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Emenda 37
Jean-Pierre Audy

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Ir-residwu spazjali sar l-aktar theddida 
serja għas-sostenibbiltà tal-attivitajiet fl-
ispazju. Għaldaqstant, għandu jiġi stabbilit 
programm ta’ appoġġ għas-sorveljanza u l-
insegwiment fl-ispazju (aktar ’il quddiem 
imsejjaħ l-“SST”) bl-għan li jappoġġa t-
twaqqif u t-tħaddim ta’ servizzi li 
jikkonsistu mill-monitoraġġ u l-ispezzjoni 
ta’ oġġetti spazjali bl-għan li tiġi evitata l-
ħsara lill-inġenji tal-ispazju li tirriżulta 
minn kolliżjonijiet, kif ukoll biex tiġi 
evitata l-ħsara lill-infrastruttura fl-art jew 
lill-popolazzjoni umana bħala riżultat ta’
dħul mill-ġdid mhux kontrollat ta’ inġenji 
tal-ispazju sħaħ jew ir-residwu spazjali
tagħhom fl-atmosfera tad-Dinja.

(5) Ir-residwu spazjali sar theddida serja 
għas-sostenibbiltà tal-attivitajiet fl-ispazju. 
Għaldaqstant, għandu jiġi stabbilit 
programm ta’ appoġġ għas-sorveljanza u l-
insegwiment fl-ispazju (aktar ’il quddiem 
imsejjaħ l-“SST”) bl-għan li jappoġġa t-
twaqqif u t-tħaddim ta’ servizzi li 
jikkonsistu mill-monitoraġġ u l-ispezzjoni 
ta’ oġġetti spazjali bl-għan li tiġi evitata l-
ħsara lill-inġenji tal-ispazju li tirriżulta 
minn kolliżjonijiet. Il-proliferazzjoni tar-
residwu spazjali għandu wkoll impatt fuq 
id-dehra ta’ dħul mill-ġdid mhux kontrollat
għar-riskju ta’ oġġetti spazjali. B’hekk 
huwa ta’ interess li jiġi implimentat 
servizz SST sabiex jiġu previsti r-rotot u l-
mogħdijiet ta’ dħul mill-ġdid sabiex tiġi 
provduta informazzjoni utli lill-gvernijiet 
u lis-servizzi ta’ protezzjoni ċivili.

Or. fr

Emenda 38
Vittorio Prodi

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Ir-residwu spazjali sar l-aktar theddida 
serja għas-sostenibbiltà tal-attivitajiet fl-
ispazju. Għaldaqstant, għandu jiġi stabbilit 
programm ta’ appoġġ għas-sorveljanza u l-
insegwiment fl-ispazju (aktar ’il quddiem 

(5) Ir-residwu spazjali sar l-aktar theddida 
serja għas-sostenibbiltà tal-attivitajiet fl-
ispazju, id-disponibbiltà ta’ slotts orbitali 
primarji u spettri tal-frekwenza, u perjodi 
ta’ opportunità għall-varar tal-inġenji tal-
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imsejjaħ l-“SST”) bl-għan li jappoġġa t-
twaqqif u t-tħaddim ta’ servizzi li 
jikkonsistu mill-monitoraġġ u l-ispezzjoni 
ta’ oġġetti spazjali bl-għan li tiġi evitata l-
ħsara lill-inġenji tal-ispazju li tirriżulta 
minn kolliżjonijiet, kif ukoll biex tiġi 
evitata l-ħsara lill-infrastruttura fl-art jew 
lill-popolazzjoni umana bħala riżultat ta’
dħul mill-ġdid mhux kontrollat ta’ inġenji 
tal-ispazju sħaħ jew ir-residwu spazjali 
tagħhom fl-atmosfera tad-Dinja.

ispazju. Għaldaqstant, għandu jiġi stabbilit 
programm ta’ appoġġ għas-sorveljanza u l-
insegwiment fl-ispazju (aktar ’il quddiem 
imsejjaħ l-“SST”) bl-għan li jappoġġa t-
twaqqif u t-tħaddim ta’ servizzi li 
jikkonsistu mill-monitoraġġ u l-ispezzjoni 
ta’ oġġetti spazjali bl-għan li tiġi evitata l-
ħsara lill-inġenji tal-ispazju li tirriżulta 
minn kolliżjonijiet, kif ukoll biex tiġi 
evitata l-ħsara lill-infrastruttura fl-art jew 
lill-popolazzjoni umana bħala riżultat ta’
dħul mill-ġdid mhux kontrollat ta’ inġenji 
tal-ispazju sħaħ jew ir-residwu spazjali 
tagħhom fl-atmosfera tad-Dinja.

Or. en

Emenda 39
Vittorio Prodi

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

pubbliċi responsabbli għall-protezzjoni 
ċivili. Barra minn hekk dawn is-servizzi se 
jgħinu lill-assiguraturi privati jagħmlu 
stima tar-responsabbiltajiet potenzjali li 
jirriżultaw minn kolliżjoni matul il-ħajja 
ta’ satellita.

__________________ __________________
ĠU L 196, 27.4.2008, p. 1. ĠU L 196, 27.4.2008, p. 1.

ĠU L 276, 20.10.2010, p. 1. ĠU L 276, 20.10.2010, p. 1.

Or. en

Emenda 40
Jean-Pierre Audy

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Il-provvista ta’ servizzi tal-SST se 
jibbenefikaw minnha l-operaturi pubbliċi u 
privati kollha tal-infrastruttura bbażata fl-
ispazju, inkluża l-Unjoni fid-dawl tar-
responsabbiltajiet tagħha għall-programmi 
tal-ispazju tal-EU - is-Sistema Ewropea ta’
Navigazzjoni b’Kopertura Ġeostazzjonarja
(EGNOS) u Galileo12 implimentati 
permezz tar-Regolament (KE) 
Nru 683/2008 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tad-9 ta’ Lulju 2008 dwar 
implimentazzjoni ulterjuri tal-programmi 
Ewropej ta’ navigazzjoni bis-satellita
(EGNOS u Galileo) u Copernicus/GMES 
stabbilit bir-Regolament (UE) 
Nru 911/2010 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tat-22 ta’ Settembru 2010 dwar 
il-programm Ewropew ta’ monitoraġġ tad-
dinja (GMES) u l-operazzjonijiet inizjali 
tiegħu (2011-2013)13. It-twissijiet ta’ dħul 
mill-ġdid se jgawdu wkoll minnhom l-
awtoritajiet pubbliċi responsabbli għall-
protezzjoni ċivili.

(6) Il-provvista ta’ servizzi tal-SST se 
jibbenefikaw minnha l-operaturi pubbliċi u 
privati kollha tal-infrastruttura bbażata fl-
ispazju, inkluża l-Unjoni fid-dawl tar-
responsabbiltajiet tagħha għall-programmi 
tal-ispazju tal-EU - is-Sistema Ewropea ta’
Navigazzjoni b’Kopertura Ġeostazzjonarja
(EGNOS) u Galileo implimentati permezz 
tar-Regolament (KE) Nru 683/2008 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-
9 ta’ Lulju 2008 dwar implimentazzjoni 
ulterjuri tal-programmi Ewropej ta’
navigazzjoni bis-satellita (EGNOS u 
Galileo) u Copernicus/GMES stabbilit bir-
Regolament (UE) Nru 911/2010 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
22 ta’ Settembru 2010 dwar il-programm 
Ewropew ta’ monitoraġġ tad-dinja
(GMES) u l-operazzjonijiet inizjali tiegħu
(2011-2013). It-twissijiet ta’ dħul mill-ġdid
mhux kontrollat u ż-żoni u l-ħinijiet 
stmati ta’ depożitu se jgawdu wkoll 
minnhom l-awtoritajiet pubbliċi 
responsabbli għall-protezzjoni ċivili.
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__________________ __________________
12 ĠU L 196, 27.7.2008, p. 1. 12 ĠU L 196, 27.7.2008, p. 1.
13 ĠU L 276, 20.10.2010, p. 1. 13 ĠU L 276, 20.10.2010, p. 1.

Or. fr

Emenda 41
Vittorio Prodi

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Is-servizzi tal-SST għandhom ikunu 
kumplimentari għall-attivitajiet tar-riċerka 
relatati mal-protezzjoni tal-infrastruttura 
bbażata fl-ispazju mwettqa taħt il-
programm Horizon 2020 stabbilit mir-
[referenza għar-Regolament tal-
Horizon 2020 li għandha tiġi miżjuda 
ladarba jiġi adottat ir-Regolament], kif 
ukoll għall-attivitajiet tal-Aġenzija 
Spazjali Ewropea f’dan il-qasam.

(7) Is-servizzi tal-SST għandhom ikunu 
kumplimentari għall-attivitajiet tar-riċerka 
relatati mal-protezzjoni tal-infrastruttura 
bbażata fl-ispazju mwettqa taħt il-
programm Horizon 2020 stabbilit mir-
[referenza għar-Regolament tal-
Horizon 2020 li għandha tiġi miżjuda 
ladarba jiġi adottat ir-Regolament] bħall-
iżvilupp ta’ teknoloġiji tal-lejżer ottiku 
għall-insegwiment, kif ukoll l-attivitajiet
tal-Aġenzija Spazjali Ewropea jew ta’
riċerka oħra internazzjonali f’dan il-
qasam. Barra minn hekk, għandhom 
ikunu kumplimentari għall-programmi 
spazjali ewlenin tal-Unjoni, jiġifieri 
Copernicus u Galileo, l-inizjattiva tal-
Aġenda Diġitali tagħha, u infrastrutturi 
oħra tat-telekomunikazzjoni li jgħinu fir-
realizzazzjoni tas-soċjetà tal-
informazzjoni. 

Or. en

Emenda 42
Vladimír Remek, Vittorio Prodi

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Is-servizzi tal-SST għandhom ikunu 
kumplimentari għall-attivitajiet tar-riċerka 
relatati mal-protezzjoni tal-infrastruttura 
bbażata fl-ispazju mwettqa taħt il-
programm Horizon 2020 stabbilit mir-
[referenza għar-Regolament tal-
Horizon 2020 li għandha tiġi miżjuda 
ladarba jiġi adottat ir-Regolament], kif 
ukoll għall-attivitajiet tal-Aġenzija Spazjali 
Ewropea f’dan il-qasam.

(7) Is-servizzi tal-SST għandhom ikunu 
kumplimentari għall-attivitajiet tar-riċerka 
relatati mal-protezzjoni tal-infrastruttura 
bbażata fl-ispazju mwettqa taħt il-
programm Horizon 2020 stabbilit mir-
[referenza għar-Regolament tal-
Horizon 2020 li għandha tiġi miżjuda 
ladarba jiġi adottat ir-Regolament], kif 
ukoll għall-attivitajiet eżistenti u futuri tal-
Aġenzija Spazjali Ewropea f’dan il-qasam.

Or. en

Emenda 43
Vittorio Prodi

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(8) Il-programm ta’ appoġġ għall-SST 
għandu wkoll ikun kumplimentari għall-
miżuri ta’ mitigazzjoni eżistenti bħal 
pereżempju l-linji gwida tan-Nazzjonijiet
Uniti (NU) għall-mitigazzjoni tar-residwu 
spazjali jew inizjattivi internazzjonali oħra
sabiex jiżgura s-sostenibbiltà tal-ispazju,
strutturi ta’ governanza tal-ispazju sodi, 
u/jew aċċess universali, bħal pereżempju l-
proposta tal-Unjoni għal Kodiċi ta’
Kondotta internazzjonali dwar l-attivitajiet 
tal-ispazju.

Or. en

Emenda 44
Vittorio Prodi
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Proposta għal deċiżjoni
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Ir-rekwiżiti tal-utent ċivili u militari tal-
SSA ġew definiti fid-dokument ta’ ħidma 
tal-persunal “Rekwiżiti tal-utenti ċivili-
militari ta’ livell għoli għall-għarfien tas-
sitwazzjonijiet fl-ispazju Ewropew" 
approvati mill-Istati Membri fil-Kumitat 
Politiku u ta’ Sigurtà tal-Kunsill tat-
18 ta’ Novembru 2011. Il-provvista tas-
servizzi tal-SST għandha sservi skopijiet 
ċivili biss. Ir-rekwiżiti purament militari 
ma għandhomx jiġu indirizzati b’din id-
Deċiżjoni.

(9) Ir-rekwiżiti tal-utent ċivili u militari tal-
SSA ġew definiti fid-dokument ta’ ħidma 
tal-persunal “Rekwiżiti tal-utenti ċivili-
militari ta’ livell għoli għall-għarfien tas-
sitwazzjonijiet fl-ispazju Ewropew" 
approvati mill-Istati Membri fil-Kumitat 
Politiku u ta’ Sigurtà tal-Kunsill tat-
18 ta’ Novembru 2011. Il-provvista tas-
servizzi tal-SST għandha sservi skopijiet 
ċivili biss, iżda din ma għandhiex 
tirrestrinġi lill-Aġenzija Ewropea għad-
Difiża (EDA) milli tikkontribwixxi għall-
programm. Ir-rekwiżiti purament militari 
ma għandhomx jiġu indirizzati b’din id-
Deċiżjoni.

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

Dokument tal-Kunsill 15715/11, 
24.10.2011.

Or. en

Emenda 45
Jean-Pierre Audy

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

approvati mill-Istati Membri fil-Kumitat 
Politiku u ta’ Sigurtà tal-Kunsill tat-
18 ta’ Novembru 201115. Il-provvista tas-
servizzi tal-SST għandha sservi skopijiet 

(9) Ir-rekwiżiti tal-utent ċivili u militari tal-
SSA ġew definiti fid-dokument ta’ ħidma 
tal-persunal “Rekwiżiti tal-utenti ċivili-
militari ta’ livell għoli għall-għarfien tas-
sitwazzjonijiet fl-ispazju Ewropew”
approvati mill-Istati Membri fil-Kumitat 
Politiku u ta’ Sigurtà tal-Kunsill tat-
18 ta’ Novembru 2011. Il-provvista tas-
servizzi tal-SST għandha sservi skopijiet 
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ċivili biss. Ir-rekwiżiti purament militari 
ma għandhomx jiġu indirizzati b’din id-
Deċiżjoni.

ċivili biss. Ir-rekwiżiti purament militari 
ma għandhomx jiġu indirizzati b’din id-
Deċiżjoni. Il-protezzjoni tas-satelliti 
militari jew doppji għandha skop ċivili.

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

15 Dokument tal-Kunsill 15715/11, 
24.10.2011.

Or. fr

Emenda 46
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) It-tħaddim tas-servizzi tal-SST għandu 
jkun ibbażat fuq sħubija bejn l-Unjoni u l-
Istati Membri u għandu juża l-għarfien 
espert u l-assi nazzjonali eżistenti kif ukoll 
dawk futuri, bħal pereżempju l-kompetenza 
fir-rigward tal-analiżi u l-immudellar 
matematiċi, radars jew teleskopji bbażati 
fl-art magħmula disponibbli mill-Istati 
Membri parteċipanti. L-Istati Membri
iżommu l-pussess u l-kontroll tal-assi 
tagħhom u jibqgħu disponibbli għall-
operazzjonijiet, il-manutenzjoni u t-tiġdid 
tagħhom.

(10) It-tħaddim tas-servizzi tal-SST għandu 
jkun ibbażat fuq sħubija bejn l-Unjoni, l-
Istati Membri u l-ESA u għandu juża l-
għarfien espert u l-assi nazzjonali u 
Ewropej eżistenti kif ukoll dawk futuri, 
bħal pereżempju l-kompetenza fir-rigward 
tal-analiżi u l-immudellar matematiċi, 
radars jew teleskopji bbażati fl-art 
magħmula disponibbli mill-Istati Membri 
parteċipanti u mill-ESA. L-Istati Membri
jżommu l-pussess u l-kontroll tal-assi 
tagħhom u jibqgħu disponibbli għall-
operazzjonijiet, il-manutenzjoni u t-tiġdid 
tagħhom.

Or. en

Emenda 47
Vittorio Prodi

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 10
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) It-tħaddim tas-servizzi tal-SST għandu 
jkun ibbażat fuq sħubija bejn l-Unjoni u l-
Istati Membri u għandu juża l-għarfien 
espert u l-assi nazzjonali eżistenti kif ukoll 
dawk futuri, bħal pereżempju l-kompetenza 
fir-rigward tal-analiżi u l-immudellar 
matematiċi, radars jew teleskopji bbażati 
fl-art magħmula disponibbli mill-Istati 
Membri parteċipanti. L-Istati Membri
iżommu l-pussess u l-kontroll tal-assi 
tagħhom u jibqgħu disponibbli għall-
operazzjonijiet, il-manutenzjoni u t-tiġdid 
tagħhom.

(10) It-tħaddim tas-servizzi tal-SST għandu 
jkun ibbażat fuq sħubija bejn l-Unjoni u l-
Istati Membri, u l-aġenziji rilevanti tal-
Unjoni u nazzjonali, u għandu juża l-
għarfien espert u l-assi nazzjonali eżistenti 
kif ukoll dawk futuri, bħal pereżempju l-
kompetenza fir-rigward tal-analiżi u l-
immudellar matematiċi, radars jew 
teleskopji bbażati fl-art magħmula 
disponibbli mill-Istati Membri parteċipanti. 
L-Istati Membri jżommu l-pussess u l-
kontroll tal-assi tagħhom u jibqgħu 
disponibbli għall-operazzjonijiet, il-
manutenzjoni u t-tiġdid tagħhom.

Or. en

Emenda 48
Vladimír Remek, Vittorio Prodi

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) It-tħaddim tas-servizzi tal-SST għandu 
jkun ibbażat fuq sħubija bejn l-Unjoni u l-
Istati Membri u għandu juża l-għarfien 
espert u l-assi nazzjonali eżistenti kif ukoll 
dawk futuri, bħal pereżempju l-kompetenza 
fir-rigward tal-analiżi u l-immudellar 
matematiċi, radars jew teleskopji bbażati 
fl-art magħmula disponibbli mill-Istati 
Membri parteċipanti. L-Istati Membri
iżommu l-pussess u l-kontroll tal-assi 
tagħhom u jibqgħu disponibbli għall-
operazzjonijiet, il-manutenzjoni u t-tiġdid 
tagħhom.

(10) It-tħaddim tas-servizzi tal-SST għandu 
jkun ibbażat fuq sħubija bejn l-Unjoni u l-
Istati Membri u għandu juża l-għarfien 
espert u l-assi nazzjonali eżistenti kif ukoll 
dawk futuri, bħal pereżempju l-kompetenza 
fir-rigward tal-analiżi u l-immudellar 
matematiċi, radars jew teleskopji bbażati 
fl-art magħmula disponibbli mill-Istati 
Membri parteċipanti u mill-ESA. L-Istati 
Membri u l-ESA jżommu l-pussess u l-
kontroll tal-assi tagħhom u jibqgħu 
disponibbli għall-operazzjonijiet, il-
manutenzjoni u t-tiġdid tagħhom.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-ESA bħala organizzazzjoni, u mhux l-Istati Membri tagħha, hija s-sid tal-assi żviluppati 
taħt il-programmi tal-ESA.

Emenda 49
Vittorio Prodi

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) L-Aġenzija Ewropea dwar is-
Sigurtà tan-Networks u l-Informazzjoni 
(ENISA) tista’ wkoll tipprovdi appoġġ 
supplimentari biex tiżgura l-integrità tan-
netwerks u s-sistemi.

Or. en

Emenda 50
Vittorio Prodi

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Informazzjoni preċiża dwar in-natura, 
l-ispeċifikazzjonijiet u l-pożizzjoni ta’ ċerti 
oġġetti spazjali tista’ taffettwa s-sigurtà tal-
Unjoni Ewropea jew l-Istati Membri 
tagħha. Għalhekk, għandhom jitqiesu 
kunsiderazzjonijiet xierqa dwar is-sigurtà 
fit-twaqqif u t-tħaddim tan-netwerk tas-
sensers tal-SST, il-kapaċità li tiġi 
pproċessata u analizzata d-dejta tal-SST u 
l-provvista tas-servizzi tal-SST. Għalhekk 
huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti 
dispożizzjonijiet ġenerali dwar l-użu u l-
iskambju sigur tad-dejta u l-informazzjoni 
tal-SST bejn l-Istati Membri, l-EUSC u 
dawk li jirċievu s-servizzi tal-SST f’din id-

(12) Informazzjoni preċiża dwar in-natura, 
l-ispeċifikazzjonijiet u l-pożizzjoni ta’ ċerti 
oġġetti spazjali tista’ taffettwa s-sigurtà tal-
Unjoni Ewropea jew l-Istati Membri 
tagħha. Għalhekk, għandhom jitqiesu 
kunsiderazzjonijiet xierqa dwar is-sigurtà 
fit-twaqqif u t-tħaddim tan-netwerk tas-
sensers tal-SST, il-kapaċità li tiġi 
pproċessata u analizzata d-dejta tal-SST u 
l-provvista tas-servizzi tal-SST. Għalhekk 
huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti 
dispożizzjonijiet ġenerali dwar l-użu u l-
iskambju sigur tad-dejta u l-informazzjoni 
tal-SST bejn l-Istati Membri, l-EUSC, l-
ENISA, l-EDA u dawk li jirċievu s-
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Deċiżjoni. Barra minn hekk, il-
Kummissjoni Ewropea u s-Servizz 
Ewropew għall-Azzjoni Esterna għandhom 
jiddefinixxu l-mekkaniżmi ta’
koordinazzjoni meħtieġa biex jiġu 
indirizzati l-kwisjonijiet relatati mas-
sigurtà tal-programm ta’ appoġġ għall-
SST.

servizzi tal-SST f’din id-Deċiżjoni. Barra 
minn hekk, il-Kummissjoni Ewropea u s-
Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna 
għandhom jiddefinixxu l-mekkaniżmi ta’
koordinazzjoni meħtieġa biex jiġu 
indirizzati l-kwistjonijiet relatati mas-
sigurtà tal-programm ta’ appoġġ għall-
SST.

Or. en

Emenda 51
Jean-Pierre Audy

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Informazzjoni preċiża dwar in-natura, 
l-ispeċifikazzjonijiet u l-pożizzjoni ta’ ċerti 
oġġetti spazjali tista’ taffettwa s-sigurtà tal-
Unjoni Ewropea jew l-Istati Membri 
tagħha. Għalhekk, għandhom jitqiesu 
kunsiderazzjonijiet xierqa dwar is-sigurtà 
fit-twaqqif u t-tħaddim tan-netwerk tas-
sensers tal-SST, il-kapaċità li tiġi 
pproċessata u analizzata d-dejta tal-SST u 
l-provvista tas-servizzi tal-SST. Għalhekk 
huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti 
dispożizzjonijiet ġenerali dwar l-użu u l-
iskambju sigur tad-dejta u l-informazzjoni 
tal-SST bejn l-Istati Membri, l-EUSC u 
dawk li jirċievu s-servizzi tal-SST f’din id-
Deċiżjoni. Barra minn hekk, il-
Kummissjoni Ewropea u s-Servizz 
Ewropew għall-Azzjoni Esterna għandhom 
jiddefinixxu l-mekkaniżmi ta’
koordinazzjoni meħtieġa biex jiġu 
indirizzati l-kwisjonijiet relatati mas-
sigurtà tal-programm ta’ appoġġ għall-
SST.

(12) Informazzjoni preċiża dwar in-natura, 
l-ispeċifikazzjonijiet u l-pożizzjoni ta’ ċerti 
oġġetti spazjali tista’ taffettwa s-sigurtà tal-
Unjoni Ewropea, l-Istati Membri tagħha
jew anke pajjiżi terzi. Għalhekk, 
għandhom jitqiesu kunsiderazzjonijiet 
xierqa dwar is-sigurtà fit-twaqqif u t-
tħaddim tan-netwerk tas-sensers tal-SST, 
il-kapaċità li tiġi pproċessata u analizzata 
d-dejta tal-SST u l-provvista tas-servizzi 
tal-SST. Għalhekk huwa meħtieġ li jiġu 
stabbiliti dispożizzjonijiet ġenerali dwar l-
użu u l-iskambju sigur tad-dejta u l-
informazzjoni tal-SST bejn l-Istati Membri, 
l-EUSC u dawk li jirċievu s-servizzi tal-
SST f’din id-Deċiżjoni. Barra minn hekk, 
il-Kummissjoni Ewropea u s-Servizz 
Ewropew għall-Azzjoni Esterna għandhom 
jiddefinixxu l-mekkaniżmi ta’
koordinazzjoni meħtieġa biex jiġu 
indirizzati l-kwistjonijiet relatati mas-
sigurtà tal-programm ta’ appoġġ għall-
SST.

Or. fr
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Emenda 52
Vittorio Prodi

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Il-Kumitat dwar is-Sigurtà tal-Kunsill 
irrakkomanda l-ħolqien ta’ struttura għall-
immaniġġjar tar-riskji sabiex jiġi żgurat li 
l-kwistjonijiet dwar is-sigurtà tad-dejta 
jitqiesu kif dovut fl-implimentazzjoni tal-
programm ta’ appoġġ għall-SST. Għal dan 
l-iskop, l-istrutturi u l-proċeduri xierqa 
għall-immaniġġjar tar-riskji għandhom jiġu 
stabbiliti mill-Istati Membri parteċipanti u 
l-EUSC.

(14) Il-Kumitat dwar is-Sigurtà tal-Kunsill 
irrakkomanda l-ħolqien ta’ struttura għall-
immaniġġjar tar-riskji sabiex jiġi żgurat li 
l-kwistjonijiet dwar is-sigurtà tad-dejta 
jitqiesu kif dovut fl-implimentazzjoni tal-
programm ta’ appoġġ għall-SST. Għal dan 
l-iskop, l-istrutturi u l-proċeduri xierqa 
għall-immaniġġjar tar-riskji għandhom jiġu 
stabbiliti mill-Istati Membri parteċipanti u 
l-EUSC, bi rwol xieraq għall-ENISA biex 
tappoġġa s-sigurtà tan-netwerks u l-
informazzjoni.

Or. en

Emenda 53
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Il-programm ta’ appoġġ għall-SST 
għandu jiġi ffinanzjat mill-Unjoni skont ir-
Regolament (EU, Euratom) Nru 966/2012 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
25 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-regoli 
finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali 
tal-Unjoni. Il-finanzjament tal-Unjoni 
għall-programm ta’ appoġġ għall-SST 
għandu jittieħed mill-programmi rilevanti 
previsti fil-qafas finanzjarju pluriennali 
għall-2014-2020.

(15) Il-programm ta’ appoġġ għall-SST 
għandu jiġi ffinanzjat mill-Unjoni skont ir-
Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
25 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-regoli 
finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali 
tal-Unjoni. L-ammont massimu ta’
finanzjament tal-Unjoni għall-programm 
ta’ appoġġ għall-SST għandu jkun EUR 70 
miljun fi prezzijiet kurrenti. Għandu
jittieħed primarjament mill-programmi
ddedikati għall-politika spazjali fil-qafas 
finanzjarju pluriennali għall-2014-2020, 
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jiġifieri l-EGNOS/Galileo u Copernicus, 
preferibbilment permezz ta’ linji baġitarji 
speċifiċi taħt dawn il-programmi. F’ċerti 
każijiet, il-kontribuzzjonijiet mill-Fond 
tas-Sigurtà Interna u l-programm 
Horizon 2020 għandhom ikunu possibbli 
wkoll imma għandhom ikunu strettament 
limitati għal azzjonijiet preskritti fl-atti 
bażiċi tagħhom, marbutin mal-protezzjoni 
tal-infrastruttura kritika u mar-riċerka 
spazjali u tas-sigurtà rispettivament. 
Kwalunkwe żieda fil-kontribuzzjoni tal-
Unjoni għandha tinkiseb mill-programmi 
Galileo u Copernicus.

__________________ __________________
ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1. ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.

Or. en

Emenda 54
Vladimír Remek, Vittorio Prodi

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Il-programm ta’ appoġġ għall-SST 
għandu jiġi ffinanzjat mill-Unjoni skont ir-
Regolament (EU, Euratom) Nru 966/2012 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
25 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-regoli 
finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali 
tal-Unjoni. Il-finanzjament tal-Unjoni 
għall-programm ta’ appoġġ għall-SST 
għandu jittieħed mill-programmi rilevanti 
previsti fil-qafas finanzjarju pluriennali 
għall-2014-2020.

(15) Il-programm ta’ appoġġ għall-SST 
għandu jiġi ffinanzjat mill-Unjoni skont ir-
Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
25 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-regoli 
finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali 
tal-Unjoni. Il-finanzjament tal-Unjoni 
għall-programm ta’ appoġġ għall-SST 
għandu jittieħed mill-programmi rilevanti 
previsti fil-qafas finanzjarju pluriennali 
għall-2014-2020. Kwalunkwe żieda fil-
kontribuzzjoni tal-Unjoni għandha 
tinkiseb, minbarra minn Horizon 2020 
fir-rigward ta’ aspetti ta’ riċerka, anki 
mill-programmi Galileo u Copernicus 
filwaqt li jiġi żgurat li l-objettivi tagħhom 
ma jiġux ipperikolati.
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__________________ __________________
ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1. ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.

Or. en

Emenda 55
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 17a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) Sabiex jiġi żgurat l-ippjanar tajjeb 
tal-programm, il-Kummissjoni għandha 
tiġi ddelegata bis-setgħa li tadotta atti 
skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea f’dak 
li jirrigwarda l-adozzjoni ta’ programm 
ta’ ħidma pluriennali. Huwa 
partikolarment importanti li l-
Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 
xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, 
inkluż fil-livell ta’ esperti. Il-
Kummissjoni, fit-tħejjija u t-tfassil ta’ atti 
delegati, għandha tiżgura t-trażmissjoni 
simultanja, f’waqtha u xierqa ta’
dokumenti rilevanti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

Or. en

Emenda 56
Norbert Glante

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Programm ta’ appoġġ għas-sorveljanza u 
l-insegwiment fl-ispazju (aktar ’il quddiem 
imsejjaħ l-“SST”) huwa stabbilit għall-

Il-programm ta’ appoġġ Cassini għas-
sorveljanza u l-insegwiment fl-ispazju
(aktar ’il quddiem imsejjaħ il-“Programm 
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perjodu mill-1 ta’ Jannar 2014 sal-
31 ta’ Diċembru 2020.

Cassini”) huwa stabbilit għall-perjodu 
mill-1 ta’ Jannar 2014 sal-
31 ta’ Diċembru 2020.

(Din l-emenda tapplika fit-test kollu; l-
adozzjoni tagħha tirrikjedi aġġustamenti 
lingwistiċi fit-test kollu.)

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ibbażat fuq il-programmi Galileo u Copernicus għandu jintuża isem minflok akronimu li ma 
tantx idoqq għall-widna. L-isem jirreferi għall-astronomu Taljan Franċiż Cassini. L-emenda 
tapplika għall-partijiet kollha ta’ din id-Deċiżjoni li fihom sa issa kien imsemmi il-"programm 
ta’ appoġġ għall-SST”. 

Emenda 57
Jean-Pierre Audy

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 1a
Objettiv ġenerali

Il-programm ta’ appoġġ għall-SST 
għandu jikkontribwixxi għas-
salvagwardja tad-disponibilità fit-tul tas-
servizzi u l-infrastrutturi spazjali Ewropej 
u nazzjonali bl-objettiv ġenerali li l-
Unjoni Ewropea tingħata sistema 
awtonoma ta’ sorveljanza tal-ispazju, 
essenzjali għas-sikurezza tal-ekonomija, 
tas-soċjetà u ċ-ċittadini fl-Ewropa billi 
jikkontrobwixxi prinċipalment għan-
nuqqas ta’ proliferazzjoni tar-residwi fl-
ispazju.

Or. fr
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Emenda 58
Jean-Pierre Audy

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) "oġġett spazjali": kwalunkwe oġġett 
magħmul mill-bniedem jew naturali fl-
ispazju;

(1) "oġġett spazjali": kwalunkwe oġġett 
magħmul mill-bniedem fl-ispazju;

Or. fr

Emenda 59
Vittorio Prodi

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) “Inġenju tal-ispazju” tfisser kwalunkwe 
oġġett magħmul mill-bniedem li jkollu 
skop speċifiku, inklużi s-satelliti artifiċjali;

(2) “Inġenju tal-ispazju” tfisser kwalunkwe 
oġġett magħmul mill-bniedem li jkollu 
skop speċifiku, inklużi s-satelliti artifiċjali, 
il-minisatelliti, il-mikrosatelliti, in-
nanosatelliti u l-pikosatelliti;

Or. en

Emenda 60
Jean-Pierre Audy

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) "inġenju tal-ispazju": kwalunkwe 
oġġett magħmul mill-bniedem li jkollu 
skop speċifiku, inklużi s-satelliti artifiċjali;

(2) "inġenju tal-ispazju": kwalunkwe 
oġġett magħmul mill-bniedem li jkollu 
skop speċifiku, inklużi s-satelliti artifiċjali
attivi;
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Or. fr

Emenda 61
Vittorio Prodi

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) “Residwu spazjali” tfisser l-inġenji tal-
ispazju jew il-partijiet tagħhom li ma 
għadx għandhom skop speċifiku, inklużi l-
partijiet ta’ rokits jew satelliti artifiċjali, 
jew satelliti artifiċjali inattivi;

(3) “Residwu spazjali” tfisser l-oġġetti 
kollha magħmula mill-bniedem inklużi l-
inġenji tal-ispazju jew frammenti u 
elementi tagħhom, fl-orbita tad-Dinja jew
li jerġgħu jidħlu fl-atmosfera, li ma
jaħdmux jew li ma għadx għandhom skop 
speċifiku, inklużi l-partijiet ta’ rokits jew 
satelliti artifiċjali, jew satelliti artifiċjali 
inattivi;

Or. en

Emenda 62
Jean-Pierre Audy

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) "Dejta tal-SST": parametri fiżiċi tal-
oġġetti spazjali miksuba mis-sensers tal-
SST;

(5) "Dejta tal-SST": parametri fiżiċi tal-
oġġetti spazjali miksuba mis-sensers tal-
SST jew il-parametri fl-orbita ta’ oġġetti 
spazjali meħudin mill-osservazzjonijiet ta’
dawn is-sensers;

Or. fr

Emenda 63
Vittorio Prodi
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Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-objettivi tal-Programm ta’ Appoġġ għall-
SST għandhom ikunu l-appoġġ ta’
azzjonijiet immirati lejn il-mitigazzjoni 
tar-riskju u l-konsegwenzi ta’ kolliżjonijiet 
fl-ispazju permezz tal-istabbiliment ta’
kapaċità tal-SST Ewropea u, b’mod 
partikolari:

Or. en

Emenda 64
Jean-Pierre Audy

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-objettivi tal-Programm ta’ Appoġġ għall-
SST għandhom ikunu l-appoġġ ta’
azzjonijiet immirati lejn l-istabbiliment ta’
kapaċità tal-SST li jagħtu lill-Unjoni 
Ewropea livell xieraq ta’ awtonomija u, 
b’mod partikolari:

Or. fr

Emenda 65
Rachida Dati

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) it-twaqqif u t-tħaddim ta’ funzjoni tas-
sensers li tikkonsisti minn netwerk ta’
sensers nazzjonali eżistenti bbażati fl-art 

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

dan in-netwerk permezz tat-titjib tas-
sensers eżistenti jew it-tqegħid ta’ sensers 
ġodda fejn neċessarju, ibbażati fl-art jew 
fl-ispazju biex jispezzjonaw u jsegwu
b’mod indipendenti l-oġġetti spazjali;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju li jitjiebu s-sensers eżistenti u fejn possibbli li jiġu żviluppati oħrajn ġodda 
sabiex tiġi żgurata produzzjoni awtonoma ta’ dejta.

Emenda 66
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) it-twaqqif u t-tħaddim ta’ funzjoni tas-
sensers li tikkonsisti minn netwerk ta’
sensers tal-SST Ewropej ibbażati fl-art jew 
fl-ispazju, inkluż kemm sensers nazzjonali 
kif ukoll dawk żviluppati permezz tal-
ESA, biex jispezzjonaw u jsegwu l-oġġetti 
spazjali;

Or. en

Emenda 67
Jean-Pierre Audy

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) it-twaqqif u t-tħaddim ta’ funzjoni tas-
sensers li tikkonsisti minn netwerk ta’
sensers nazzjonali bbażati fl-art jew fl-
ispazju biex jispezzjonaw u jsegwu l-
oġġetti spazjali u jipproduċu bażi tad-dejta 
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l-oġġetti spazjali; dwaru;

Or. fr

Emenda 68
Vittorio Prodi

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 69
Jean-Pierre Audy

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) it-twaqqif u t-tħaddim ta’ funzjoni tal-
ipproċessar għall-ipproċessar u l-analiżi 
tad-dejta tal-SST sabiex tiġi prodotta 
informazzjoni SST;

Or. fr

Emenda 70
Jean-Pierre Audy
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Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(c) it-twaqqif u t-tħaddim ta’ funzjoni tas-
servizzi biex tipprovdi s-servizzi tal-SST
imsemmijin fl-Artikolu 4(1) lill-entitajiet 
imsemmijin fl-Artikolu 4(2)

Or. fr

Emenda 71
Vittorio Prodi

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(c) it-twaqqif u t-tħaddim ta’ funzjoni tas-
servizzi biex tipprovdi s-servizzi tal-SST 
lill-operaturi tal-inġenji tal-ispazju, lill-
awtoritajiet pubbliċi u lill-entitajiet privati 
involuti fl-attivitajiet tal-ispazju.

Or. en

Emenda 72
Vladimír Remek

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha, abbażi tal-
objettivi stabbiliti fil-paragrafu 1, 
tistabbilixxi fi pjan ta’ ħidma pluriennali 
deskrizzjoni tal-azzjonijiet speċifiċi, 
flimkien ma’ skeda ta’ żmien tal-
implimentazzjoni indikattiva u 
indikazzjoni tal-ammont li għandu jiġi 
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allokat lil kull azzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-objettivi huma interessanti u relattivament ċari iżda l-azzjonijiet konkreti, it-twaqqit u l-użu 
baġitarju jidhru li għadhom vagi anki għal programm ta’ tip preparatorju.

Emenda 73
Vittorio Prodi

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-valutazzjoni tar-riskji ta’ kolliżjoni 
bejn inġenji tal-ispazju jew bejn inġenju 
tal-ispazju u r-residwu spazjali u l-
ġenerazzjoni ta’ twissijiet għall-evitar tal-
kolliżjonijiet matul il-varar u t-tħaddim fl-
orbita tal-inġenji tal-ispazju;

(a) il-valutazzjoni tar-riskji ta’ kolliżjoni 
bejn inġenji tal-ispazju, jew bejn inġenju 
tal-ispazju u r-residwu spazjali, jew bejn 
inġenju tal-ispazju u oġġetti tal-ispazju u
l-ġenerazzjoni ta’ twissijiet għall-evitar tal-
kolliżjonijiet matul il-varar u t-tħaddim fl-
orbita tal-inġenji tal-ispazju;

Or. en

Emenda 74
Jean-Pierre Audy

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-kxif u l-valutazzjoni tar-riskji tal-
esplożjonijiet, it-tifrik jew il-kolliżjonijiet 
fl-orbita;

(b) il-kxif u l-karatterizzazzjoni tal-
frammentazzjonijiet, it-tifrik jew il-
kolliżjonijiet fl-orbita;

Or. fr
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Emenda 75
Jean-Pierre Audy

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-valutazzjoni tar-riskji u t-twissijiet 
relatati mad-dħul mill-ġdid ta’ oġġetti 
spazjali u residwu spazjali fl-atmosfera tad-
Dinja u l-previżjoni tal-ħin u l-pożizzjoni 
tal-impatt.

(c) il-valutazzjoni tar-riskji u t-twissijiet 
relatati mad-dħul mill-ġdid ta’ oġġetti 
spazjali u residwu spazjali fl-atmosfera tad-
Dinja u l-previżjoni taż-żoni u tal-ħinijiet 
tad-depożitu.

Or. fr

Emenda 76
Vittorio Prodi

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) il-provvista ta’ valutazzjonijiet tar-
riskju tal-orbita matul il-ħajja tal-inġenju 
tal-ispazju.

Or. en

Emenda 77
Vittorio Prodi

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Is-servizzi tal-SST għandhom jiġu 
pprovduti lill-Istati Membri, lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni, lill-EEAS, lill-operaturi 
tal-inġenji tal-ispazju pubbliċi u privati,
lill-awtoritajiet pubbliċi li huma 
responsabbli għall-protezzjoni ċivili, u fejn 
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servizzi tal-SST għandhom jiġu pprovduti 
b’mod konformi mad-dispożizzjonijiet 
dwar l-użu u l-iskambju tad-dejta u l-
informazzjoni tal-SST stabbiliti fl-
Artikolu 9.

xieraq lill-kumpaniji tal-assigurazzjoni. 
Is-servizzi tal-SST għandhom jiġu 
pprovduti b’mod konformi mad-
dispożizzjonijiet dwar l-użu u l-iskambju 
tad-dejta u l-informazzjoni tal-SST 
stabbiliti fl-Artikolu 9.

Or. en

Emenda 78
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. ro

Emenda 79
Vittorio Prodi

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 80
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Programm ta’ Appoġġ għall-SST ma 
għandux jipprovdu appoġġ għall-iżvilupp 
ta’ sensers tal-SST ġodda.

imħassar

Or. en

Emenda 81
Jean-Pierre Audy

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Programm ta’ Appoġġ għall-SST ma 
għandux jipprovdi appoġġ għall-iżvilupp 
ta’ sensers tal-SST ġodda.

2. Il-Programm ta’ Appoġġ għall-SST
jista’ jipprovdi appoġġ għall-iżvilupp ta’
sensers tal-SST ġodda jew jipparteċipa fit-
titjib tas-sensers eżistenti.

Or. fr

Emenda 82
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tamministra l-fondi li għandhom 
jingħataw lill-programm ta’ appoġġ għall-
SST u tiżgura l-implimentazzjoni tal-

(a) tamministra l-fondi li għandhom 
jingħataw lill-programm ta’ appoġġ għall-
SST u tiżgura l-implimentazzjoni tal-
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programm ta’ appoġġ għall-SST; programm ta’ appoġġ għall-SST filwaqt li 
tipprovdi trasparenza u ċarezza dwar l-
għejjun differenti tal-finanzjament;

Or. en

Emenda 83
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tiżgura l-
komplementarjetà bejn il-programm ta’
appoġġ għal-SST u l-attivitajiet ta’ riċerka 
marbutin mal-protezzjoni tal-
infrastruttura bbażata fl-ispazju mwettqa 
skont il-programm Horizon 2020 stabbilit 
mill-[referenza għar-Regolament tal-
Horizon 2020 li tiżdied appena jiġi 
adottat]. Tiffaċilita wkoll il-
komplementarjetà tiegħu mal-attivitajiet 
Ewropej u internazzjonali l-oħrajn f’dan 
il-qasam.

Or. en

Emenda 84
Vittorio Prodi

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) tistabbilixxi, b’kooperazzjoni mas-
Servizzi Ewropew għall-Azzjoni Esterna, 
il-mekkaniżmi ta’ koordinazzjoni meħtieġa 
biex tiġi żgurata s-sigurtà tal-programm.

(c) tistabbilixxi, b’kooperazzjoni mas-
Servizzi Ewropew għall-Azzjoni Esterna,
mal-Aġenzija Ewropea għad-Difiża u 
mal-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà 
tan-Networks u l-Informazzjoni, il-
mekkaniżmi ta’ koordinazzjoni meħtieġa 
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biex tiġi żgurata s-sigurtà tal-programm.

Or. en

Emenda 85
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) tiddefinixxi l-governanza u l-politika 
dwar id-dejta għas-servizz tal-SST 
Ewropew, u tilgħab rwol attiv fl-
istabbiliment tal-konsorzju u tissorvelja 
mill-qrib l-attivitajiet tal-programm.

Or. en

Emenda 86
Vittorio Prodi

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri li jixtiequ jipparteċipaw 
fl-implimentazzjoni tal-objettivi stabbiliti 
fl-Artikolu 3 għandhom iressqu 
applikazzjoni lill-Kummissjoni li turi l-
konformità mal-kriterji li ġejjin:

1. L-Istati Membri li jixtiequ jipparteċipaw 
fl-implimentazzjoni tal-objettivi stabbiliti 
fl-Artikolu 3 għandhom jagħtu prova ta’:

Or. en

Emenda 87
Jean-Pierre Audy

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 – paragrafu 1 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri li jixtiequ jipparteċipaw 
fl-implimentazzjoni tal-objettivi stabbiliti 
fl-Artikolu 3 għandhom iressqu 
applikazzjoni lill-Kummissjoni li turi l-
konformità mal-kriterji li ġejjin:

1. L-Istati Membri li jixtiequ jipparteċipaw 
fl-implimentazzjoni tal-objettivi stabbiliti 
fl-Artikolu 3 għandhom iressqu
direttament jew permezz ta’ konsorzju jew 
ta’ entità pubblika nazzjonali jew 
multinazzjonali applikazzjoni lill-
Kummissjoni li turi l-konformità mal-
kriterji li ġejjin:

Or. fr

Emenda 88
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) kapaċità li jipprovdu lis-sistema tal-
SST kwalunkwe minn dawn li ġejjin:

- sensers tal-SST u riżorsi umani u tekniċi 
xierqa biex iħaddmuhom, jew
- kapaċitajiet tal-analiżi u tal-ipproċessar 
tad-dejta speċifikament imfassla għall-
SST;

Or. en

Emenda 89
Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-pussess ta’ sensers tal-SST u riżorsi 
umani u tekniċi xierqa biex iħaddmuhom

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

Or. en

Emenda 90
Vittorio Prodi

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) il-pussess ta’ sensers tal-SST u riżorsi 
umani u tekniċi xierqa biex iħaddmuhom 
jew kapaċitajiet tal-ipproċessar tad-dejta, 
jew kontribuzzjoni għal programm tal-
SST;

Or. en

Emenda 91
Vittorio Prodi

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) it-twaqqif ta’ pjan ta’ azzjoni għall-
implimentazzjoni tal-objettivi stabbiliti fl-
Artikolu 3.

imħassar

Or. en

Emenda 92
Vittorio Prodi

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. L-Istati Membri li jikkonformaw mal-
kriterji stabbiliti fil-paragrafu 1 u li huma 
partijiet fil-ftehim imsemmi fl-Artikolu 10 
għandhom ikunu eliġibbli għal 
kontribuzzjoni finanzjarja mill-programm 
ta’ appoġġ għall-SST.

Or. en

Emenda 93
Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 94
Jean-Pierre Audy

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Iċ-Ċentru Satellitari tal-Unjoni Ewropea Iċ-Ċentru Satellitari tal-Unjoni Ewropea



PE523.078v01-00 32/40 AM\1009739MT.doc

MT

(EUSC) għandu jipparteċipa fl-
implimentazzjoni tal-objettiv stabbilit fil-
punt (c) tal-Artikolu 3 u għandu jkun 
eliġibbli għall-kontribuzzjoni finanzjarja 
mill-programm ta’ appoġġ għall-SST bil-
kundizzjoni li jiġi konkluż il-ftehim 
imsemmi fl-Artikolu 10.

(EUSC) għandu jipparteċipa fl-
implimentazzjoni tal-objettiv stabbilit fil-
punt (c) tal-Artikolu 3 u għandu jkun 
eliġibbli għall-kontribuzzjoni finanzjarja 
mill-programm ta’ appoġġ għall-SST bil-
kundizzjoni li jiġi konkluż il-ftehim 
imsemmi fl-Artikolu 10. L-EUSC huwa 
responsabbli għall-funzjonijiet ta’
interfaċċa mal-utenti finali. Huwa 
jistabbilixxi u jimplimenta mezzi ta’
rkupru ta’ dejta SST u ta’ distribuzzjoni 
tas-servizzi lill-entitajiet definiti fl-
Artikolu 4(2).

Or. fr

Emenda 95
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Iċ-Ċentru Satellitari tal-Unjoni Ewropea
(EUSC) għandu jipparteċipa fl-
implimentazzjoni tal-objettiv stabbilit fil-
punt (c) tal-Artikolu 3 u għandu jkun 
eliġibbli għall-kontribuzzjoni finanzjarja 
mill-programm ta’ appoġġ għall-SST bil-
kundizzjoni li jiġi konkluż il-ftehim 
imsemmi fl-Artikolu 10.

Iċ-Ċentru Satellitari tal-Unjoni Ewropea
(EUSC) għandu jipparteċipa fl-
implimentazzjoni tal-azzjonijiet ewlenin 
stabbiliti fl-Artikolu 3 u għandu jkun 
eliġibbli għall-kontribuzzjoni finanzjarja 
mill-programm ta’ appoġġ għall-SST bil-
kundizzjoni li jiġi konkluż il-ftehim 
imsemmi fl-Artikolu 10.

Or. en

Emenda 96
Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Iċ-Ċentru Satellitari tal-Unjoni Ewropea
(EUSC) għandu jipparteċipa fl-
implimentazzjoni tal-objettiv stabbilit fil-

Iċ-Ċentru Satellitari tal-Unjoni Ewropea
(EUSC) għandu jipparteċipa fl-
implimentazzjoni tal-objettiv stabbilit fil-
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punt (c) tal-Artikolu 3 u għandu jkun 
eliġibbli għall-kontribuzzjoni finanzjarja 
mill-programm ta’ appoġġ għall-SST bil-
kundizzjoni li jiġi konkluż il-ftehim 
imsemmi fl-Artikolu 10.

punt (c) tal-Artikolu 3 u għandu jkun 
eliġibbli għall-kontribuzzjoni finanzjarja sa 
livell massimu mill-programm ta’ appoġġ 
għall-SST bil-kundizzjoni li jiġi konkluż il-
ftehim imsemmi fl-Artikolu 10.

Or. en

Emenda 97
Sajjad Karim

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 9 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-użu u l-iskambju tad-dejta tal-SST u l-
informazzjoni tal-SST għall-iskopijiet tal-
implimentazzjoni tal-objettivi msemmijin 
fl-Artikolu 3 għandhom ikunu soġġetti 
għar-regoli li ġejjin u għandu jiġi stabbilit 
att ta’ implimentazzjoni li jispeċifika l-
mezzi li bihom se jinkisbu dawn l-
għanijiet u l-miżuri li għandhom jittieħdu 
sabiex tiġi żgurata l-konformità mal-
kriterji rilevanti:

Or. en

Emenda 98
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 9 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-użu u l-iskambju tad-dejta u l-
informazzjoni tal-SST għall-iskopijiet tal-
implimentazzjoni tal-azzjonijiet ewlenin 
imsemmijin fl-Artikolu 3 għandhom ikunu 
soġġetti għar-regoli li ġejjin:
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Or. en

Emenda 99
Vittorio Prodi

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 10 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 100
Vladimír Remek, Vittorio Prodi

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 10 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ESA tista’ tikkontribwixxi għall-
Programm tal-SST f’isem l-Istati Membri 
tagħha li qed jipparteċipaw fil-Programm 
ta’ Għarfien ta’ Sitwazzjonijiet tal-Ispazju 
(il-Programm SSA).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħala s-sid tal-assi tanġibbli u intanġibbli kollha, l-ESA ma teħtieġx ftehim mal-Istati Membri 
tagħha li qed jipparteċipaw fl-SSA.
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Emenda 101
Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 11 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-finanzjament tal-Unjoni għall-
programm ta’ appoġġ għall-SST għandu 
jittieħed minn programmi oħra previsti 
fil-qafas finanzjarju pluriennali għall-
2014-2020 b’konformità sħiħa mal-bażi 
legali tagħhom.

Il-kontribuzzjoni massima tal-Unjoni 
għall-programm ta’ appoġġ għall-SST hi 
ta’ EUR 70 miljun għall-2014-2020 fi 
prezzijiet kurrenti, li għandha tittieħed 
primarjament u fi proporzjonijiet 
ekwivalenti mill-programmi stabbiliti bl-
atti msemmija fit-tieni paragrafu.

Or. en

Emenda 102
Sajjad Karim, Evžen Tošenovský

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 11 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Ir-Regolament (UE) Nru […] tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-
implimentazzjoni u l-esplojtazzjoni tas-
sistemi Ewropej tar-radjunavigazzjoni bis-
satellita, l-Artikoli 1, 3(c) u (d) u 4;

(a) Ir-Regolament (UE) Nru […] tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-
implimentazzjoni u l-esplojtazzjoni tas-
sistemi Ewropej tar-radjunavigazzjoni bis-
satellita, l-Artikoli 1, 3(c) u (d) u 4, 
mingħajr ma tiġi pperikolata l-
funzjonalità sħiħa tal-programmi EGNOS 
u Galileo.

__________________ __________________
21 COM(2011) 814 final, 31.11.2011. Ir-
referenza għandha tiġi aġġornata wara l-
adozzjoni.

21 COM(2011) 814 finali, 31.11.2011. Ir-
referenza għandha tiġi aġġornata wara l-
adozzjoni.

Or. en

Emenda 103
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič
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Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 11 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Ir-Regolament (UE) Nru [...] tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jistabbilixxi l-Programm Copernicus, l-
Artikolu 5 (c).

__________________ __________________
21a ĠU L ....

Or. en

Emenda 104
Norbert Glante

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 11 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Regolament (UE) Nru […] tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jistabbilixxi l-Programm Copernicus u 
jħassar ir-Regolament (UE) Nru 
911/2020, Artikolu 5 punt c;

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-emenda għandha l-għan li jissemmew il-programmi li minnhom jista’ jittieħed 
finanzjament, iżda mingħajr ma jiġi stabbilit persentaġġ, sabiex tkun iggarantita l-flessibilità 
fil-finanzjament.

Emenda 105
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 11 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Id-Deċiżjoni tal-Kunsill Nru […] li 
tistabbilixxi l-Programm Speċifiku li 
jimplimenta Orizzont 202022, l-
Artikolu 2(2)(b) u (c), il-Parti II tal-
Anness, il-punt 1.6.2(d) u il-Parti III tal-
Anness, il-punt 6.3.4;

(b) parti mill-kontribuzzjoni tista’ tittieħed 
ukoll, sa ċertu punt limitat u skont it-
termini tal-atti bażiċi tagħhom, mill-
programmi mwaqqfin mir-Regolament 
(UE) Nru [...] tal-Parlament Ewropew u
tal-Kunsill li jistabbilixxi, bħala parti mill-
Fond ta’ Sigurtà Interna, l-istrument 
għall-appoġġ finanzjarju għall-
kooperazzjoni tal-pulizija, il-prevenzjoni u 
l-ġlieda kontra l-kriminalità, u l-ġestjoni 
tal-kriżijiet, l-Artikolu 3(2)(b) u (3)(e) u 
mid-Deċiżjoni tal-Kunsill Nru […] li 
tistabbilixxi l-Programm Speċifiku li 
jimplimenta Orizzont 202022, l-
Artikolu 2(2)(b) u (c), il-Parti II tal-
Anness, il-punt 1.6.2(d) u l-Parti III tal-
Anness, il-punt 6.3.4.

__________________ __________________
21a ĠU L ....

22 COM(2011) 811 final, 31.11.2011. Ir-
referenza għandha tiġi aġġornata wara l-
adozzjoni.

22 COM(2011) 811 finali, 31.11.2011. Ir-
referenza għandha tiġi aġġornata wara l-
adozzjoni.

Or. en

Emenda 106
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 11 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) ir-Regolament (UE) Nru […] tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jistabbilixxi, bħala parti mill-Fond għas-
Sigurtà Interna, l-istrument għal appoġġ 
finanzjarju għall-kooperazzjoni tal-
pulizija, il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-
kriminalità u l-ġestjoni tar-riskji, l-
Artikolu 3(2)(b) u (3)(e).

imħassar



PE523.078v01-00 38/40 AM\1009739MT.doc

MT

__________________
23 COM(2011) 753 final, 31.11.2011. Ir-
referenza għandha tiġi aġġornata wara l-
adozzjoni.

Or. en

Emenda 107
Sajjad Karim

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 11 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) ir-Regolament (UE) Nru […] tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jistabbilixxi, bħala parti mill-Fond għas-
Sigurtà Interna, l-istrument għal appoġġ 
finanzjarju għall-kooperazzjoni tal-
pulizija, il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-
kriminalità u l-ġestjoni tar-riskji, l-
Artikolu 3(2)(b) u (3)(e).

(c) ir-Regolament (UE) Nru […] tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jistabbilixxi l-finanzjament u l-operat tal-
programm Ewropew ta’ Monitoraġġ 
Globali tal-Ambjent u s-Sigurtà 
(Copernicus) għall-2014-2020, mingħajr 
ma tiġi pperikolata l-funzjonalità sħiħa 
tal-programm.

Or. en

Emenda 108
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-approprjazzjonijiet annwali għandhom 
jiġu awtorizzati mill-awtorità baġitarja fil-
limiti previsti għal din l-attività fil-
programmi li minnhom ittieħed il-
finanzjament.

2. L-approprjazzjonijiet annwali għandhom 
jiġu awtorizzati mill-awtorità baġitarja fil-
limiti previsti għal din l-attività fil-
programmi li minnhom ittieħed il-
finanzjament. Kwalunkwe żieda fil-
kontribuzzjoni tal-Unjoni għandha 
tinkiseb mill-programmi Galileo u 
Copernicus.
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Or. en

Emenda 109
Vittorio Prodi

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 11 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-finanzjament privat għandu 
jittieħed minn istituzzjonijiet finanzjarji li 
juru interess ippruvat fil-protezzjoni tal-
inġenji tal-ispazju.

Or. en

Emenda 110
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha timmonitorja l-
implimentazzjoni tal-Programm ta’
Appoġġ għall-SST.

1. Il-Kummissjoni għandha timmonitorja l-
implimentazzjoni tal-Programm ta’
Appoġġ għall-SST u tinforma 
annwalment lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill.

Or. en

Emenda 111
Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 13 – paragrafu 2 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-effettività tal-użu tar-riżorsi. (b) l-effettività tal-użu tar-riżorsi, b’mod 
partikolari billi titqies il-provvista ta’
fondi għall-EUSC.

Or. en


