi provduta
sigurtà għas-sistemi, netwerks, apparat ta’ 
aċċess u softwer u servizzi, inkluż il-cloud 
computing, filwaqt li titqies l-
interoperabbiltà ta' teknoloġiji multipli. 
Ir-riċerka se tipprevjeni, tiskopri u 
timmaniġġja ċiberattakk f'ħin reali 
madwar id-dominji u ġurisdizzjonijiet 
multipli, u tipproteġi l-infrastrutturi kritiċi 
tal-ICT. Is-soċjetà diġitali hija fi żvilupp 
sħiħ b'użi u abbużi, li jinbidlu b’mod 
kostanti, tal-Internet, modi ġodda ta’ 
interazzjoni soċjali, servizzi ġodda mobbli 
u bbażati fil-post u t-tfaċċar tal-Internet 
tal-Affarijiet. Dan jesiġi tip ta' riċerka 
ġdida li għandha tkun attivata mill-
applikazzjonijiet u xejriet ta' użu u tas-
soċjetà emerġenti. Se jitwettqu inizjattivi 
ta' riċerka bi prontezza, inkluża r-Riċerka 
u l-Iżvlupp proattiva sabiex jirreaġixxu 
malajr għall-iżviluppi kontemporanji 
ġodda fil-fiduċja u sigurtà.
6.3.4. Żieda tar-reżiljenza tal-Ewropa 
għall-kriżijiet u d-diżastri 
Din tesiġi l-iżvilupp ta' teknoloġiji u 
kapaċitajiet ddedikati li jappoġġaw it-tipi 
differenti ta' operazzjonijiet ta' ġestjoni ta' 
emerġenza (bħal pereżempju protezzjoni 
ċivili, tifi tan-nar u tniġġis tal-baħar, 
għajnuna umanitarja, difiża ċivili, 
prevenzjoni tal-kunflitti, żvilupp ta' 
kompiti ta' salvataġġ tal-infrastrutturi ta' 
informazzjoni medika u stabbilizzazzjoni 
ta' wara kriżi), kif ukoll l-infurzar tal-liġi. 
Ir-riċerka se tkopri l-katina sħiħa tal-
ġestjoni tal-kriżijiet u r-reżiljenza tas-
soċjetà, u tappoġġa t-twaqqif ta' kapaċità 
Ewropea ta' reazzjoni għall-emerġenzi. 
Attivitajiet fl-oqsma tal-missjonijiet kollha 
għandhom jindirizzaw ukoll l-
integrazzjoni u l-interoperabbiltà ta’ 
sistemi u servizzi inkluż aspetti bħal 
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komunikazzjoni, arkitetturi mqassma u 
fatturi umani. Dan ukoll jeħtieġ 
integrazzjoni ta’ kapaċitajiet ċivili u 
miltari f'kompiti li jmorru mill-protezzjoni 
ċivili sal-għajnuna umanitarja, ġestjoni 
tal-fruntieri jew żamma tal-paċi. Dan se 
jinkludi l-iżvilupp teknoloġiku fil-qasam 
sensittiv tat-teknoloġiji ta' użu doppju 
sabiex jiggarantixxi l-interoperabbiltà 
bejn il-protezzjoni ċivili u l-forzi militari u 
fost il-forzi tal-protezzjoni ċivili madwar 
id-dinja, kif ukoll l-aspetti ta' 
affidabbilità, ta' organizzazzjoni, legali u 
etiċi, kwistjonijiet kummerċjali, 
protezzjoni tal-kunfidenzjalità u l-
integrità tal-informazzjoni u t-traċċabiltà 
tat-tranżazzjonijiet u proċessi kollha.
6.3.5. Żgurar tal-privatezza u libertà fl-
internet u titjib tad-dimensjoni tas-soċjetà 
fir-rigward tas-sigurtà
Is-salvagwardja tad-dritt tal-bniedem tal-
privatezza fis-soċjetà diġitali tesiġi l-
iżvilupp ta' oqfsa u teknoloġiji ta' 
privatezza mid-disinn mill-konċepiment 
tal-prodotti u servizzi. It-teknoloġiji se 
jkunu żviluppati biex jippermettu l-utenti 
li jikkontrollaw id-data personali tagħhom 
u l-użu tagħha minn partijiet terzi; kif 
ukoll għodod li jiskopru u jimblukkaw 
kontenut illegali u ksur tad-data u biex 
jipproteġu d-drittijiet tal-bniedem onlajn 
filwaqt li jipprevjenu li l-imġiba tan-nies 
b'mod individwali jew fi gruppi hija 
limitata mit-tiftix u pprofilar illegali. 
Kwalunkwe soluzzjoni u teknoloġija ġdida 
ta' sigurtà għandha bżonn li tkun 
aċċettabbli għas-soċjetà, tkun konformi 
mad-dritt tal-UE u dak internazzjonali, 
tkun effettiva u proporzjonata fl-
identifikazzjoni u l-indirizzar tat-theddida 
għas-sigurtà. Fehim aħjar tad-
dimensjonijiet soċjoekonomiċi, kulturali u 
antropoloġiċi tas-sigurtà, tal-kawżi ta' 
nuqqas ta' sigurtà, ir-rwol tal-midja u 
komunikazzjoni u l-perċezzjonijiet taċ-
ċittadin huma għalhekk essenzjali. Se jiġu 
indirizzati kwistjonijiet etiċi u l-
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protezzjoni ta’ valuri tal-bniedem u 
drittijiet fundamentali. 
6.3.6. Aspetti speċifiċi tal-
implimentazzjoni
Peress li r-riċerka se jkollha orjentament 
lejn is-sigurtà ċivili, il-koordinament mal-
attivitajiet tal-Aġenzija Ewropea għad-
Difiża (AED) se tkun segwita b'mod attiv 
sabiex tissaħħaħ il-kooperazzjoni mal-
EDA, notevolment permezz tal-Qafas 
għall-Kooperazzjoni Ewropea diġà 
stabbilit, u b'hekk ikun rikonoxxut li 
jeżistu oqsma ta' teknoloġija ta' użu 
doppju rilevanti kemm għall-
applikazzjonijiet ċivili kif ukoll dawk 
militari. Mekkaniżmi ta' koordinament 
mal-aġenziji rilevanti tal-Unjoni, bħal 
pereżempju il-FRONTEX, l-EMSA u l-
Europol, se jiġu wkoll msaħħa aktar 
sabiex titjieb il-koordinament ta' 
programmi u politiki tal-Unjoni fil-qasam 
kemm tas-sigurtà interna kif ukoll dik 
esterna, u inizjattivi oħra tal-Unjoni.
Filwaqt li titqies in-natura partikolari tas-
sigurtà, se jiġu stabbiliti arranġamenti 
speċifiċi fir-rigward tal-ipprogrammar u 
governanza, inklużi arranġamenti mal-
Kumitat imsemmi fl-Artikolu 9 ta' din id-
Deċiżjoni. Informazzjoni klassifikata jew 
sensittiva relatata mas-sigurtà se tkun 
protetti u rekwiżiti partikolari u kriterji 
partikolari għal kooperazzjoni 
internazzjonali jistgħu jkunu speċifikati fi 
programmi ta' ħidma. Dan se jkun rifless 
ukoll fil-programmazzjoni u fl-
arranġamenti ta' governanza għal 
Soċjetajiet Siguri (inklużi aspetti tal-
komitoloġija).
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Emenda 15

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – Parti III – Punt 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Soċjetajiet siguri - Protezzjoni tal-
libertà u s-sigurtà tal-Ewropa u taċ-
ċittadini tagħha
L-Unjoni Ewropea, iċ-ċittadini tagħha u 
l-imsieħba internazzjonali tagħha huma 
affrontati b’firxa ta’ theddid għas-sigurtà 
bħall-kriminalità, terroriżmu u emerġenzi 
tal-massa kkawżati mid-diżastri kkawżati 
mill-bniedem jew naturali. Dawn it-
theddidiet jistgħu jaqsmu l-fruntieri u 
jimmiraw objettivi fiżiċi jew iċ-
ċiberspazju. Pereżempju l-attakki kontra 
s-siti tal-Internet tal-awtoritajiet pubbliċi 
u l-entitajiet privati, mhux biss jimminaw 
il-fiduċja taċ-ċittadin iżda wkoll jolqtu 
serjament is-setturi essenzjali bħall-
enerġija, it-trasport, is-saħħa, il-finanzi u 
t-telekomunikazzjonijiet.
Sabiex jiġi antiċipat, evitat u ġestit dan it-
theddid, huwa neċessarju li jiġu żviluppati 
u applikati teknoloġiji, soluzzjonijiet, 
strumenti ta' previżjoni u għarfien 
innovattivi, tiġi stimulata l-kooperazzjoni 
bejn il-fornituri u l-utenti, jinstabu 
soluzzjonijiet tas-sigurtà ċivili, titjieb il-
kompetittività tas-sigurtà, l-industriji tal-
ICT u tas-servizzi Ewropej u jiġi evitat u 
miġġieled l-abbuż tal-privatezza u l-ksur 
tad-drittijiet tal-bniedem.
Għaldaqstant il-koordinament u t-titjib 
taż-żona ta' riċerka tas-sigurtà se jkunu 
element essenzjali u se jgħinu fl-
immappjar tal-isforzi ta' riċerka preżenti, 
inkluża l-previżjoni, u jtejbu il-
kundizzjonijiet ġuridiċi u proċeduri 
rilevanti għall-koordinament, inklużi l-
attivitajiet ta' standardizzazzjoni.
L-attivitajiet se jsegwu approċċ orjentat 
lejn il-missjoni u jintegraw id-
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dimensjonijiet rilevanti tas-soċjetà. Se 
jappoġġaw il-politiki tal-Unjoni għas-
sigurtà interna u esterna; il-politiki ta' 
difiża, u d-dispożizzjoni rilevanti l-ġdida 
tat-Trattat ta' Lisbona, u jiżguraw 
ċibersigurtà, fiduċja u privatezza. Dawn l-
objettivi speċifiċi li ġejjin għandhom jiġu 
segwiti:
6a.1. Iż-żieda fis-sigurtà u l-protezzjoni 
taċ-ċittadini - Ġlieda kontra l-kriminalità 
u t-terroriżmu.
Il-ambizzjoni hija kemm li jkunu evitat 
inċidenti kif ukoll li jkunu mmitigati l-
konsegwenzi potenzjali tagħhom. Dan 
jesiġi teknoloġiji u kapaċitajiet ġodda 
(inklużi dawk kontra iċ-ċiberkriminalità u 
ċ-ċiberterroriżmu) ta' appoġġ għas-saħħa, 
l-ikel, l-ilma u s-sigurtà ambjentali li 
huma essenzjali għall-funzjonament 
tajjeb tas-soċjetà u l-ekonomija. Temi 
addizzjonali mmirati għat-titjib tal-
protezzjoni ta' ċittadini se jrawmu l-
iżvilupp ta' soċjetajiet ċivili siguri.
6a.2. Protezzjoni u titjib tar-reżiljenza ta’ 
infrastrutturi kritiċi
Teknoloġiji u kapaċitajiet dedikati ġodda 
se jgħinu biex jiġu protetti infrastrutturi , 
sistemi u servizzi kritiċi (inklużi l-
komunikazzjonijiet, trasport, saħħa, ikel, 
ilma, enerġija, loġistika u l-katina tal-
provvista, u l-ambjent). Dan se jinkludi l-
analiżi u l-garanzija tal-infrastrutturi 
kritiċi pubbliċi u privati f'netwerk u 
servizzi kontra kwalunkwe tip ta’ theddid.
6a.3. Tisħiħ tas-sigurtà permezz ta’ 
ġestjoni ta’ fruntieri – is-sigurtà 
marittima
It-teknoloġiji u l-kapaċitajiet huma wkoll 
meħtieġa sabiex isaħħu s-sistemi, it-
tagħmir, l-għodod, il-proċessi u l-metodi 
għall-identifikazzjoni rapida sabiex 
tittejjeb is-sigurtà tal-fruntieri, inklużi 
kemm il-kwistjonijiet ta’ kontroll kif ukoll 
aspetti ta’ sorveljanza, filwaqt li jiġi 
sfruttat il-potenzjal kollu tal-EUROSUR. 
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Dawn se jiġu żviluppati u ttestjati filwaqt 
li jitqiesu l-effettività, konformità mal-
prinċipji legali u etiċi, proporzjonalità, 
aċċettazzjoni soċjali u r-rispett tad-
drittijiet fundamentali tagħhom. Ir-
riċerka se tappoġġa wkoll it-titjib tal-
ġestjoni integrata tal-fruntieri Ewropej, 
anke permezz ta' iktar kooperazzjoni mal-
pajjiżi kandidati, kandidati potenzjali u 
pajjiżi tal-Politika Ewropea tal-Viċinat.
Għandha tiġi indirizzata l-firxa sħiħa ta' 
aspetti ta' sigurtà marittima. Din tinkludi 
aspetti tal-ġestjoni tal-fruntieri blu kif 
ukoll protezzjoni u kontroll ta’ trasport bl-
ilma.
6a.4. Provvista u titjib ta’ ċibersigurtà

Iċ-ċibersigurtà hija prerekwiżit għan-nies, 
l-impriżi u s-servizzi pubbliċi sabiex 
jibbenefikaw mill-opportunitajiet offruti 
mill-Internet. Din tesiġi li tiġi provduta 
sigurtà għas-sistemi, netwerks, apparat ta’ 
aċċess u softwer u servizzi, inkluż il-cloud 
computing, filwaqt li titqies l-
interoperabbiltà ta' teknoloġiji multipli. 
Ir-riċerka se timpedixxi, tiskopri u 
timmaniġġja f’ħin reali ċiberattakki fid-
dominji u ġurisdizzjonijiet multipli, 
tikkontrobatti l-użu ħażin taċ-
ċiberteknoloġiji, timpedixxi vjolazzjonijiet 
tal-privatezza u tipproteġi l-infrastrutturi 
ICT kritiċi.
6a.5. Żieda tar-reżiljenza tal-Ewropa 
għall-kriżijiet u d-diżastri
Din tesiġi l-iżvilupp ta' teknoloġiji u 
kapaċitajiet ddedikati li jappoġġaw it-tipi 
differenti ta’ operazzjonijiet ta’ ġestjoni 
ta’ emerġenza (bħal pereżempju 
protezzjoni ċivili, tifi tan-nar, tniġġis tal-
baħar, għajnuna umanitarja, difiża ċivili, 
prevenzjoni tal-kunflitti, żvilupp ta’ 
kompiti tal-infrastrutturi ta’ 
informazzjoni medika, kompiti ta' 
salvataġġ u stabbilizzazzjoni ta' wara 
kriżi), kif ukoll l-infurzar tal-liġi. Ir-
riċerka se tkopri l-katina sħiħa tal-
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ġestjoni tal-kriżijiet u r-reżiljenza tas-
soċjetà, u tappoġġa t-twaqqif ta' kapaċità 
Ewropea ta' reazzjoni għall-emerġenzi.
L-attivitajiet fost l-oqsma kollha ta' 
missjoni se jindirizzaw ukoll l-
integrazzjoni u l-interoperabbiltà tas-
sistemi u s-servizzi, inklużi l-aspetti bħall-
komunikazzjoni, arkitetturi distribwiti u 
fatturi umani. Dan ukoll jeħtieġ 
integrazzjoni ta’ kapaċitajiet ċivili u 
miltari f'kompiti li jmorru mill-protezzjoni 
ċivili sal-għajnuna umanitarja, ġestjoni 
tal-fruntieri jew żamma tal-paċi. Dan se 
jinkludi l-iżvilupp teknoloġiku fil-qasam 
sensittiv tat-teknoloġiji ta' użu doppju 
sabiex jiggarantixxi l-interoperabbiltà 
bejn il-protezzjoni ċivili u l-forzi militari u 
fost il-forzi tal-protezzjoni ċivili madwar 
id-dinja, kif ukoll l-aspetti ta' 
affidabbilità, ta' organizzazzjoni, legali u 
etiċi, kwistjonijiet kummerċjali, 
protezzjoni tal-kunfidenzjalità u l-
integrità tal-informazzjoni u t-traċċabiltà 
tat-tranżazzjonijiet u proċessi kollha.
6a.6. Tkabbir tad-dimensjoni soċjali tas-
sigurtà u żgurar ta’ privatezza u libertà 
fuq l-Internet
Kwalunkwe soluzzjoni u teknoloġija ġdida 
ta' sigurtà għandha bżonn li tkun 
aċċettabbli għas-soċjetà, tkun konformi 
mad-dritt tal-UE u dak internazzjonali u 
tkun effikaċi u proporzjonata fl-
identifikazzjoni u l-indirizzar tat-theddida 
għas-sigurtà. Fehim aħjar tad-
dimensjonijiet soċjoekonomiċi, kulturali u 
antropoloġiċi tas-sigurtà, tal-kawżi ta’ 
nuqqas ta’ sigurtà, ir-rwol tal-midja u 
komunikazzjoni u l-perċezzjonijiet taċ-
ċittadini huma għalhekk essenzjali. Se 
jiġu indirizzati kwistjonijiet etiċi u l-
protezzjoni ta’ valuri tal-bniedem u 
drittijiet fundamentali.
Is-salvagwardja tad-dritt uman tal-
privatezza fis-soċjetà diġitali tesiġi l-
iżvilupp ta’ oqfsa u teknoloġiji ta' 
privatezza mid-disinn mill-konċepiment 
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tal-prodotti u servizzi. Se jiġu żviluppati 
teknoloġiji li jippermettu lill-utenti 
jikkontrollaw id-data personali tagħhom u 
l-użu tiegħu minn terzi persuni; kif ukoll 
għodod għall-iskoperta u mblukkar ta’ 
kontenut illegali u ksur tal-privatezza tad-
data u biex jitħarsu d-drittijiet tal-
bniedem onlajn filwaqt li jiġi impedit li l-
aġir individwali jew fi gruppi tan-nies jiġi 
limitat permezz ta’ tiftix illegali u 
profiling.
6a.7. It-tisħiħ tal-kapaċità li jsiru 
missjonijiet u operazzjonijiet fil-kwadru 
tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża 
Komuni
Peress illi l-linja li tifred is-sigurtà esterna 
u dik interna qed dejjem issir inqas ċara 
il-kunflitti lil hinn mill-Ewropa u l-
konsegwenzi tagħhom jista’ jkollhom 
impatt dirett fuq is-sigurtà tal-Ewropa. 
Barra minn dan, l-interfaċċja bejn 
attivitajiet u politiki ċivili u orjentati lejn 
id-difiża teħtieġ attenzjoni partikolari 
peress illi hemm opportunità kbira biex 
jiġu sfruttati sinerġiji bejn il-protezzjoni 
ċivvili, valutazzjoni tas-sitwazzjoni, 
ġestjoni ta’ kunflitti u prevenzjoni ta’ 
kunflitti, attivitajiet ta’ żamma tal-paċi u 
stabbilizzazzjoni post-kriżi. Għandu jiġi 
inkoraġġit investiment fl-iżvilupp ta' 
kapaċitajiet għall-ġestjoni ta' kriżijiet fejn 
ikunu ġew identifikati 
komplementarjetajiet, sabiex malajr 
jimtlew distakki fil-kapaċitajiet filwaqt li 
tiġi evitata duplikazzjoni mhux meħtieġa, 
jinħolqu sinerġiji u tiġi appoġġata l-
istandardizzazzjoni.
6a.8. Aspetti speċifiċi tal-implimentazzjoni

Peress li r-riċerka se jkollha orjentament 
lejn is-sigurtà ċivili, il-koordinament mal-
attivitajiet tal-Aġenzija Ewropea għad-
Difiża (EDA) se tkun segwita b’mod attiv 
sabiex tissaħħaħ il-kooperazzjoni mal-
EDA, notevolment permezz tal-Qafas 
Ewropew ta' Kooperazzjoni diġà stabbilit, 
u b'hekk ikun rikonoxxut li jeżistu oqsma 
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ta' teknoloġija ta' użu doppju rilevanti 
kemm għall-applikazzjonijiet ċivili kif 
ukoll dawk militari. Mekkaniżmi ta’ 
koordinament mal-aġenziji rilevanti tal-
Unjoni, bħal pereżempju FRONTEX, 
EMSA u Europol, se jiġu wkoll msaħħa 
aktar sabiex titjieb il-koordinament ta’ 
Programmi u politiki tal-Unjoni fil-qasam 
kemm tas-sigurtà interna kif ukoll dik 
esterna, u inizjattivi oħra tal-Unjoni.
B’kunsiderazzjoni tan-natura partikolari 
tas-sigurtà, se jiġu implimentati 
arranġamenti speċifiċi fir-rigward tal-
programmazzjoni u governanza, inkluż 
arranġamenti mal-Kumitat imsemmi fl-
Artikolu 9 ta’ din id-Deċiżjoni. 
Informazzjoni klassifikata jew sensittiva 
relatata mas-sigurtà se tkun protetti u 
rekwiżiti partikolari u kriterji partikolari 
għal kooperazzjoni internazzjonali jistgħu 
jkunu speċifikati fi programmi ta' ħidma. 
Dan se jkun rifless ukoll fil-
programmazzjoni u fl-arranġamenti ta' 
governanza għal Soċjetajiet Siguri 
(inklużi aspetti tal-komitoloġija).

Emenda 16

Proposta għal deċiżjoni
Anness 2 – parti 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – inċiż 1 d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

is-sehem ta’ persuni dipendenti fuq l-
alkoħol fl-Ewropa / għal kull Stat 
parteċipanti,

Emenda 17

Proposta għal deċiżjoni
Anness 2 – parti 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – inċiż 1 e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

is-sehem tal-faqar fl-Ewropa / għal kull 
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Stat parteċipanti,

Emenda 18

Proposta għal deċiżjoni
Anness 2 – parti 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – inċiż 1 f (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

is-sehem tal-qgħad fl-Ewropa / għal kull 
Stat parteċipanti.
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