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Emenda 12
Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva
Dikjarazzjoni (għandha tiġi annessa mar-riżoluzzjoni leġiżlattiva) (ġdida) 

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda

Dikjarazzjoni tal-Parlament Ewropew 
dwar l-użu tas-Servizz Pubbliku Regolat 
(PRS)
il-Parlament huwa mħasseb dwar 
indikazzjonijiet ċari li d-difiża u s-sigurtà 
interna se jkunu s-setturi li jużaw l-akbar 
volum ta' riċevituri tal-PRS, u li, bl-
eċċezzjoni tar-Renju Unit u l-Ġermanja, l-
Istati Membri kollha qed jippjanaw 
applikazzjonijiet tal-PRS fis-settur tad-
difiża nazzjonali tagħhom. Il-Parlament 
jiddispjaċih li, filwaqt li l-Kunsill u l-
Kummissjoni għal bosta snin ċaħdu li 
hemm dominanza tad-difiża u tas-sigurtà 
interna fl-użu tal-PRS, din issa qed issir 
realtà.

Or. en

Emenda 13

Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva
Dikjarazzjoni (għandha tiġi annessa mar-riżoluzzjoni leġiżlattiva) (ġdida) 

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda

Dikjarazzjoni tal-Parlament Ewropew 
dwar il-Governanza tas-Sigurtà
Il-Parlament jinnota li l-governanza tas-
sigurtà għadha mhix ċara fil-każ ta' 
attakk immedjat minn stat ostili jew minn 
attur mhux statali kontra l-Unjoni, l-Istati 
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Membri jew pajjiżi sħab li jużaw il-PRS 
jew servizzi oħra ta' Galileo. L-Azzjoni 
Konġunta tal-Kunsill 2004/552/PESK tat-
12 ta' Lulju 2004 dwar aspetti tal-
operazzjoni tas-sistema Ewropea tar-
radjunavigazzjoni bis-satellita li 
jaffettwaw is-sigurtà tal-Unjoni Ewropea1

jeħtiġilha tiġi modifikata biex tipprovdi 
aktar dettall dwar il-kwistjoni jekk ir-
Rappreżentant Għoli għall-Affarijiet 
Barranin u l-Politika tas-Sigurtà/Viċi 
President tal-Kummissjoni għandux dritt
iwaqqaf jew jimmodifika s-servizz b'mod 
sinifikanti mingħajr konsultazzjoni 
ulterjuri fil-każ ta' theddida immedjata.
1 ĠU L 246, 20.7.2004, p. 30

Or. en

Emenda 14
Norbert Glante

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Fil-konklużjonijiet li adotta waqt il-
laqgħa tiegħu tat-12 ta' Ottubru 2006, il-
Kunsill tat-Trasport talab lill-Kummissjoni 
biex tkompli b'mod attiv il-ħidma tagħha 
dwar l-elaborazzjoni tal-politika ta' aċċess 
għall-PRS, biex tkun tista' b'mod 
partikolari tistabbilixxi l-kundizzjonijiet li 
taħthom l-Istati Membri sejrin jorganizzaw 
u jiġġestixxu l-gruppi ta' utenti tagħhom, 
fuq il-bażi tax-xogħol ta' tħejjija, u biex 
tippreżenta l-proposti tagħha fil-ħin sabiex 
il-Kunsill ikun jista' jiddelibera fuqhom u 
japprovahom. F'dawn l-istess 
konklużjonijiet, il-Kunsill tat-Trasport 
fakkar li l-użu tal-PRS mill-Istati Membri 
ser ikun obbligatorju u li l-ispejjeż kollha 
ta' użu ta' dan is-servizz sejrin jitħallsu 
mill-utenti fuq bażi mhux kummerċjali.

(2) Fil-konklużjonijiet li adotta waqt il-
laqgħa tiegħu tat-12 ta' Ottubru 2006, il-
Kunsill tat-Trasport talab lill-Kummissjoni 
biex tkompli b'mod attiv il-ħidma tagħha 
dwar l-elaborazzjoni tal-politika ta' aċċess 
għall-PRS, biex tkun tista' b'mod 
partikolari tistabbilixxi l-kundizzjonijiet li 
taħthom l-Istati Membri sejrin jorganizzaw 
u jiġġestixxu l-gruppi ta' utenti tagħhom, 
fuq il-bażi tax-xogħol ta' tħejjija, u biex 
tippreżenta l-proposti tagħha fil-ħin sabiex 
il-Kunsill ikun jista' jiddelibera fuqhom u 
japprovahom. L-użu tal-PRS mill-Istati 
Membri għandu jkun fakultattiv. L-
ispejjeż tal-użu ta' dan is-servizz 
għandhom jitħallsu mill-parteċipanti
skont l-għadd ta' riċevituri tal-PRS użati 
fuq bażi mhux kummerċjali.



AM\855612MT.doc 5/17 PE456.989v01-00

MT

Or. de

Ġustifikazzjoni

Mhux l-utenti imma l-parteċipanti għandhom iħallsu l-ispejjeż operattivi tal-PRS. Din id-
dispożizzjoni supplimentari tagħti l-possibbiltà li l-ispejjeż jingħaddu lill-parteċipanti 
permezz tal-għadd ta' riċevituri tal-PRS.

Emenda 15

Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Is-servizzi offruti mill-PRS jistgħu 
jkollhom rwol importanti għal sistemi tal-
armi differenti, speċjalment f'dak li 
għandu x'jaqsam man-navigazzjoni u l-
gwida u għalhekk huwa importanti li l-
Kummissjoni, il-Kunsill, is-Servizz 
Ewropew għall-Azzjoni Esterna u l-Istati 
Membri jaġixxu skont it-Trattat dwar l-
Ispazju tal-1967 u li s-Servizz Ewropew 
għall-Azzjoni Esterna jintensifika l-isforzi 
tiegħu rigward ir-reviżjoni possibbli tal-
qafas legali internazzjonali jew, 
alternattivament, rigward trattat ġdid li 
jqis il-progress teknoloġiku li sar mis-
sittinijiet u effettivament jipprevjenu 
tellieqa tal-armi fl-ispazju.

Or. en

Emenda 16
Edit Herczog

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-PRS huwa, fost is-servizzi diversi 
offruti mis-sistemi Ewropej ta' 
radjunavigazzjoni bis-satellita, is-servizz li 
huwa kemm l-aktar sikur kif ukoll l-aktar 
sensittiv. Huwa għandu jiżgura, għall-
benefiċċju tal-utenti tiegħu, kontinwità ta' 
servizz anke fis-sitwazzjonijiet ta' kriżi l-
aktar serji. Il-konsegwenzi ta' infrazzjoni 
tar-regoli ta' sigurtà waqt l-uzu ta' dan is-
servizz m'għandhomx ikunu limitati għall-
utent ikkonċernat, izda għandhom jiġu 
estiżi potenzjalment għal utenti oħra. L-użu 
u l-ġestjoni tal-PRS għalhekk għandhom 
jaqaw taħt ir-responsabbiltà komuni tal-
Istati Membri għas-sigurtà tal-Unjoni 
Ewropea u s-sigurtà tagħhom stess. F'dan 
il-kuntest, l-aċċess għall-PRS għandu jkun 
limitat b'mod strett għal ċertu kategoriji ta' 
utenti li jkunu soġġetti għal kontroll 
permanenti.

(4) Il-PRS huwa, fost is-servizzi diversi 
offruti mis-sistemi Ewropej ta' 
radjunavigazzjoni bis-satellita, is-servizz li 
huwa kemm l-aktar sikur kif ukoll l-aktar 
sensittiv u għaldaqstant huwa vitali għas-
servizzi li fihom jeħtieġ li jkunu żgurati 
preċiżjoni kbira u affidabbiltà totali. 
Huwa għandu jiżgura, għall-beneficcju tal-
utenti tiegħu, kontinwità ta' servizz anke 
fis-sitwazzjonijiet ta' kriżi l-aktar serji. Il-
konsegwenzi ta' infrazzjoni tar-regoli ta' 
sigurtà waqt l-użu ta' dan is-servizz 
m'għandhomx ikunu limitati għall-utent 
ikkonċernat, iżda għandhom jiġu estiżi 
potenzjalment għal utenti oħra. L-użu u l-
ġestjoni tal-PRS għalhekk għandhom 
jaqgħu taħt ir-responsabbiltà komuni tal-
Istati Membri għas-sigurtà tal-Unjoni 
Ewropea u s-sigurtà tagħhom stess. F'dan 
il-kuntest, l-aċċess għall-PRS għandu jkun 
limitat b'mod strett għal ċerti kategoriji ta' 
utenti li jkunu soġġetti għal monitoraġġ 
kontinwu.

Or. en

Amendment 17
Ioan Enciu

Proposal for a decision
Recital 4

Text proposed by the Commission Amendment

(4) Il-PRS huwa, fost is-servizzi diversi 
offruti mis-sistemi Ewropej ta' 
radjunavigazzjoni bis-satellita, is-servizz li 
huwa kemm l-aktar sikur kif ukoll l-aktar 
sensittiv. Huwa għandu jiżgura, għall-
benefiċċju tal-utenti tiegħu, kontinwità ta' 
servizz anke fis-sitwazzjonijiet ta' kriżi l-
aktar serji. Il-konsegwenzi ta' infrazzjoni 
tar-regoli ta' sigurtà waqt l-uzu ta' dan is-

(4) Il-PRS huwa, fost is-servizzi diversi 
offruti mis-sistemi Ewropej ta' 
radjunavigazzjoni bis-satellita, is-servizz li 
huwa kemm l-aktar sikur kif ukoll l-aktar 
sensittiv. Huwa għandu jiżgura, għall-
benefiċċju tal-utenti tiegħu, kontinwità ta' 
servizz anke fis-sitwazzjonijiet ta' kriżi l-
aktar serji. Il-konsegwenzi ta' infrazzjoni 
tar-regoli ta' sigurtà waqt l-uzu ta' dan is-
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servizz m'għandhomx ikunu limitati għall-
utent ikkonċernat, izda għandhom jiġu 
estiżi potenzjalment għal utenti oħra. L-użu 
u l-ġestjoni tal-PRS għalhekk għandhom 
jaqaw taħt ir-responsabbiltà komuni tal-
Istati Membri għas-sigurtà tal-Unjoni 
Ewropea u s-sigurtà tagħhom stess. F'dan 
il-kuntest, l-aċċess għall-PRS għandu jkun 
limitat b'mod strett għal ċertu kategoriji ta' 
utenti li jkunu soġġetti għal kontroll 
permanenti.

servizz m'għandhomx ikunu limitati għall-
utent ikkonċernat, izda għandhom jiġu 
estiżi potenzjalment għal utenti oħra. L-użu 
u l-ġestjoni tal-PRS għalhekk għandhom 
jaqaw taħt ir-responsabbiltà komuni tal-
Istati Membri għas-sigurtà tal-Unjoni 
Ewropea u s-sigurtà tagħhom stess. F'dan 
il-kuntest, l-aċċess għall-PRS għandu jkun 
limitat b'mod strett għal ċerti kategoriji ta' 
utenti li jkunu soġġetti għal monitoraġġ
kontinwu u kontrolli ta' sigurtà tal-isfond.

Or. en

Emenda 18

Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) L-Unjoni hija bbażata fuq ir-rispett 
tad-drittijiet fundamentali u fuq l-
Artikoli 7 u 8 tal-Karta tad-Drittijiet 
Findamentali tal-Unjoni Ewropea, li 
b'mod partikolari, espressament 
jirrikonoxxu d-dritt fundamentali għall-
privatezza u l-protezzjoni tad-dejta 
personali. F'dan ir-rigward l-awtoritajiet 
superviżorji nazzjonali u l-Grupp ta' 
Ħidma dwar il-Protezzjoni tal-Individwi 
fir-rigward tal-Ipproċessar ta' Data 
Personali, stabbilit skont id-
Direttiva 95/46/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
24 ta' Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni 
tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar 
ta' data personali u dwar il-moviment 
liberu ta' dik id-data1, għandhom ikunu 
involuti fl-impimentazzjoni ta' din id-
Deċiżjoni, biex jiżguraw li l-użu previsti 
tad-data personali fis-servizzi tal-PRS 
ikunu kompatibbli mad-drittijiet 
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fundamentali taċ-ċittadini stabbiliti fil-
Karta.
1 ĠU L 281, 23.11.1995, p.31.

Or. en

Emenda 19
Edit Herczog

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Barra dan, sabiex jiġi promoss fuq 
livell dinji l-użu tat-teknoloġija Ewropea 
għall-applikazzjonijiet governattivi sikuri 
fir-rigward tar-radjunavikazzjoni bis-
satellita, għandhom jiġu previsti l-
kundizzjonijiet li taħthom ċertu Stati terzi 
u organizzazzjonijiet internazzjonali sejrin 
ikunu jistgħu jużaw il-PRS, filwaqt li r-
rispett tal-eżiġenzi ta' sigurtà ikun dejjem 
essenzjali.

(7) Barra dan, sabiex jiġi promoss fuq 
livell dinji l-użu tat-teknoloġija Ewropea 
għall-applikazzjonijiet governattivi sikuri 
tar-radjunavigazzjoni bis-satellita, 
għandhom jiġu stabbiliti standards minimi 
komuni u tas-sigurtà, flimkien mal-
kundizzjonijiet li taħthom ċertu Stati terzi 
u organizzazzjonijiet internazzjonali sejrin 
ikunu jistgħu jużaw il-PRS, filwaqt li r-
rispett tar-rekwiżiti ta' sigurtà ikun dejjem 
essenzjali.

Or. en

Emenda 20
Ioan Enciu

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Barra dan, sabiex jiġi promoss fuq 
livell dinji l-użu tat-teknoloġija Ewropea 
għall-applikazzjonijiet governattivi sikuri 
fir-rigward tar-radjunavikazzjoni bis-
satellita, għandhom jiġu previsti l-
kundizzjonijiet li taħthom ċertu Stati terzi u 
organizzazzjonijiet internazzjonali sejrin 
ikunu jistgħu jużaw il-PRS, filwaqt li r-

(7) Barra dan, sabiex jiġi promoss fuq 
livell dinji l-użu tat-teknoloġija Ewropea 
għall-applikazzjonijiet governattivi sikuri 
tar-radjunavigazzjoni bis-satellita, 
għandhom jiġu stabbiliti l-kundizzjonijiet 
li taħthom ċertu Stati terzi u 
organizzazzjonijiet internazzjonali sejrin 
ikunu jistgħu jużaw il-PRS. Ir-rispett tar-
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rispett tal-eżiġenzi ta' sigurtà ikun dejjem 
essenzjali.

rekwiżiti ta' sigurtà għandu dejjem ikun 
obbligatorju.

Or. en

Emenda 21
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Rigward il-manifattura u s-sigurtà tar-
riċevituri, l-obbligi ta' sigurtà jeħtieġu li 
dan il-kompitu jista' jitħalla biss f'idejn Stat 
Membru li jista' juża l-PRS jew f'idejn 
impriżi stabbiliti fit-territorju ta' Stat 
Membru li jista' juża l-PRS. Barra minn 
hekk, l-entità li tipproduċi riċevituri 
għandha tkun ġiet awtorizzata kif xieraq 
minn qabel mill-aġenzija tal-GNSS 
Ewropea stabbilita bir-Regolament (KE) 
Nru xxx/2010 u għandha tikkonforma mar-
regoli stabbiliti mill-awtorità ta' 
approvazzjoni mwaqqfa fi ħdan din l-
aġenzija. L-Awtoritajiet PRS responsabbli 
għandhom jikkontrollaw kontinwament ir-
rispett kemm tal-istandards ta' 
approvazzjoni maħruġa minn din l-awtorità 
ta' approvazzjoni kif ukoll tal-eżiġenzi
tekniċi partikolari li jirriżultaw mill-
istandards komuni minimi.

(13) Rigward il-manifattura u s-sigurtà tar-
riċevituri, ir-rekwiżiti ta' sigurtà jeħtieġu li 
dan il-kompitu fil-preżent jista' jitħalla biss
f'idejn Stat Membru li ħatar Awtorità
Kompetenti tal-PRS jew f'idejn impriżi 
stabbiliti fit-territorju ta' Stat Membru li 
ħatar Awtorità Kompetenti tal-PRS. Barra 
minn hekk, l-entità li tipproduċi riċevituri 
għandha tkun ġiet awtorizzata kif xieraq 
minn qabel mill-aġenzija tal-GNSS 
Ewropea stabbilita bir-Regolament (KE) 
Nru xxx/2010 u għandha tikkonforma mar-
regoli stabbiliti mill-awtorità ta' 
approvazzjoni mwaqqfa fi ħdan din l-
aġenzija. L-Awtoritajiet PRS responsabbli 
għandhom jikkontrollaw kontinwament ir-
rispett kemm tal-istandards ta' 
approvazzjoni maħruġa minn din l-awtorità 
ta' approvazzjoni kif ukoll tar-rekwiżiti
tekniċi partikolari li jirriżultaw mill-
istandards komuni minimi. Il-Kummissjoni 
għandha teżamina jekk fil-ġejjieni, bil-
kundizzjoni tar-reċiproċità, anke impriżi 
awtorizzati minn pajjiżi mhux tal-UE 
jkunu jistgħu jipproduċu riċeviturai tal-
PRS. F'dak il-każ ikun jeħtieġ li jiġu 
konklużi ftehimiet tas-sigurtà adegwati li 
jistipulaw il-kundizzjonijiet li jirregolaw 
it-tali awtorizzazzjonijiet, bil-għan li 
jiggarantixxu li l-istandards minimi 
komuni jkunu ssodisfati.

Or. en
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Emenda 22
Philippe Lamberts

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 16 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Ladarba l-PRS mhux se jkun 
disponibbli qabel l-2014-2015 u peress li 
l-Kummissjoni, kif jidher fir-rapport 
tagħha ta' nofs ti-terminu tat-
18 ta' Jannar 2011 dwar ir-rieżami f'nofs 
it-terminu tal-programmi Ewropej tar-
radjunavigazzjoni bis-sattelita, għad 
jeħtiġilha tistabbilixxi proġetti pilota biex 
jittestjaw u jivvalidaw il-proċeduri u 
mekkaniżmi previsti f'din id-Deċiżjoni, 
għandu jkun previst rieżami ta' din id-
Deċiżjoni biex jitqies l-eżitu tal-proġett 
pilota u ta' żviluppi oħra fil-provvista ta' 
PRS.

Or. en

Emenda 23
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Decizjoni tistabbilixxi l-
arranġamenti li skonthom l-Istati, il-
Kunsill, il-Kummissjoni, l-aġenziji tal-
Unjoni u l-organizzazzjonijiet 
internazzjonali jistgħu jkollhom aċċess 
għas-servizz pubbliku rregolat (minn issa 'l
quddiem "PRS") offrut mis-sistema dinjija 
ta' radjunavigazzjoni bis-satellita (GNSS) li 
ġiet stabbilita mill-programm Galileo.

Din id-Decizjoni tistabbilixxi l-
arranġamenti li skonthom l-Istati, il-
Kunsill, il-Kummissjoni, l-aġenziji tal-
Unjoni u l-organizzazzjonijiet 
internazzjonali jistgħu jkollhom aċċess 
għas-servizz pubbliku rregolat (minn hawn 
'il quddiem "PRS") offrut mis-sistema 
dinjija ta' radjunavigazzjoni bis-satellita 
(GNSS) li ġiet stabbilita mill-programm 
Galileo, li hija sistema ċivili taħt kontroll 
ċivili, jiġifieri nħolqot skont l-istandards 
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ċivili abbażi ta' rekwiżiti ċivili u taħt il-
kontroll tal-istituzzjonijiet Ewropej.

Or. en

Emenda 24

Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 5 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kunsill u l-Kummissjoni għandhom 
jiddeċiedu dwar il-kategoriji tal-aġenti 
tagħhom li huma awtorizzati li jkollhom 
jew jużaw riċevitur PRS, b'mod konformi 
mal-istandards komuni minimi msemmijin 
fl-Artikolu 6(6). Stat Membru li juża l-PRS 
għandu jiddeċiedi awtorevolment dwar il-
kategoriji ta' persuni fiżiċi li joqgħodu fit-
territorju tiegħu u tal-persuni ġuridiċi 
stabbiliti fit-territorju tiegħu li huma 
awtorizzati li jkollhom jew jużaw riċevitur 
PRS, kif ukoll l-użi li jsiru minnu, b'mod 
konformi mal-istandards minimi 
msemmijin fl-Artikolu 6(6). L-użi jistgħu 
jinkludu użi marbuta mas-sigurtà.

5. Il-Kunsill u l-Kummissjoni għandhom 
jiddeċiedu dwar il-kategoriji tal-aġenti 
tagħhom li huma awtorizzati li jkollhom 
jew jużaw riċevitur PRS, b'mod konformi 
mal-istandards komuni minimi msemmijin 
fl-Artikolu 6(6) u bi qbil mad-drittijiet 
fundamentali taċ-ċittadini tal-UE għall-
privatezza u l-protezzjoni tad-data. Stat 
Membru li juża l-PRS għandu jiddeċiedi 
awtorevolment dwar il-kategoriji ta' 
persuni fiżiċi li joqgħodu fit-territorju 
tiegħu u tal-persuni ġuridiċi stabbiliti fit-
territorju tiegħu li huma awtorizzati li 
jkollhom jew jużaw riċevitur PRS, kif 
ukoll l-użi li jsiru minnu, b'mod konformi 
mal-istandards minimi msemmijin fl-
Artikolu 6(6) u bi qbil mad-drittijiet 
fundamentali taċ-ċittadini tal-UE għall-
privatezza u l-protezzjoni tad-data. Dawn 
l-użi jistgħu jinkludu użi marbuta mas-
sigurtà.

Or. en

Emenda 25

Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 7 – inċiż 1 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-pajjiż mhux membru jew l-
organizzazzjoni internazzjonali 
jirrispetta/tirrispetta kull wieħed mit-
tmien kriterji tal-Artikolu 2 tal-Pożizzjoni 
Komuni tal-Kunsill 2008/944/PESK tat-
8 ta' Diċembru 2008 li tiddefinixxi regoli 
komuni li jirregolaw il-kontroll ta’ 
esportazzjonijiet ta’ teknoloġija u tagħmir
militari1, u
1 ĠU L 335, 13.12.2008, p.99.

Or. en

Emenda 26

Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 7 – inċiż 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– U jeżisti Ftehim bejn l-Unjoni minn naħa 
u dan l-Istat terz jew din l-organizzazzjoni 
internazzjonali min-naħa l-oħra, konkluż 
skont il-proċedura prevista fl-Artikolu 218
tat-Trattat dwar il-funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea u li jistabbilixxi l-kundizzjonijiet 
u l-arranġamenti tal-użu tal-PRS minn dan 
l-Istat terz jew din l-organizzazzjoni 
internazzjonali.

– U jeżisti Ftehim bejn l-Unjoni minn naħa 
u dan l-Istat terz jew din l-organizzazzjoni 
internazzjonali min-naħa l-oħra, konkluż 
skont il-proċedura provduta fl-
Artikolu 218 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u li 
jistabbilixxi l-kundizzjonijiet u l-
arranġamenti tal-użu tal-PRS minn dan l-
Istat terz jew din l-organizzazzjoni 
internazzjonali, bl-approvazzjoni tal-
Parlament Ewropew.

Or. en
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Emenda 27
Norbert Glante

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
permezz ta' atti delegati, b'mod konformi 
mal-Artikoli 12, 13 u 14, ir-regoli relatati 
mal-protezzjoni tal-informazzjoni 
klassifikata li tikkonċerna l-PRS, b'mod 
partikolari dik relatata mal-ħtieġa, għal 
persuna ġuridika jew fiżika, li taċċedi għal 
informazzjoni klassifikata biex tkun tista' 
twettaq funzjoni jew kompitu speċifiku. 
Kull Stat Membru għandu jinnotifika lill-
Kummissjoni bid-dispożizzjonijiet 
speċifiċi li jadotta sabiex jimplimenta dan 
il-paragrafu.

2. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
permezz ta' atti delegati, b'mod konformi 
mal-Artikoli 12, 13 u 14, ir-regoli relatati 
mal-protezzjoni tal-informazzjoni 
klassifikata li tikkonċerna l-PRS, b'mod 
partikolari dik relatata mal-ħtieġa, għal 
persuna ġuridika jew fiżika, li taċċedi għal 
informazzjoni klassifikata biex tkun tista' 
twettaq funzjoni jew kompitu speċifiku. 
Kull Stat Membru għandu jinnotifika lill-
Kummissjoni bid-dispożizzjonijiet 
speċifiċi li jadotta sabiex jimplimenta dan 
il-paragrafu, li għandhom jiżguraw tal-
anqas l-istess livell ta' protezzjoni bħal 
dak garantit mir-regoli tal-Kummissjoni 
dwar is-sigurtà1 u mir-regoli tal-Kunsill 
dwar is-sigurtà2.
1 Anness tad-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni 2001/844/KE, KEFA, 
Euratom tad-29 ta' Novembru 2001 li 
temenda r-Regoli Interni ta' Proċedura 
(ĠU L 317, 3.12.2001, p. 1).
2 Anness tad-Deċiżjoni tal-
Kunsill 2001/264/KE, tad-
19 ta' Marzu 2001 li tadotta r-
regolamenti tal-Kunsill rigward is-sigurtà 
(ĠU L 101, 11.04.2001, p. 1).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda l-ġdida ittejjeb it-trattament tal-informazzjoni klassifikata fi ħdan il-PRS.

Emenda 28
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Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4
Protezzjoni tad-drittijiet fundamentali

1. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jiggarantixxu l-protezzjoni tal-
privatezza u tad-data personali taċ-
ċittadini fir-rigward tal-użu tal-PRS.
2. Sistema ta' evalwazzjoni tal-protezzjoni 
tad-drittijiet għall-privatezza u għall-
protezzjoni tad-data fl-użu tal-
applikazzjonijiet tal-PRS għandha tiġi 
stabbilita mill-Istati Membri u mill-
Kummissjoni bl-involviment tal-
awtoritajiet superviżorji nazzjonali u l-
Grupp ta' Ħidma għall-Protezzjoni tal-
Individwi fir-rigward tal-Ipproċessar tad-
Data Personali stabbilit skont id-
Direttiva 95/46/KE u għandha tkun 
sorveljata mill-Aġenzija tal-UE għad-
Drittijiet Fundamentali.

Or. en

Emenda 29
Edit Herczog

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-missjoni ta' Awtorità PRS 
responsabbli maħtura minn Stat għandha 
tkun li ġġestixxi u tikkontrolla l-
manifattura, iż-żamma u l-użu tar-riċevituri 
PRS mill-persuni fiżiċi li joqgħodu fit-
territorju ta' dan l-Istat u mill-persuni 
ġuridiċi stabbiliti fit-territorju ta' dan l-

2. Il-missjoni ta' Awtorità PRS 
responsabbli maħtura minn Stat għandha 
tkun li tiġġestixxi u tikkontrolla l-
manifattura, iż-żamma u l-użu tar-riċevituri 
PRS mill-persuni fiżiċi li joqogħdu fit-
territorju ta' dan l-Istat u mill-persuni 
ġuridiċi stabbiliti fit-territorju ta' dan l-
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Istat. Istat, filwaqt li tiżgura standards komuni 
minimi ta' sikurezza u sigurtà.

Or. en

Emenda 30
Norbert Glante

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Bħala operatur taċ-ċentru ta' sigurtà 
msemmi fl-inċiż ii) tal-punt a) tal-
Artikolu 16 tar-Regolament (KE) 
Nru 683/2008 (minn issa 'l quddiem 
"ċentru ta' sigurtà"), l-aġenzija tal-GNSS 
Ewropea tista' tiġi maħtura bħala Awtorità 
PRS responsabbli minn utent tal-PRS.

4. Bħala operatur taċ-ċentru ta' sigurtà 
msemmi fl-inċiż ii) tal-punt a) tal-
Artikolu 16 tar-Regolament (KE) 
Nru 683/2008 (minn hawn 'il quddiem 
"ċentru ta' sigurtà"), l-aġenzija tal-GNSS 
Ewropea tista' tiġi maħtura bħala Awtorità 
PRS responsabbli minn parteċipant fil-
PRS. L-ispejjeż ta' dan għandu 
jġarrabhom il-parteċipant tal-PRS 
ikkonċernat.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-parteċipanti għandhom huma stess iġarrbu l-ispejjeż li jinqalgħu meta jużaw l-Aġenzija tal-
GNSS Ewropea, minflok ma jaħtru awtorità tal-PRS proprja tagħhom.

Emenda 31

Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 5 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Id-detenturi u l-utenti tar-riċevituri PRS 
għandhom jinġabru f'kategoriji ta' utenti 
mill-Awtorità PRS responsabbli li 

5. Id-detenturi u l-utenti tar-riċevituri PRS 
għandhom jinġabru f'kategoriji ta' utenti 
mill-Awtorità kompetenti PRS li 
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jiddependu minnha. L-Awtorità PRS 
responsabbli għandha tistabbilixxi d-
drittijiet ta' aċċess għall-PRS għal kull 
kategorija ta' utenti.

jiddependu minnha. L-Awtorità kompetenti 
PRS għandha tiżgura li l-użi previsti tal-
PRS jikkonformaw mal-prinċipji u mar-
regoli li jissalvagwardjaw id-drittijiet 
għall-privatezza u l-protezzjoni tad-data. 
L-Awtorità kompetenti PRS għandha 
tistabbilixxi d-drittijiet ta' aċċess għall-PRS 
għal kull kategorija ta' utenti.

Or. en

Emenda 32
Philippe Lamberts

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 14 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 14a

Reviżjoni u rappurtar
Sa mhux aktar tard mill-
31 ta' Diċembru 2014, il-Kummissjoni, 
fid-dawl tal-esperjenza miksuba mill-
proġetti pilota li jkunu twettqu flimkien 
mal-Awtoritajiet Kompetenti PRS u mal-
Istati Membri, għandha tirrapporta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar il-
funzjonament tajjeb u dwar l-adegwatezza 
tar-regoli stabbiliti għall-aċċess għas-
servizzi tal-PRS, u, jekk dan ikun f'loku, 
tipproponi emendi għal din id-Deċiżjoni 
skont dan.

Or. en

Emenda 33

Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness – punt 2 – punt a a (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) L-iżgurar tal-konformità tal-
applikazzjonijiet u tal-użu tal-PRS min-
naħa tal-utenti tal-PRS mad-dritt għall-
privatezza u għall-protezzjoni tad-data 
f'kollaborazzjoni mal-awtoritajiet 
superviżorji nazzjonali u tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 34
Ioan Enciu

Proposta għal deċiżjoni
Anness – punt 5 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Kull awtorità PRS responsabbli għandha 
żżomm iċ-ċentru ta' sigurtà informat il-ħin 
kollu bil-kategoriji ta' utenti li jaqaw taħt 
il-kompetenza tagħha kif ukoll bil-moduli 
ta' sigurtà assoċjati ma' kull kategorija.

5. Kull Awtorità PRS responsabbli 
għandha żżomm iċ-ċentru ta' sigurtà 
informat il-ħin kollu bil-kategoriji ta' utenti 
li jaqgħu taħt il-kompetenza tagħha kif 
ukoll bil-moduli ta' sigurtà assoċjati ma' 
kull kategorija. Barra minn hekk, kull
Awtorità PRS għandha tibqa' attenta għal 
kwalunkwe theddida potenzjali jew 
imminenti għas-sistema tal-PRS.

Or. en


