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Emenda 17
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-objettivi tal-programm Copernicus 
huma li jipprovdi informazzjoni preċiża u
affidabbli fil-qasam tal-ambjent u s-sigurtà, 
imfassla skont il-bżonnijiet tal-utenti u li 
tappoġġja politiki oħra tal-Unjoni, b’mod 
partikolari rigward is-suq intern, it-trasport, 
l-ambjent, l-enerġija, il-protezzjoni ċivili, 
il-kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi u l-
għajnuna umanitarja. Dan jibni fuq il-
kapaċitajiet eżistenti fl-Ewropa, 
kumplimentati minn assi ġodda żviluppati 
b’mod komuni.

(5) L-objettivi tal-programm Copernicus 
huma li jipprovdi informazzjoni preċiża,
affidabbli u aġġornata f'waqtha fil-qasam 
tal-ambjent, it-tibdil fil-klima u s-sigurtà, 
imfassla skont il-bżonnijiet tal-utenti u li 
tappoġġja politiki oħra tal-Unjoni, b’mod 
partikolari rigward is-suq intern, it-trasport, 
l-ambjent, l-enerġija, il-klima, il-
protezzjoni ċivili, il-kooperazzjoni ma’ 
pajjiżi terzi, il-prevenzjoni u l-ġestjoni tar-
riskji, u l-għajnuna umanitarja. Dan jibni 
fuq il-kapaċitajiet eżistenti fl-Ewropa, 
kumplimentati minn assi ġodda żviluppati 
b’mod komuni.

Or. en

Emenda 18
Mark Demesmaeker

Proposta għal regolament
Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) billi, sabiex jinkisbu dawn l-objettivi, 
jeħtieġ li jiġu involuti l-awtoritajiet 
kompetenti fil-livell reġjonali bħala sħab 
sħaħ;

Or. nl

Emenda 19
Satu Hassi
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Proposta għal regolament
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Il-politiki kollha, u partikolarment 
il-politika tad-dejta, relatata mal-
implimentazzjoni ta' Copernicus għandha 
tiġi kkomunikata b'mod ċar u trasparenti 
lill-partijiet interessati kollha.

Or. en

Emenda 20
Satu Hassi

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Id-dejta u l-informazzjoni prodotti fil-
qafas tal-programm Copernicus għandhom 
ikunu disponibbli għall-utenti fuq bażi 
sħiħa, miftuħa u mingħajr ħlas, sabiex 
jippromwovu l-użu u l-kondiviżjoni 
tagħhom, u sabiex jissaħħu s-swieq tal-
osservazzjoni tad-Dinja fl-Ewropa, b’mod 
partikolari s-settur downstream, biex 
b’hekk jippermettu t-tkabbir u l-ħolqien ta’ 
impjiegi.

(21) Id-dejta u l-informazzjoni prodotti fil-
qafas tal-programm Copernicus għandhom 
ikunu disponibbli għall-utenti fuq bażi 
sħiħa, b'aċċess faċli, miftuħa u mingħajr 
ħlas, sabiex jippromwovu l-użu u l-
kondiviżjoni tagħhom, u sabiex jissaħħu s-
swieq tal-osservazzjoni tad-Dinja fl-
Ewropa, b’mod partikolari s-settur 
downstream, biex b’hekk jippermettu t-
tkabbir u l-ħolqien ta’ impjiegi.

Or. en

Emenda 21
Satu Hassi

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-protezzjoni tal-ambjent u l-għoti ta’ 
appoġġ lill-isforzi għall-protezzjoni ċivili u 

(a) il-protezzjoni tal-ambjent, il-
limitazzjoni tat-tisħin globali, u l-għoti ta’ 
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s-sigurtà; appoġġ lill-isforzi għall-protezzjoni ċivili u 
s-sigurtà;

Or. en

Emenda 22
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) l-appoġġ tal-iżvilupp ta' industrija 
spazjali Ewropea kompetittiva, li 
jippermetti l-Ewropa żżomm l-
indipendenza u r-rwol ta' mexxej fil-livell 
globali u li jikkontribwixxi għall-ħolqien 
ta' opportunitajiet ta' negozju ġodda u 
servizzi innovattivi.

Or. en

Emenda 23
Satu Hassi

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-dejta u l-informazzjoni oriġinali 
prodotti minn osservazzjonijiet li jkunu 
saru fl-ispazju, kif ukoll minn dejta 
disponibbli fil-post (“dejta u informazzjoni 
Copernicus”) għandhom ikunu preċiżi u 
affidabbli, ipprovduti fuq bażi fit-tul u 
sostenibbli, u li jirrispondu għall-ħtiġijiet 
ta’ komunitajiet ta’ utenti ta’ Copernicus. 
L-aċċess għal dik id-dejta għandha tkun
sħiħa, miftuħa u mingħajr ħlas, soġġetta 
għall-kundizzjonijiet definiti f’dan ir-
Regolament jew abbażi ta’ dan ir-
Regolament.

2. Id-dejta u l-informazzjoni oriġinali 
prodotti minn osservazzjonijiet li jkunu 
saru fl-ispazju, kif ukoll minn dejta 
disponibbli fil-post (“dejta u informazzjoni 
Copernicus”) għandhom ikunu preċiżi u 
affidabbli, ipprovduti fuq bażi fit-tul u 
sostenibbli, u li jirrispondu għall-ħtiġijiet 
ta’ komunitajiet ta’ utenti ta’ Copernicus. 
L-aċċess għal dik id-dejta għandu jkun 
sħiħ, b'aċċess faċli, miftuħ u mingħajr 
ħlas, soġġetta għall-kundizzjonijiet definiti 
f’dan ir-Regolament jew abbażi ta’ dan ir-
Regolament.
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Emenda 24
Satu Hassi

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Għall-finijiet tal-paragrafu 2, il-
komunitajiet ta’ utenti ta’ Copernicus huma 
definiti bħala dawk li jinkludu l-korpi 
Ewropej nazzjonali, reġjonali jew lokali 
fdati bid-definizzjoni, l-implimentazzjoni, 
l-infurzar jew il-monitoraġġ ta’ servizz 
pubbliku jew politika fl-oqsma msemmija 
fil-punt (1) tal-Artikolu 4.

3. Għall-finijiet tal-paragrafu 2, il-
komunitajiet ta’ utenti ta’ Copernicus huma 
definiti bħala dawk li jinkludu l-korpi 
Ewropej nazzjonali, reġjonali jew lokali 
fdati bid-definizzjoni, l-implimentazzjoni, 
l-infurzar, id-delega jew il-monitoraġġ ta’ 
servizz pubbliku jew politika fl-oqsma 
msemmija fil-punt (1) tal-Artikolu 4.

Or. en

Emenda 25
Daniël van der Stoep

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Is-servizz ta’ monitoraġġ tat-tibdil fil-
klima għandu jipprovdi informazzjoni biex 
tiżdied il-bażi ta’ għarfien għall-appoġġ ta’ 
politiki ta’ adattament u mitigazzjoni. Dan 
għandu jikkontribwixxi b’mod partikolari 
għall-provvista ta’ Parametri Essenzjali tal-
Klima (ECVs), l-analiżi tal-klima u 
projezzjonijiet fuq skali temporali u 
spazjali rilevanti għall-istrateġiji ta’ 
adattament u mitigazzjoni għad-diversi 
oqsma ta’ benefiċċju settorjali u soċjetali 
tal-Unjoni;

(d) Is-servizz ta’ monitoraġġ tat-tibdil fil-
klima għandu jipprovdi informazzjoni biex 
tiżdied il-bażi ta’ għarfien għall-appoġġ ta’ 
politiki ta’ adattament u mitigazzjoni, fejn 
il-mitigazzjoni tiġi preżunta bħala 
possibilità realistika. Dan għandu 
jikkontribwixxi b’mod partikolari għall-
provvista ta’ Parametri Essenzjali tal-
Klima (ECVs), l-analiżi tal-klima u 
projezzjonijiet fuq skali temporali u 
spazjali rilevanti għall-istrateġiji ta’ 
adattament u mitigazzjoni – fejn il-
mitigazzjoni tiġi preżunta bħala possibilità 
realistika – għad-diversi oqsma ta’ 
benefiċċju settorjali u soċjetali tal-Unjoni;
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Emenda 26
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Attivitajiet ta’ żvilupp li jikkonsistu fit-
titjib tal-kwalità u l-prestazzjoni tas-
servizzi operattivi, inklużi l-evoluzzjoni u 
l-adattament tagħhom, u fl-evitar jew il-
mitigazzjoni tar-riskji operattivi;

2. Attivitajiet ta' riċerka, żvilupp u 
innovazzjoni li jikkonsistu fit-titjib tal-
kwalità u l-prestazzjoni tas-servizzi 
operattivi, inklużi l-evoluzzjoni u l-
adattament tagħhom, u fl-evitar jew il-
mitigazzjoni tar-riskji operattivi;

Or. en

Emenda 27
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Attivitajiet ta’ appoġġ li jikkonsistu 
f’miżuri għall-promozzjoni tal-użu ta’ 
servizzi operattiv minn utenti u l-użu ta' 
applikazzjonijiet downstream, kif ukoll 
attivitajiet ta’ komunikazzjoni u tixrid.

3. Attivitajiet ta’ appoġġ li jikkonsistu 
f’miżuri għall-promozzjoni tal-użu ta’ 
servizzi operattiv minn utenti u l-użu ta' 
applikazzjonijiet downstream, kif ukoll 
attivitajiet ta’ komunikazzjoni u tixrid, u 
inċentivi għall-iżvilupp ta' 
applikazzjonijiet moderni u għas-
sensibilizzazzjoni tal-potenzjal ta' 
Copernicus biex jgħin jindirizza l-isfidi 
soċjetali u globali.

Or. en

Emenda 28
Mark Demesmaeker
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Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tikkoopera 
mal-Istati Membri sabiex ittejjeb l-
iskambju tad-dejta u l-informazzjoni 
bejniethom u żżid il-volum tad-dejta u l-
informazzjoni disponibbli għall-programm 
Copernicus.

1. Il-Kummissjoni għandha tikkoopera 
mal-awtoritajiet kompetenti fil-livell 
reġjonali u nazzjonali sabiex ittejjeb l-
iskambju tad-dejta u l-informazzjoni 
bejniethom u żżid il-volum tad-dejta u l-
informazzjoni disponibbli għall-programm 
Copernicus.

Or. nl

Emenda 29
Satu Hassi

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni għandha żżomm 
involviment u konsultazzjoni trasparenti u 
regolari mal-utenti, sabiex tippermetti l-
identifikazzjoni ta’ rekwiżiti tal-utent fil-
livelli tal-Unjoni u nazzjonali.

5. Il-Kummissjoni għandha żżomm 
involviment u konsultazzjoni trasparenti u 
regolari mal-utenti, sabiex tippermetti l-
identifikazzjoni ta’ rekwiżiti tal-utent fil-
livelli kollha.

Or. en

Emenda 30
Satu Hassi

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Il-Kummissjoni għandha tiżgura 
għarfien suffiċjenti tal-programm 
Copernicus fil-livell tal-Unjoni, 
nazzjonali, reġjonali u lokali.

Or. en
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Emenda 31
Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni tista’ tafda, parzjalment 
jew kompletament, fejn ikun debitament 
ġustifikat min-natura speċjali tal-azzjoni u 
l-kompetenza speċifika tal-korp tal-Unjoni, 
il-kompiti tal-implimentazzjoni deskritti fl-
Artikolu 4 lil korpi kompetenti tal-Unjoni. 
Fost dawn l-aġenziji hemm:

1. Il-Kummissjoni tista’ tafda, parzjalment 
jew kompletament, fejn ikun debitament 
ġustifikat min-natura speċjali tal-azzjoni u 
l-kompetenza speċifika tal-korp tal-Unjoni, 
il-kompiti tal-implimentazzjoni deskritti fl-
Artikolu 4 lil korpi kompetenti tal-Unjoni, 
skont il-mandati attwali tagħhom. Fost 
dawn l-aġenziji hemm:

Or. pl

Emenda 32
Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) l-Aġenzija tal-GNSS Ewropea (GSA).

Or. pl

Emenda 33
Satu Hassi

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-dejta u l-informazzjoni Copernicus 
għandha tkun disponibbli fuq bażi sħiħa, 
miftuħa u mingħajr ħlas, suġġetta għal-
limitazzjonijiet li ġejjin:

Id-dejta u l-informazzjoni Copernicus 
għandha tkun disponibbli fuq bażi sħiħa, 
b'aċċess faċli, miftuħa u mingħajr ħlas, 
suġġetta għal-limitazzjonijiet li ġejjin:
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