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Emenda 16
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Sabiex jinkiseb l-għan tal-GMES fuq 
bażi sostenibbli, jinħtieġ li jiġu kkoordinati 
l-attivitajiet tad-diversi msieħba involuti 
fil-GMES, u li tiġi żviluppata, stabbilita u 
mħaddma kapaċità ta’ servizz u 
osservazzjoni li tissodisfa d-domanda tal-
utenti. Il-GMES se jkun għodda ewlenija li 
tappoġġja l-bijodiversità, il-monitoraġġ tal-
ekosistema u l-adattament u l-mitigazzjoni 
tat-tibdil fil-klima.

(4) Sabiex jinkiseb l-għan tal-GMES fuq 
bażi sostenibbli, jinħtieġ li jiġu kkoordinati 
l-attivitajiet tad-diversi msieħba involuti 
fil-GMES, u li tiġi żviluppata, stabbilita u 
mħaddma kapaċità ta’ servizz u 
osservazzjoni li tissodisfa l-eżiġenzi tal-
utenti u l-ħtiġijiet attwali. Il-GMES se jkun 
għodda ewlenija li tappoġġja l-
bijodiversità, il-monitoraġġ tal-ekosistema 
u l-adattament u l-mitigazzjoni tat-tibdil 
fil-klima.

Or. el

Emenda 17
Rachida Dati

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Minbarra l-attivitajiet ta’ żvilupp 
iffinanzjati skont il-qasam tematiku 
spazjali, inklużi fid-Deċiżjoni 
Nru 1982/2006/KE tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2006 
dwar is-Seba’ Programm ta’ Qafas tal-
Komunità Ewropea għar-riċerka, l-iżvilupp 
teknoloġiku u attivitajiet ta’ dimostrazzjoni 
(2007-2013) (minn hawn ’il quddiem is-
“Seba’ Programm ta’ Qafas”), tinħtieġ 
azzjoni Komunitarja fil-perjodu tal-2011-
2013 biex tiżgura l-kontinwità mal-
azzjonijiet preparatorji u biex tistabbilixxi 
servizzi operattivi fuq bażi aktar 

(8) Minbarra l-attivitajiet ta’ żvilupp 
iffinanzjati skont il-qasam tematiku 
spazjali, inklużi fid-Deċiżjoni 
Nru 1982/2006/KE tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2006 
dwar is-Seba’ Programm ta’ Qafas tal-
Komunità Ewropea għar-riċerka, l-iżvilupp 
teknoloġiku u attivitajiet ta’ dimostrazzjoni 
(2007-2013) (minn hawn ’il quddiem is-
“Seba’ Programm ta’ Qafas”), tinħtieġ 
azzjoni Komunitarja fil-perjodu tal-2011-
2013 biex tiżgura l-kontinwità mal-
azzjonijiet preparatorji u biex tistabbilixxi 
servizzi operattivi fuq bażi aktar 
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permanenti f’oqsma ta’ maturità teknika 
suffiċjenti b’potenzjal ippruvat għall-
iżvilupp ta’ servizzi fil-livell suċċessiv, 
inklużi r-rispons ta’ emerġenza u l-
monitoraġġ tal-art. Is-servizzi marittimi u 
tal-atmosfera se jkomplu jiġu żviluppati 
b’mod parallel mas-servizzi ta’ ġestjoni tal-
emerġenza u ta’ monitoraġġ tal-art bis-
sostenn tal-fondi ta’ riċerka u żvilupp skont 
is-Seba’ Programm ta’ Qafas, inkluż it-
twaqqif ta’ kapaċità preoperattiva qabel l-
2013.

permanenti f’oqsma ta’ maturità teknika 
suffiċjenti b’potenzjal ippruvat għall-
iżvilupp ta’ servizzi fil-livell suċċessiv, 
inklużi mhux biss ir-rispons ta’ emerġenza 
u l-monitoraġġ tal-art, iżda wkoll is-
servizzi ta’ monitoraġġ tal-ibħra u tal-
atmosfera. Dawn is-servizzi se jkomplu 
jiġu żviluppati b’mod parallel mas-servizzi 
ta’ ġestjoni tal-emerġenza u ta’ monitoraġġ 
tal-art bis-sostenn tal-fondi ta’ riċerka u 
żvilupp skont is-Seba’ Programm ta’ 
Qafas, inkluż it-twaqqif ta’ kapaċità 
preoperattiva qabel l-2013.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Is-servizzi kollha tal-GMES għandhom jiġu ttrattati b'mod ġust. Partikolarment fid-dawl tal-
emerġenza fil-klima, it-twaqqif ta’ servizzi ta' monitoraġġ tal-ibħra u tal-atmosfera għandhom 
jiġu inklużi fil-lista ta' prijoritajiet tal-GMES. B’mod partikulari, hemm bżonn li jkun jista’ 
jiġi garantit finanzjament tal-entitajiet privati li jipparteċipaw fis-servizzi konċernati għall-
perjodu 2011-2013.

Emenda 18
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Is-servizzi operattivi fil-qasam tal-
mitigazzjoni tal-emerġenza u r-risponsi 
umanitarji huma neċessarji biex 
jikkoordinaw il-kapaċità eżistenti tal-
Komunità u l-Istati Membri tagħha biex 
itejbu l-preparazzjoni, ir-rispons u l-irkupru 
wara diżastri naturali u kkawżati mill-
bniedem, li ħafna drabi jkollhom ukoll 
impatt negattiv fuq l-ambjent. Billi t-tibdil 
fil-klima jista’ jwassal għal żieda fl-
emerġenzi, il-GMES se jkun essenzjali 
għall-adattament tat-tibdil fil-klima. Is-
servizzi tal-GMES għandhom għalhekk 
jipprovdu informazzjoni ġeospazjali biex 

(10) Is-servizzi operattivi fil-qasam tal-
mitigazzjoni tal-emerġenza u r-risponsi 
umanitarji huma neċessarji biex 
jistabbilixxu u jikkoordinaw il-kapaċità 
eżistenti tal-Komunità u l-Istati Membri 
tagħha biex itejbu l-preparazzjoni, ir-
rispons u l-irkupru wara diżastri naturali u 
kkawżati mill-bniedem, li ħafna drabi 
jkollhom ukoll impatt negattiv fuq l-
ambjent. Billi t-tibdil fil-klima jista’ 
jwassal għal żieda fl-emerġenzi, il-GMES 
se jkun essenzjali għall-adattament tat-
tibdil fil-klima. Is-servizzi tal-GMES 
għandhom għalhekk jipprovdu 
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jappoġġjaw diversi parteċipanti fil-qasam 
tar-risponsi ta’ emerġenza u dawk 
umanitarji.

informazzjoni ġeospazjali biex jappoġġjaw 
diversi parteċipanti fil-qasam tar-risponsi 
ta’ emerġenza u dawk umanitarji.

Or. el

Emenda 19
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) L-għoti ta’ servizzi operattivi 
ffinanzjati skont dan ir-Regolament 
jiddependi fuq l-aċċess għal dejta miġbura 
permezz ta’ infrastruttura spazjali kif ukoll 
faċilitajiet tal-ajru, tal-baħar u tal-art 
(“infrastruttura in situ”) u programmi ta’ 
stħarriġ. L-aċċess għal dejta bħal din 
għandu għalhekk jiġi assigurat u fejn ikun 
meħtieġ, għandu jiġi appoġġjat il-ġbir ta’ 
dejta in situ b’mod komplementari mal-
attivitajiet Komunitarji u nazzjonali. Dan 
hu partikolarment importanti fejn din id-
dejta miġbura ma tkunx meħtieġa skont il-
liġi Komunitarja jew nazzjonali. Fl-aħħar 
nett, jeħtieġ li tiġi żgurata d-disponibbiltà 
kontinwa tal-ħtiġijiet ta’ infrastruttura in
situ u spazjali sottostanti, inkluża 
infrastruttura spazjali żviluppata 
speċifikament għall-GMES fil-qafas tal-
programm tal-komponent spazjali ESA 
GMES (il-missjonijiet Sentinella). L-
ewwel Sentinelli se jibdew il-fażi 
operattiva inizjali tagħhom fl-2011.

(12) L-għoti ta’ servizzi operattivi 
ffinanzjati skont dan ir-Regolament 
jiddependi fuq l-aċċess għal dejta miġbura 
permezz ta’ infrastruttura spazjali kif ukoll 
faċilitajiet tal-ajru, tal-baħar u tal-art 
(“infrastruttura in situ”) u programmi ta’ 
stħarriġ. L-aċċess għal dejta bħal din 
għandu għalhekk jiġi assigurat, sakemm ir-
regoli ta' kunfidenzjalità jiġu rrispettati 
fir-rigward ta' informazzjoni sensittiva 
għal raġunijiet kummerċjali u nazzjonali,
u fejn ikun meħtieġ, għandu jiġi appoġġjat 
il-ġbir ta’ dejta in situ b’mod 
komplementari mal-attivitajiet Komunitarji 
u nazzjonali. Dan hu partikolarment 
importanti fejn din id-dejta miġbura ma 
tkunx meħtieġa skont il-liġi Komunitarja 
jew nazzjonali. Fl-aħħar nett, jeħtieġ li tiġi 
żgurata d-disponibbiltà kontinwa tal-
ħtiġijiet ta’ infrastruttura in situ u spazjali 
sottostanti, inkluża infrastruttura spazjali 
żviluppata speċifikament għall-GMES fil-
qafas tal-programm tal-komponent spazjali 
ESA GMES (il-missjonijiet Sentinella). L-
ewwel Sentinelli se jibdew il-fażi 
operattiva inizjali tagħhom fl-2011.

Or. el
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Emenda 20
Norbert Glante

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Għat-tul kollu tal-operazzjonijiet 
inizjali tal-GMES, għandu jiġi stabbilit 
pakkett finanzjarju ta’ EUR 107 miljuni li 
jikkostitwixxi l-ewwel referenza, skont it-
tifsira tal-punt 37 tal-Ftehim 
Interistituzzjonali tas-17 ta’ Mejju 2006 
bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-
Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja 
u l-ġestjoni finanzjarja soda. Huwa 
mbassar li dan il-pakkett finanzjarju se jiġi 
kkomplementat b’ammont ta’ 
EUR 43 miljun mit-tema spazjali tas-Seba’ 
Programm ta’ Qafas għal azzjonijiet ta’ 
riċerka li jakkumpanjaw l-operazzjonijiet 
inizjali tal-GMES.

(16) Għat-tul kollu tal-operazzjonijiet 
inizjali tal-GMES, għandu jiġi stabbilit 
pakkett finanzjarju ta’ EUR 317 miljuni li 
jikkostitwixxi l-ewwel referenza, skont it-
tifsira tal-punt 37 tal-Ftehim 
Interistituzzjonali tas-17 ta’ Mejju 2006 
bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-
Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja 
u l-ġestjoni finanzjarja soda. Huwa 
mbassar li dan il-pakkett finanzjarju se jiġi 
kkomplementat b’ammont ta’ 
EUR 43 miljun mit-tema spazjali tas-Seba’ 
Programm ta’ Qafas għal azzjonijiet ta’ 
riċerka li jakkumpanjaw l-operazzjonijiet 
inizjali tal-GMES.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Diversi esperti inkarigati mill-istudju tal-GMES iqisu bħala inadegwat l-iffinanzjar ipprovdut 
mill-Kummissjoni fil-proposta tagħha li tniedi l-fażi operattiva tal-programm ta’ 
osservazzjoni tad-Dinja għall-perjodu 2011-2013. Iż-żieda minn issa ‘l quddiem fil-volum ta' 
dawn il-fondi tammonta għal użu għaqli tal-flus imħallsa miċ-ċittadini, minħabba li l-
investimenti sussegwenti li xorta jkunu meħtieġa jwasslu għal spejjeż ogħla.

Emenda 21
Norbert Glante

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Is-servizzi tal-GMES għandhom ikunu 
aċċessibbli b’mod sħiħ u miftuħ. Dan hu 
meħtieġ biex jippromwovi l-użu u l-qsim 
ta’ dejta u informazzjoni tal-osservazzjoni 
tad-Dinja b’konformità mal-prinċipji tal-

(18) Is-servizzi tal-GMES għandhom ikunu 
aċċessibbli b’mod sħiħ u miftuħ għal 
persuni fiżiċi u ġuridiċi li huma residenti 
jew stabbilit fl-UE. Dan hu meħtieġ biex 
jippromwovi l-użu u l-qsim ta’ dejta u 
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SEIS, INSPIRE u s-Sistema ta’ Sistemi 
għall-Osservazzjoni Globali tad-Dinja 
(GEOSS).

informazzjoni tal-osservazzjoni tad-Dinja 
b’konformità mal-prinċipji tal-SEIS, 
INSPIRE u s-Sistema ta’ Sistemi għall-
Osservazzjoni Globali tad-Dinja (GEOSS) 
u t-tisħiħ tas-swieq tal-osservazzjoni tad-
Dinja fl-Ewropa u, b'mod partikolari, is-
setturi downstream, sabiex jiżdiedu t-
tkabbir u l-impjieg.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Iċ-ċittadini u n-negozji fl-Unjoni Ewropea għandu jkollhom aċċess għall-informazzjoni 
mingħajr restrizzjoni. Ġeneralment, l-aċċess għal pajjiżi terzi għandu jkun ibbażat fuq il-
prinċipju tar-reċiproċità. Madankollu, m'għandhiex tiġi eskluża l-possibbiltà li jingħata dan 
l-aċċess liberu għal ċerti pajjiżi jew reġjuni rigward politiki oħra tal-UE, bħall-iżvilupp jew 
it-tibdil fil-klima.

Emenda 22
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Is-servizzi tal-GMES għandhom ikunu 
aċċessibbli b’mod sħiħ u miftuħ. Dan hu 
meħtieġ biex jippromwovi l-użu u l-qsim 
ta’ dejta u informazzjoni tal-osservazzjoni 
tad-Dinja b’konformità mal-prinċipji tal-
SEIS, INSPIRE u s-Sistema ta’ Sistemi 
għall-Osservazzjoni Globali tad-Dinja 
(GEOSS).

(18) Is-servizzi tal-GMES għandhom ikunu 
aċċessibbli b’mod sħiħ u miftuħ, sakemm 
jiġu rispettati r-regoli tal-kunfidenzjalità 
fir-rigward tal-informazzjoni sensittiva 
għal raġunijiet kummerċjali u nazzjonali.
Dan hu meħtieġ biex jippromwovi l-użu u 
l-qsim ta’ dejta u informazzjoni tal-
osservazzjoni tad-Dinja b’konformità mal-
prinċipji tal-SEIS, INSPIRE u s-Sistema 
ta’ Sistemi għall-Osservazzjoni Globali 
tad-Dinja (GEOSS).

Or. el
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Emenda 23
Rachida Dati

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Is-servizzi tal-GMES għandhom ikunu 
aċċessibbli b’mod sħiħ u miftuħ. Dan hu 
meħtieġ biex jippromwovi l-użu u l-qsim 
ta’ dejta u informazzjoni tal-osservazzjoni 
tad-Dinja b’konformità mal-prinċipji tal-
SEIS, INSPIRE u s-Sistema ta’ Sistemi 
għall-Osservazzjoni Globali tad-Dinja 
(GEOSS).

(18) Is-servizzi tal-GMES għandhom ikunu 
aċċessibbli b’mod sħiħ u ħieles. Dan hu 
meħtieġ biex jippromwovi l-użu u l-qsim 
ta’ dejta u informazzjoni tal-osservazzjoni 
tad-Dinja b’konformità mal-prinċipji tal-
SEIS, INSPIRE u s-Sistema ta’ Sistemi 
għall-Osservazzjoni Globali tad-Dinja 
(GEOSS).

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li jkun hemm prinċipju ta' aċċess liberu għad-dejta tal-GMES. Dan il-
prinċipju jħalli miftuħ il-kwistjoni dwar jekk għandux isir ħlas jew le għad-dejta, għal xi 
kategoriji ta' utenti. Din il-kwistjoni tista’ tiġi deċiża aktar tard, billi jitqiesu pereżempju l-
kriterji ġeografiċi, il-prinċipju ta' reċiproċità jew l-iżviluppi tas-suq. Huwa importanti li ma 
jiġix ristrett aktar l-aċċess għad-dejta, sabiex is-suq downstream tal-GMES ma jiġix imxekkel.

Emenda 24
Norbert Glante

Proposta għal regolament
Premessa 18 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) L-informazzjoni u d-dejta pprovduta 
mingħajr ħlas u b’mod miftuħ fil-qafas 
tas-servizzi tal-GMES ma għandhiex 
tipperikola l-mudelli tan-negozju ta' 
kumpaniji eżistenti jew dawk fil-proċess li 
jitwaqqfu.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Dan ir-Regolament huwa maħsub, fost fatturi oħra, biex jappoġġja u jippromwovi l-intrapriżi 
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żgħar u ta' daqs medju, u mhux biex jagħmlilhom xogħolhom aktar diffiċli.

Emenda 25
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt a - inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– ġestjoni tal-emerġenza; – ġestjoni tal-emerġenza u għajnuna għat-
tiftix u s-salvataġġ,

Or. el

Emenda 26
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt a - inċiż 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– monitoraġġ tal-ambjent marittimu; monitoraġġ tal-ambjent marittimu, 
sorveljanza tan-navigazzjoni u kontroll 
tal-fruntieri marittimi, 

Or. el

Emenda 27
Giles Chichester

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) komponent ta’ referenza ġeospazjali 
li jiżgura l-konsistenza tad-dejta tal-
GMES mad-dejta ta' referenza tal-Istati 
Membri u l-infrastruttura Ewropea għal 
Dejta Spazjali stabbilita mid-Direttiva 
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INSPIRE (2007/2/KE).

Or. en

Justification

Geospatial reference data held by Member States is a vital component of GMES.  It provides 
the reference framework against which environmental observations – whether from space-
based or in situ sensors – are located and interpreted.  GMES observations must be related to 
a consistent framework to facilitate their interpretation and re-use.  The legal instrument for 
this is already in place: the INSPIRE Directive lays down rules aimed at the establishment of 
the Infrastructure for Spatial Information in the European Community, building upon 
infrastructures established and operated by the Member States.  Through implementing rules 
INSPIRE establishes technical arrangements for the interoperability and, where practicable, 
harmonisation of spatial data sets and services relating to key reference data themes, 
including Coordinate Reference Systems, Administrative Units, Transport Networks,
Hydrography, Protected Sites, Elevation, Land Cover, Orthoimagery and Geology The 
Commission proposal fails to recognise the characteristics that distinguish reference data 
from other in situ data and consequently risks unnecessary duplication. 

Emenda 28
Rachida Dati

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a) servizzi ta’ sorveljanza tal-ambjent 
marittimu;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Is-servizzi tal-monitoraġġ tal-baħar u s-sorveljanza tal-atmosfera għandhom ikunu inklużi fil-
lista tal-oqsma ta' azzjoni tal-programm GMES, sa mill-implimentazzjoni inizjali tiegħu. 
Dawn is-servizzi jagħmluha possibbli li jintlaħqu l-għanijiet li jirrikjedu azzjoni urġenti (eż. 
il-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima).
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Emenda 29
Rachida Dati

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 2 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b) servizzi tas-sorveljanza tal-atmosfera;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Is-servizzi tal-monitoraġġ tal-baħar u s-sorveljanza tal-atmosfera għandhom ikunu inklużi fil-
lista tal-oqsma ta' azzjoni tal-programm GMES, sa mill-implimentazzjoni inizjali tiegħu. 
Dawn is-servizzi jagħmluha possibbli li jintlaħqu l-għanijiet li jirrikjedu azzjoni urġenti (eż. 
il-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima).

Emenda 30
Giles Chichester

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Is-servizzi tal-GMES għandhom jużaw 
kemm jista' jkun l-għejun ta' 
informazzjoni eżistenti mmexxija mill-
gvernijiet tal-Istati Membri. Il-ġbir ta' 
dejta addizzjonali li tidduplika b’mod 
sinifikanti s-sorsi eżistenti għandu jiġi 
kkunsidrat biss meta jidher ċar li serje ta' 
dejta eżistenti hija inadegwata u li ma 
jkun hemm ebda possibbiltà ta' titjib.

Or. en

Justification

Duplication should be avoided so that efficient use is made of the funds available to the 
GMES programme.   The requirement to give due consideration to the use of existing Member 
State data is consistent with the twin principles of subsidiarity - which requires that 
Community action be limited to that which cannot be done effectively by Member States - and 
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proportionality - because GMES activities must complement rather than duplicate existing 
services .  It will also ensure that GMES achieves maximum synergy with the work done by 
Member States to create National Spatial Data Infrastructures as part of the European 
Spatial Data Infrastructure under INSPIRE.  The investments made by Member States to 
implement the INSPIRE Directive must not be duplicated by the GMES programme.  
Furthermore, the successful uptake of GMES services will depend heavily on use of common 
reference data by GMES and the complementary national geo-information systems that 
GMES services must work with in real-life applications.

Emenda 31
Giles Chichester

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha timmaniġġja l-
fondi allokati għall-attivitajiet skont dan ir-
Regolament b’konformità mar-Regolament 
(KE, Euratom) Nru 1605/2002 (minn hawn 
’il quddiem “ir-Regolament Finanzjarju”) u 
għandha tiżgura l-komplementarjetà u l-
konsistenza tal-programm GMES ma’ 
politiki, strumenti u azzjonijiet rilevanti 
oħra tal-Komunità, relatati b’mod 
partikolari mal-kompetittività u l-
innovazzjoni, il-koeżjoni, ir-riċerka, it-
trasport u l-kompetizzjoni, il-programmi 
Ewropej tas-Sistemi Globali għan-
Navigazzjoni bis-Satelliti (GNSS), il-
protezzjoni tad-dejta personali, id-
Direttiva 2007/2/KE (INSPIRE), is-
Sistema Komuni ta’ Informazzjoni 
Ambjentali (SEIS) u attivitajiet 
Komunitarji fil-qasam tar-rispons ta’ 
emerġenza.

2. Il-Kummissjoni għandha timmaniġġja l-
fondi allokati għall-attivitajiet skont dan ir-
Regolament b’konformità mar-Regolament 
(KE, Euratom) Nru 1605/2002 (minn hawn 
’il quddiem “ir-Regolament Finanzjarju”) u 
għandha tiżgura l-komplementarjetà u l-
konsistenza tal-programm GMES ma’ 
politiki, strumenti u azzjonijiet rilevanti 
oħra tal-Komunità, relatati b’mod 
partikolari mal-kompetittività u l-
innovazzjoni, il-koeżjoni, ir-riċerka, it-
trasport u l-kompetizzjoni, il-programmi 
Ewropej tas-Sistemi Globali għan-
Navigazzjoni bis-Satelliti (GNSS), il-
protezzjoni tad-dejta personali, id-
Direttiva 2007/2/KE (INSPIRE), is-
Sistema Komuni ta’ Informazzjoni 
Ambjentali (SEIS) u attivitajiet 
Komunitarji fil-qasam tar-rispons ta’ 
emerġenza. Il-Kummissjoni hija 
megħjuna minn Bord tal-Imsieħba 
magħmul minn rappreżentanti tal-partijiet 
kollha interessati: utenti u fornituri ta' 
dejta ta' osservazzjoni miġbura fl-ispazju, 
id-dejta ta’ osservazzjoni fuq il-post u 
dejta ġeospazjali ta' referenza.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-GMES jirrikjedi sforz ta' kooperazzjoni ta' bosta partijiet interessati li jeħtieġ li jesprimu l-
fehmiet u t-tħassib tagħhom fil-preżenza ta' ħaddieħor. Il-forma preċiża tal-Bord tal-Imsieħba 
tista' tiġi ddefinita fl-ambitu tal-kompetenza istituzzjonali tal-Kummissjoni, u dan il-bord jista' 
jkun is-suċċessur tal-Kunsill Konsultattiv tal-GMES, kif maħsub mill-Presidenza tal-Kunsill.

Emenda 32
Rachida Dati

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2 a. Il-Kummissjoni Ewropea għandha 
tkun megħjuna minn Bord tal-Imsieħba.
Il-Bord tal-Imsieħba għandu jkun il-
forum prinċipali għall-koordinazzjoni 
bejn l-Istati Membri li jipparteċipaw fil-
GMES permezz tal-infrastrutturi u tal-
Kummissjoni Ewropea. Huwa għandu 
jikkumplimenta l-funzjonijiet tal-kumitat 
GMES imsemmi fl-Artikolu 11 u 
jiggrantixxi l-koerenza globali tal-
programm GMES. 
Partijiet interessati rilevanti oħra jistgħu 
jiġu mistiedna jipparteċipaw fil-ħidma tal-
Bord tal-Imsieħba bħala osservaturi. 
Il-Bord tal-Imsieħba għandu jkun 
inkarigat bil-kompiti li ġejjin : 
- li jeżamina l-iżvilupp tal-qafas ġenerali 
tal-GMES, 
- li jieħu nota tal-kontributi tal-imsieħba 
sabiex id-dejta, il-prodotti jew l-
infrastruttura tagħhom isiru disponibbli.  
Il-kompiti tiegħu jistgħu jiġu estiżi skont 
l-evoluzzjoni tal-GMES. 
Il-Bord tal-Imsieħba għandu jadotta r-
regolament tal-proċedura tiegħu stess.   

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Ir-rwol tal-GMES, skont l-Artikolu 11 tal-proposta tar-regolament, huwa limitat għall-
implimentazzjoni tal-baġit GIO. Għandu jinħoloq forum permanenti għall-koordinazzjoni, li 
jinkludi iżda mhux esklussivament, il-Kummissjoni u l-Istati Membri. Il-funzjonament tajjeb 
tal-GMES jiddependi minn arkitettura ta' governanza ċara u kooperazzjoni tajba bejn il-
partijiet interessati kollha. 

Emenda 33
Rachida Dati

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Biex tiġi evitata d-duplikazzjoni, is-
servizzi tal-GMES primarjament 
għandhom jużaw, fejn rilevanti, sorsi ta' 
informazzjoni eżistenti mmexxija minn 
entitajiet nazzjonali. 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Biex tiġi żgurata tmexxija soda tal-baġit tal- GMES, għandha tiġi evitata d-duplikazzjoni tal-
informazzjoni u għandha tintuża primarjament informazzjoni li diġà teżisti fil-livell 
nazzjonali. Il-programm GMES għandu jirrispetta l-prinċipji tas-sussidjarjetà u tal-
proporzjonalità. Il-GMES għandu jkun komplementari għas-servizzi eżistenti.

Emenda 34
Norbert Glante

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-pakkett finanzjarju allokat għall-
implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament 
għandu jkun ta’ EUR 107 miljun.

1. Il-pakkett finanzjarju allokat għall-
implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament 
għandu jkun ta’ EUR 317 miljun.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Diversi esperti inkarigati mill-istudju tal-GMES iqisu bħala inadegwat l-iffinanzjar ipprovdut 
mill-Kummissjoni fil-proposta tagħha li tniedi l-fażi operattiva tal-programm ta’ 
osservazzjoni tad-Dinja għall-perjodu 2011-2013. Iż-żieda minn issa ’l quddiem fil-volum ta' 
dawn il-fondi tammonta għal użu għaqli tal-flus imħallsa miċ-ċittadini, minħabba li l-
investimenti sussegwenti li xorta jkunu meħtieġa jwasslu għal spejjeż ogħla.

Emenda 35
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) aċċess sħiħ u miftuħ għall-
informazzjoni prodotta mis-servizzi tal-
GMES u d-dejta miġbura permezz tal-
infrastruttura tal-GMES, suġġett għal 
restrizzjonijiet rilevanti ta’ sigurtà;

b) aċċess sħiħ, bla ħlas u miftuħ għall-
informazzjoni prodotta mis-servizzi tal-
GMES u d-dejta miġbura permezz tal-
infrastruttura tal-GMES, suġġett għal 
restrizzjonijiet rilevanti ta’ sigurtà;

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Jaqbel li jiġi żgurat aċċess sħiħ, bla ħlas  u miftuħ għall-informazzjoni prodotta mis-servizzi 
tal-GMES u d-dejta miġbura permezz tal-infrastruttura tal-GMES, suġġett għal 
restrizzjonijiet rilevanti ta’ sigurtà;

Emenda 36
Norbert Glante

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) aċċess sħiħ u miftuħ għall-
informazzjoni prodotta mis-servizzi tal-
GMES u d-dejta miġbura permezz tal-
infrastruttura tal-GMES, suġġett għal 
restrizzjonijiet rilevanti ta’ sigurtà;

(b) aċċess sħiħ u miftuħ għall-
informazzjoni prodotta mis-servizzi tal-
GMES u d-dejta miġbura permezz tal-
infrastruttura tal-GMES għal persuni fiżiċi 
u ġuridiċi residenti/bl-uffiċċju rreġistrat 
fl-UE. Bħala regola ġenerali, l-aċċess 
għall-informazzjoni pprovduta mill-
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GMES għal persuni fiżiċi u ġuridiċi minn 
pajjiżi terzi u organizzazzjonijiet 
internazzjonali għandu jkun ibbażat fuq 
il-prinċipju ta' reċiproċità u jkun suġġett 
għall-ftehimiet internazzjonali rilevanti;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Iċ-ċittadini u n-negozji fl-Unjoni Ewropea għandu jkollhom aċċess għall-informazzjoni 
mingħajr restrizzjoni. Min-naħa l-oħra, l-aċċess għal pajjiżi terzi ġeneralment għandu jkun 
ibbażat fuq il-prinċipju tar-reċiproċità. Madankollu, m'għandhiex tiġi eskluża l-possibbiltà li 
jingħata dan l-aċċess liberu għal ċerti pajjiżi jew reġjuni rigward politiki oħra tal-UE, bħall-
iżvilupp jew it-tibdil fil-klima.

Emenda 37
Rachida Dati

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) aċċess sħiħ u miftuħ għall-
informazzjoni prodotta mis-servizzi tal-
GMES u d-dejta miġbura permezz tal-
infrastruttura tal-GMES, suġġett għal 
restrizzjonijiet rilevanti ta’ sigurtà;

b) aċċess sħiħ u ħieles għall-informazzjoni 
prodotta mis-servizzi tal-GMES u d-dejta 
miġbura permezz tal-infrastruttura tal-
GMES, suġġett għal restrizzjonijiet 
rilevanti ta’ sigurtà;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipju ta' aċċess liberu għad-dejta tal-GMES għandu jkun żgurat, irrelevanti mill-fatt 
jekk dan l-aċċess ikunx b'xejn jew le. Dan il-prinċipju għandu jippermetti lill-GMES biex ma 
tillimitax, f’dan l-istadju, l-aċċess għad-dejta tal-GMES. Il-GMES għandu jkun kapaċi jilħaq 
il-potenzjal sħiħ tiegħu, speċjalment rigward is-suq downstream tal-GMES.
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Emenda 38
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) aċċess sħiħ u miftuħ għall-informazzjoni 
prodotta mis-servizzi tal-GMES u d-dejta 
miġbura permezz tal-infrastruttura tal-
GMES, suġġett għal restrizzjonijiet 
rilevanti ta’ sigurtà;

b) aċċess sħiħ u miftuħ għall-informazzjoni 
prodotta mis-servizzi tal-GMES u d-dejta 
miġbura permezz tal-infrastruttura tal-
GMES, suġġett għal restrizzjonijiet 
rilevanti rigward is-setturi sensittivi fuq 
livell nazzjonali, pereżempju s-settur tas-
sigurtà;

Or. el

Emenda 39
Rachida Dati

Proposta għal rregolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ba) tkun żgurata ċ-ċertifikazzjoni tad-
dejta, skont l-Artikolu 8a;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Iċ-ċertifikazzjoni hija definita fl-artikolu ġdid 8a (ara l-Emenda nru 44). Trid tiżgura lill-
utent tad-dejta garanzija tal-awtentiċità u l-integrità tad-dejta. Iċ-ċertifikazzjoni għandha tiġi 
implimentata b’mod li jinżamm bilanċ bejn id-drittijiet skont il-liġi li tagħti valur għad-dejta 
u l-flessibilità neċessarja tagħha, sabiex ma jkunx hemm riskji legali u finanzjarji kbar wisq 
għall-Kummissjoni.
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Emenda 40
Rachida Dati

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) il-kontribuzzjoni lejn is-sostenibbiltà tal-
għoti ta’ dejta u informazzjoni tal-GMES;

d) il-kontribuzzjoni lejn is-sostenibbiltà u 
l-kontinwità tal-għoti ta’ dejta u 
informazzjoni tal-GMES;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Jaqbel li jiġi evitat kwalunkwe xkiel fil-provvista ta' dejta. Il-prinċipju tal-kontinwità, b'mod 
partikolari, għandu joffri garanzija lill-klijenti u l-investituri fis-suq downstream tal-GMES 
rigward is-sostenibbiltà tal-GMES. 

Emenda 41
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal rregolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

e) l-appoġġ għall-komunitajiet ta’ riċerka 
Ewropej.

e) l-appoġġ għall-komunitajiet Ewropej 
tar-riċerka, tal-innovazzjoni u tat-
teknoloġija. 

Or. el

Emenda 42
Giles Chichester

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha timplimenta l-
għanijiet tal-politika ta’ dejta u 
informazzjoni tal-GMES għall-komponent 

2. Il-Kummissjoni għandha timplimenta l-
għanijiet tal-politika ta’ dejta u 
informazzjoni tal-GMES għall-komponent 
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tas-servizzi, il-komponent spazjali u l-
komponent in situ, b’mod partikolari billi 
tiżgura li l-ftehimiet ta’ għotja, il-kuntratti 
tal-akkwist u l-ftehimiet ta’ delegazzjoni 
konklużi mal-fornituri tas-servizzi tal-
GMES, l-operaturi tal-infrastruttura tal-
GMES u l-fornituri tad-dejta huma 
konformi mal-għanijiet imsemmija fil-
paragrafu 1.

tas-servizzi, il-komponent spazjali, il-
komponent in situ u l-komponent ta’ 
referenza ġeospazjali, b’mod partikolari 
billi tiżgura li l-ftehimiet ta’ għotja, il-
kuntratti tal-akkwist u l-ftehimiet ta’ 
delegazzjoni konklużi mal-fornituri tas-
servizzi tal-GMES, l-operaturi tal-
infrastruttura tal-GMES u l-fornituri tad-
dejta huma konformi mal-għanijiet 
imsemmija fil-paragrafu 1.  Il-proċeduri 
għas-sejħiet għall-offerti huma maħsuba 
biex ikunu konsistenti mal-politika 
applikata fil-qasam tad-dejta mill-
awtoritajiet pubbliċi tal-Istati Membri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-komponent ta’ referenza ġeospazjali huwa inkluż hawn biex tiġi żgurata l-konsistenza mal-
Emenda 1. Il-ħtieġa li jiġu rrispettati u meqjusa l-politiki tal-Istati Membri marbuta mad-
dejta għandha x’taqsam mal-prinċipju tal-proporzjonalità. Il-Komunità m'għandhiex 
tintervjeni lil hinn minn dak li huwa meħtieġ biex jintlaħqu l-għanijiet stabbiliti fil-livell tal-
UE. L-awtorità tal-Komunità mhix se tiddeċiedi, fost oħrajn, l-aċċettabilità tal-politiki segwiti 
mill-Istati Membri rigward id-dejta.

Emenda 43
Norbert Glante

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Kull fejn ikun possibbli, is-servizzi tal-
GMES għandhom jużaw id-dejta diġà 
disponibbli mill-awtoritajiet pubbliċi tal-
Istati Membri. L-iżvilupp ta' dejta ġdida li 
tidduplika dejta eżistenti għandu jkun 
ikkunsidrat biss meta d-dejta disponibbli 
ma tkunx tista’ tintuża jew ma tistax tiġi 
mtejba jew supplimentata.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Kull fejn ikun possibbli, għandha tiġi evitata d-duplikazzjoni tad-dejta sabiex jiġi żgurat l-użu 
effiċjenti tal-fondi allokati għall-GMES. Barra minn hekk, dan jippermetti sinerġiji max-
xogħol li diġà sar fl-Istati Membri.

Emenda 44
Rachida Dati

Proposta għal rregolament
Artikolu 8 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8 a

Ċertifikazzjoni tad-dejta

1. Id-dejta tal-GMES għandha tiġi 
ċċertifikata mill-Kummissjoni Ewropea. 

2. Iċ-ċertifikazzjoni, bħala parti tal-
GMES, għandha tkun riżultat ta' proċess 
biex tiġi żgurata l-awtentiċità u l-integrità 
tad-dejta lill-utent.

3. Huwa l-kompitu tal-Kummissjoni 
Ewropea li tadotta l-qafas meħtieġ għaċ-
ċertifikazzjoni, skont il-proċedura definita 
fl-Artikolu 11(2).

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Jaqbel li tiġi definita ċ-ċertifikazzjoni tad-dejta, fil-qafas tal-GMES. Hija bbażata fuq l-għan 
tagħha, li huwa li tiżgura l-integrità u l-awtentiċità tad-dejta. Għalhekk hija r-responsabbiltà 
tal-Kummissjoni Ewropea li tistabbilixxi l-mekkaniżmu biex jintlaħaq dan l-għan.  
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Emenda 45
Rachida Dati

Proposta għal rregolament
Anness – punt 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a) is-servizzi tas-sorveljanza tal-baħar 
jistgħu jipprovdu informazzjoni dwar l-
istat tal-ibħra u l-ekosistemi tal-baħar. 
Dawn is-servizzi huma partikolarment utli 
fl-oqsma tas-sikurezza marittima u l-
protezzjoni tar-riżorsi tal-baħar u fil-
ġlieda kontra t-tibdil fil-klima;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għandhom jiġu miżjuda mal-lista ta' objettivi mmirati, bħala parti mill-implimentazzjoni 
inizjali tal-GMES, dawk relatati mas-sorveljanza tal-baħar, kif ukoll servizzi marbuta mal-
monitoraġġ tal-atmosfera. Minħabba l-għanijiet segwiti minn dawn is-servizzi, huma 
għandhom ikunu wkoll prijorità tal-programm GMES sa mill-implimentazzjoni inizjali tiegħu. 

Emenda 46
Rachida Dati

Proposta għal rregolament
Anness – punt 3 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b) is-servizzi għall-monitoraġġ tal-
atmosfera għandhom jippermettu, b'mod 
partikolari, li tiġi ssorveljata l-kwalità tal-
arja u l-kompożizzjoni kimika tal-
atmosfera;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għandhom jiġu miżjuda mal-lista ta' objettivi mmirati, bħala parti mill-implimentazzjoni 
inizjali tal-GMES, dawk relatati mas-sorveljanza tal-baħar, kif ukoll servizzi marbuta mal-
monitoraġġ tal-atmosfera. Minħabba l-għanijiet segwiti minn dawn is-servizzi, huma 
għandhom ikunu wkoll prijorità tal-programm GMES sa mill-implimentazzjoni inizjali tiegħu. 
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