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Emenda 93
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) L-infrastruttura u s-servizzi spazjali 
żviluppati mill-Unjoni għandhom jibqgħu 
sistemi ċivili taħt il-kontroll ċivili. Il-
Kummissjoni għandha tiggarantixxi t-
trasparenza fil-finanzjament u fir-rigward 
ta' kull kooperazzjoni bejn l-istrateġiji ta' 
użu militari u ċivili tal-ispazju.

Or. en

Emenda 94
Krišjānis Kariņš

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Jekk wieħed iqis l-użu dejjem iktar tan-
navigazzjoni bis-satellita fid-diversi oqsma 
tal-attività, interruzzjoni fil-forniment tas-
servizzi tista' tagħmel ħsara kbira lis-
soċjetà kontemporanja. Barra minn hekk, 
minħabba d-dimensjoni strateġika 
tagħhom, is-sistemi tan-navigazzjoni bis-
satellita huma infrastrutturi sensittivi, 
suxxettibli partikolarment għal użu 
b'intenzjoni ħażina. L-elementi msemmija 
fuq jistgħu jaffettwaw is-sigurtà tal-Unjoni 
u tal-Istati Membri tagħha. Għalhekk, 
jeħtieġ jitqiesu r-rekwiżiti tas-sigurtà waqt 
it-tfassil, l-implimentazzjoni u l-użu tal-
infrastrutturi li jirriżultaw mill-programmi 
Galileo u EGNOS.

(8) Jekk wieħed iqis l-użu dejjem iktar tan-
navigazzjoni bis-satellita fid-diversi oqsma 
tal-attività, interruzzjoni fil-forniment tas-
servizzi tista' tagħmel ħsara kbira lis-
soċjetà kontemporanja. Barra minn hekk, 
minħabba d-dimensjoni strateġika 
tagħhom, is-sistemi tan-navigazzjoni bis-
satellita huma infrastrutturi sensittivi, 
suxxettibli partikolarment għal użu 
b'intenzjoni ħażina. L-elementi msemmija 
fuq jistgħu jaffettwaw is-sigurtà tal-Unjoni 
u tal-Istati Membri tagħha. Għalhekk, 
jeħtieġ jitqiesu l-aktar rekwiżiti rigorużi 
tas-sigurtà waqt it-tfassil, l-
implimentazzjoni u l-użu tal-infrastrutturi 
li jirriżultaw mill-programmi Galileo u 
EGNOS.
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Or. lv

Emenda 95
Vladimír Remek

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Il-programm EGNOS jinsab fil-fażi 
tal-esplojtazzjoni mindu s-servizz miftuħ u 
s-servizz "Sikurezza tal-Ħajja" tiegħu ġew 
iddikjarati operazzjonali f'Ottubru 2009 u 
Marzu 2011 rispettivament.

(10) Il-programm EGNOS jinsab fil-fażi 
tal-esplojtazzjoni mindu s-servizz miftuħ u 
s-servizz "Sikurezza tal-Ħajja" tiegħu ġew 
iddikjarati operazzjonali f'Ottubru 2009 u 
Marzu 2011 rispettivament. Għandha 
tingħata prijorità assoluta sabiex jiġi 
żgurat li t-territorju tal-Istati Membri jkun 
kompletament kopert. Bħala t-tieni pass, 
ikun xieraq li dik il-kopertura tiġi estiża.

Or. en

Emenda 96
Fiona Hall

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Il-fażijiet tal-implimentazzjoni u tal-
esplojtazzjoni tal-programm Galileo u l-
fażi tal-esplojtazzjoni tal-programm 
EGNOS għandhom, fil-prinċipju, jiġu 
ffinanzjati kompletament mill-Unjoni. 
Madankollu, skont ir-Regolament (KE, 
Euratom) Nru 1605/2002 tal-
25 ta' Ġunju 2002 rigward ir-Regolament 
Finanzjarju applikabbli ghall-bagit generali 
tal-Komunitajiet Ewropej, l-Istati Membri 
għandhom ikunu jistgħu jipprovdu 
finanzjament addizzjonali lill-programmi 
jew kontribuzzjoni in natura, fuq il-bażi 
tal-ftehimiet xierqa, sabiex jiffinanzjaw 

(13) Il-fażijiet tal-implimentazzjoni u tal-
esplojtazzjoni tal-programm Galileo u l-
fażi tal-esplojtazzjoni tal-programm 
EGNOS għandhom, fil-prinċipju, jiġu 
ffinanzjati kompletament mill-Unjoni. 
Madankollu, skont ir-Regolament (KE, 
Euratom) Nru 1605/2002 tal-
25 ta' Ġunju 2002 rigward ir-Regolament 
Finanzjarju applikabbli ghall-bagit generali 
tal-Komunitajiet Ewropej, l-Istati Membri 
għandhom ikunu jistgħu jipprovdu 
finanzjament addizzjonali lill-programmi 
jew kontribuzzjoni in natura, fuq il-bażi 
tal-ftehimiet adatti, sabiex jiffinanzjaw 
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elementi addizzjonali tal-programmi 
rikjesti minnhom, eż. dwar l-arkitettura 
tas-sistema jew bżonnijiet partikolari tas-
sigurtà. Il-pajjiżi terzi u l-
organizzazzjonijiet internazzjonali 
għandhom ikunu jistgħu wkoll 
jikkontribwixxu għall-programmi.

elementi addizzjonali tal-programmi 
marbuta mal-għanijiet partikolari 
tagħhom. Il-pajjiżi terzi u l-
organizzazzjonijiet internazzjonali 
għandhom ikunu jistgħu wkoll 
jikkontribwixxu għall-programmi.

Or. en

Emenda 97
Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Il-fażijiet tal-implimentazzjoni u tal-
esplojtazzjoni tal-programm Galileo u l-
fażi tal-esplojtazzjoni tal-programm 
EGNOS għandhom, fil-prinċipju, jiġu 
ffinanzjati kompletament mill-Unjoni. 
Madankollu, skont ir-Regolament (KE, 
Euratom) Nru 1605/2002 tal-
25 ta' Ġunju 2002 rigward ir-Regolament 
Finanzjarju applikabbli ghall-bagit generali 
tal-Komunitajiet Ewropej, l-Istati Membri 
għandhom ikunu jistgħu jipprovdu 
finanzjament addizzjonali lill-programmi 
jew kontribuzzjoni in natura, fuq il-bażi 
tal-ftehimiet xierqa, sabiex jiffinanzjaw 
elementi addizzjonali tal-programmi 
rikjesti minnhom, eż. dwar l-arkitettura 
tas-sistema jew bżonnijiet partikolari tas-
sigurtà. Il-pajjiżi terzi u l-
organizzazzjonijiet internazzjonali 
għandhom ikunu jistgħu wkoll 
jikkontribwixxu għall-programmi.

(13) Il-fażijiet tal-implimentazzjoni u tal-
esplojtazzjoni tal-programm Galileo u l-
fażi tal-esplojtazzjoni tal-programm 
EGNOS għandhom, fil-prinċipju, jiġu 
ffinanzjati kompletament mill-Unjoni. 
Madankollu, skont ir-Regolament (KE, 
Euratom) Nru 1605/2002 tal-
25 ta' Ġunju 2002 rigward ir-Regolament 
Finanzjarju applikabbli ghall-bagit generali 
tal-Komunitajiet Ewropej, l-Istati Membri 
għandhom ikunu jistgħu jipprovdu 
finanzjament addizzjonali lill-programmi 
jew kontribuzzjoni in natura, fuq il-bażi 
tal-ftehimiet adatti, sabiex jiffinanzjaw 
elementi addizzjonali tal-programmi 
marbuta mal-għanijiet partikolari 
tagħhom. Il-pajjiżi terzi u l-
organizzazzjonijiet internazzjonali 
għandhom ikunu jistgħu wkoll 
jikkontribwixxu għall-programmi.

Or. en

Emenda 98
Maria Da Graça Carvalho
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Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Sabiex tiġi garantita l-kontinwazzjoni 
tal-programmi, huwa meħtieġ li jiġi 
stabbilit qafas finanzjarju adattat sabiex l-
Unjoni tkun tista’ tkompli tiffinanzahom. 
Jinħtieġ ukoll li jiġi indikat l-ammont ta' 
flus meħtieġ bejn l-1 ta' Jannar 2014 sal-
31 ta' Diċembru 2020 sabiex tiġi 
ffinanzjata t-tlestija tal-fażi tal-
implimentazzjoni tal-programm Galileo u 
t-tħaddim tas-sistemi.

(14) Fid-dawl tal-perjodi twal involuti 
għar-realizzazjoni ta' dawn il-proġetti u l-
livelli ta’ investiment kapitali diġà 
impenjati għalihom, jeħtieġ li jkun hemm 
impenji finanzjarji suffiċjenti u 
konsistenti tul il-perjodi tal-
programmazzjoni finanzjarja sabiex
jiżguraw il-kontinwità fl-ippjanar u l-
istabilità organizzattiva tal-programmi.
Sabiex tiġi garantita l-kontinwazzjoni tal-
programmi, huwa meħtieġ li jiġi stabbilit 
qafas finanzjarju adattat sabiex l-Unjoni 
tkun tista’ tkompli tiffinanzahom. Jinħtieġ 
ukoll li jiġi speċifikat l-ammont massimu
ta' flus meħtieġ bejn l-1 ta' Jannar 2014 sal-
31 ta' Diċembru 2020 sabiex tiġi 
ffinanzjata t-tlestija tal-fażi tal-
implimentazzjoni tal-programm Galileo u 
t-tħaddim tas-sistemi.

Or. en

Emenda 99
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Għandhom jiġu speċifikati l-
attivitajiet li għalihom għandhom 
jingħataw l-approprjazzjonijiet tal-baġit 
tal-Unjoni allokati lill-programmi għall-
perjodu 2014-2020 skont dan ir-
Regolament. Dawn l-approprjazzjonijiet 
għandhom jingħataw primarjament għal 
attivitajiet marbuta mal-fażi tal-
implimentazzjoni tal-programm Galileo, 

(16) Għandhom jiġu speċifikati l-
attivitajiet li għalihom għandhom 
jingħataw l-approprjazzjonijiet tal-baġit 
tal-Unjoni allokati lill-programmi għall-
perjodu 2014-2020 skont dan ir-
Regolament. Dawn l-approprjazzjonijiet 
għandhom jingħataw primarjament għal 
attivitajiet marbuta mal-fażi tal-
implimentazzjoni tal-programm Galileo, 
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inkluż l-attivitajiet tal-ġestjoni u l-
monitoraġġ għal din il-fażi, u l-attivitajiet 
marbuta mat-tħaddim tas-sistema stabbilita 
fil-programm Galileo, inkluż azzjonijiet li 
jiġu qabel jew għat-tħejjija ta' din il-fażi, u 
t-tħaddim tas-sistema tal-EGNOS. 
Għandhom jingħataw ukoll għall-
finanzjament ta' ċerti attivitajiet oħra 
meħtieġa għall-ġestjoni u l-ksib tal-
objettivi tal-programmi.

inkluż l-attivitajiet tal-ġestjoni u l-
monitoraġġ għal din il-fażi, u l-attivitajiet 
marbuta mat-tħaddim tas-sistema stabbilita 
fil-programm Galileo, inkluż azzjonijiet li 
jiġu qabel jew għat-tħejjija ta' din il-fażi, u 
t-tħaddim tas-sistema tal-EGNOS. 
Għandhom jingħataw ukoll għall-
finanzjament ta' ċerti attivitajiet oħra 
meħtieġa għall-ġestjoni u l-ksib tal-
objettivi tal-programmi. Il-Kummissjoni 
għandha tirrapporta lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill b'mod trasparenti 
dwar l-approprjazzjonijiet annwali 
mogħtija lil kull attività.

Or. en

Emenda 100
Vladimír Remek

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Ta' min jinnota wkoll li r-riżorsi 
baġitarji ppjanati skont dan ir-Regolament 
ma jkoprux ħidma ffinanzjata minn fondi 
allokati lill-programm Orizzont 2020, 
Programm ta' Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni, bħal dik marbuta mal-
iżvilupp tal-applikazzjonijiet li jirriżultaw 
mis-sistemi. Din il-ħidma se tgħin biex jiġi 
ottimizzat l-użu tas-servizzi pprovduti fil-
kuntest tal-programmi, biex jiġi żgurat 
dħul soċjali u ekonomiku tajjeb mill-
investimenti li saru mill-Unjoni u biex 
jiżdied l-għarfien tan-negozji fl-Unjoni fir-
rigward tat-teknoloġija tar-
radjunavigazzjoni bis-satellita.

(18) Ta' min jinnota wkoll li r-riżorsi 
baġitarji ppjanati skont dan ir-Regolament 
ma jkoprux ħidma ffinanzjata minn fondi 
allokati lill-programm Orizzont 2020, 
Programm ta' Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni ("Orizzont 2020"), bħal dik 
marbuta mal-iżvilupp tal-applikazzjonijiet 
li jirriżultaw mis-sistemi. Din il-ħidma se 
tgħin biex jiġi ottimizzat l-użu tas-servizzi 
pprovduti fil-kuntest tal-programmi, biex 
jiġi żgurat dħul soċjali u ekonomiku tajjeb 
mill-investimenti li saru mill-Unjoni u biex 
jiżdied l-għarfien tan-negozji fl-Unjoni fir-
rigward tat-teknoloġija tar-
radjunavigazzjoni bis-satellita. 
Għaldaqstant, il-programmi għandhom 
jibbenefikaw minn finanzjament xieraq 
għall-attivitajiet tal-GNSS Ewropea mill-
Orizzont 2020, li għandu jmur l-aktar 
għall-iżvilupp ta' applikazzjonijiet li 
joriġinaw mill-programmi, bil-għan li jiġu 
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mmassimizzati l-benefiċċji 
soċjoekonomiċi tal-programmi, u r-
riċerka dwar l-iżvilupp ta' teknoloġiji 
ġodda (eż. arloġġi atomiċi), li jintużaw fit-
tiġdid tal-GNSS Ewropea (pereżempju t-2 
ġenerazzjoni ta' Galileo), sabiex ikun 
żgurat li l-programmi tal-GNSS Ewropea 
joffru valur miżjud permanenti meta 
mqabbla ma' programmi simili madwar 
id-dinja.

Or. en

Emenda 101
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Ta' min jinnota wkoll li r-riżorsi 
baġitarji ppjanati skont dan ir-Regolament 
ma jkoprux ħidma ffinanzjata minn fondi 
allokati lill-programm Orizzont 2020, 
Programm ta' Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni, bħal dik marbuta mal-
iżvilupp tal-applikazzjonijiet li jirriżultaw 
mis-sistemi. Din il-ħidma se tgħin biex jiġi 
ottimizzat l-użu tas-servizzi pprovduti fil-
kuntest tal-programmi, biex jiġi żgurat 
dħul soċjali u ekonomiku tajjeb mill-
investimenti li saru mill-Unjoni u biex 
jiżdied l-għarfien tan-negozji fl-Unjoni fir-
rigward tat-teknoloġija tar-
radjunavigazzjoni bis-satellita.

(18) Ta' min jinnota wkoll li r-riżorsi 
baġitarji ppjanati skont dan ir-Regolament 
ma jkoprux ħidma ffinanzjata minn fondi 
allokati lill-programm Orizzont 2020, 
Programm ta' Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni, bħal dik marbuta mal-
iżvilupp tal-applikazzjonijiet li jirriżultaw 
mis-sistemi. Din il-ħidma se tgħin biex jiġi 
ottimizzat l-użu tas-servizzi pprovduti fil-
kuntest tal-programmi, biex jiġi żgurat l-
iżvilupp ta' servizzi spazjali downstream 
għall-benefiċċju taċ-ċittadini, dħul soċjali 
u ekonomiku tajjeb mill-investimenti li 
saru mill-Unjoni u biex jiżdied l-għarfien 
tan-negozji fl-Unjoni fir-rigward tat-
teknoloġija tar-radjunavigazzjoni bis-
satellita.

Or. en

Emenda 102
Philippe Lamberts
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f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Barra minn hekk, id-dħul iġġenerat 
mis-sistemi għandu jitħallas lill-Unjoni 
biex tikkumpensa għall-investimenti li tkun 
għamlet qabel. Madankollu, għandu jkun 
possibli li jiġi previst mekkaniżmu tal-qsim 
tad-dħul fil-kuntratti li jiġu ffirmati mis-
settur privat.

(19) Barra minn hekk, id-dħul iġġenerat 
mis-sistemi għandu jitħallas lill-Unjoni 
biex tikkumpensa għall-investimenti li tkun 
għamlet qabel. F'dan il-kuntest, l-Istati 
Membri għandhom iħallsu għal kull użu 
tas-servizz pubbliku rregolat (PRS) għal 
finijiet ta' difiża. Għandu jiġi previst ukoll 
mekkaniżmu tal-qsim tad-dħul fil-kuntratti 
li jiġu ffirmati mis-settur privat, fejn dawk 
il-kumpaniji jkunu għamlu kontribut 
finanzjarju għall-investimenti, u għandu 
jkun ibbażat fuq il-prinċipju li t-telf u l-
profitti għandhom ikunu proporzjonali 
għall-investimenti tal-parteċipanti 
pubbliċi u privati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont studju tal-Kummissjoni Ewropea, id-difiża u s-sigurtà interna se jkunu s-setturi li jkunu 
qed jużaw l-akbar volum ta' riċevituri tal-PRS u li, ħlief għar-Renju Unit u l-Ġermanja, l-
Istati Membri kollha qed jippjanaw applikazzjonijiet PRS fis-settur tad-difiża nazzjonali 
tagħhom. Billi d-difiża mhijiex kompetenza tal-Unjoni Ewropea, l-użu ta' Galileo għal finijiet 
ta' difiża mill-Istati Membri għandu jsir bi ħlas, li għandu jmur għall-Unjoni biex 
jikkumpensa għall-investimenti magħmula.

Emenda 103
Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Sabiex ma jkunx hemm spejjeż mhux 
ibbaġitjati u dewmien li affettwaw il-
progress tal-programmi f'dawn l-aħħar 
snin, jinħtieġ li jiżdiedu l-isforzi biex jiġu 

(20) Sabiex ma jkunx hemm l-ispejjeż 
mhux ibbaġitjati u d-dewmien li affettwaw 
il-progress tal-programmi f'dawn l-aħħar 
snin, se jiżdiedu l-isforzi biex jiġu 
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kkontrollati r-riskji li jistgħu jwasslu għal 
spejjeż eċċessivi kif mitlub mill-Kunsill u 
l-Parlament fil-konklużjonijiet u r-
riżoluzzjonijiet rispettivi tagħhom tal-
31 ta' Marzu 2011 u t-8 ta' Ġunju 2011, u 
kif muri mill-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
u lill-Kumitat tar-Reġjuni tad-
29 ta' Ġunju 2011 bit-titlu 'Baġit għall-
Ewropa 2020'.

kkontrollati r-riskji li jistgħu jwasslu għal 
spejjeż eċċessivi kif mitlub mill-Kunsill u 
l-Parlament fil-konklużjonijiet u r-
riżoluzzjonijiet rispettivi tagħhom tal-
31 ta' Marzu 2011 u t-8 ta' Ġunju 2011, u 
kif muri mill-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
u lill-Kumitat tar-Reġjuni tad-
29 ta' Ġunju 2011 bit-titlu 'Baġit għall-
Ewropa 2020'. Ir-riskji tal-użu u l-
isfruttament kienu stmati li 
jirrappreżentaw madwar EUR 1 005 
miljun (fi prezzijiet attwali) u kienu 
inklużi fil-pakkett finanzjarju tal-
programmi. F'każ li jkunu meħtieġa 
riżorsi finanzjarji addizzjonali għal dawn 
il-proġetti, dawn m’għandhomx jinstabu 
askapitu ta’ proġetti iżgħar li rnexxew u li 
huma ffinanzjati mill-baġit ġenerali tal-
Unjoni Ewropea. Kull ħtieġa ta' riżorsi 
finanzjarji li tinqala' minħabba dawn ir-
riskji għandha tkun koperta mill-marġni 
bejn ir-riżorsi proprji u l-limitu massimu 
tal-qafas finanzjarju multiannwali.

Or. en

Emenda 104
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) L-Aġenzija tal-GNSS Ewropew ġiet 
stabbilita mir-Regolament (UE) 
Nru 912/2010 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tat-22 ta' Settembru 2010 li 
jistabbilixxi l-Aġenzija Ewropea GNSS, u 
jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1321/2004 
dwar l-istabbiliment ta’ strutturi għat-
tmexxija tal-programmi Ewropej ta’ 
radjunavigazzjoni bis-satellita u li jemenda 
r-Regolament (KE) Nru 683/2008 tal-

(23) L-Aġenzija tal-GNSS Ewropew ġiet 
stabbilita mir-Regolament (UE) 
Nru 912/2010 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tat-22 ta' Settembru 2010 li 
jistabbilixxi l-Aġenzija Ewropea GNSS, u 
jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1321/2004 
dwar l-istabbiliment ta’ strutturi għat-
tmexxija tal-programmi Ewropej ta’ 
radjunavigazzjoni bis-satellita u li jemenda 
r-Regolament (KE) Nru 683/2008 tal-
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Parlament Ewropew u tal-Kunsill bil-għan 
li tikseb l-objettivi tal-programmi Galileo u 
EGNOS u timplimenta ċerti kompiti 
assoċjati mal-progress tal-programmi. Hija 
aġenzija tal-Unjoni li, bħala korp skont it-
tifsira tal-Artikolu 185 tar-Regolament 
(KE, Euratom) Nru 1605/2002, hija 
soġġetta għall-obbligi applikabbli għall-
aġenziji tal-Unjoni. Għandha tiġi assenjata 
ċerti kompiti assoċjati mas-sigurtà tal-
programm, mad-deżinjazzjoni potenzjali 
tagħha bħala awtorità kompetenti tal-PRS u 
mal-kontribut tagħha lit-tqegħid fis-suq 
tas-sistemi. Għandha wkoll tagħmel 
kompiti li l-Kummissjoni tista' tagħtiha 
permezz ta' wieħed jew iktar mill-ftehimiet 
ta' delegazzjoni li jkopru kompiti speċifiċi 
varji marbuta mal-programmi, inkluż 
kompiti marbuta mal-fażijiet tal-
esplojtazzjoni tas-sistemi u l-promozzjoni 
tal-applikazzjonijiet u s-servizzi fis-suq 
tan-navigazzjoni bis-satellita. Sabiex il-
Kummissjoni, li tirrappreżenta lill-Unjoni, 
teżerċita kompletament is-setgħa ta' 
kontroll tagħha, dawn il-ftehimiet ta' 
delegazzjoni għandhom jinkludu l-
kondizzjonijiet ġenerali ta' ġestjoni tal-
fondi allokati lill-Aġenzija tal-GNSS 
Ewropew.

Parlament Ewropew u tal-Kunsill bil-għan 
li tikseb l-objettivi tal-programmi Galileo u 
EGNOS u timplimenta ċerti kompiti 
assoċjati mal-progress tal-programmi. Hija 
aġenzija tal-Unjoni li, bħala korp skont it-
tifsira tal-Artikolu 185 tar-Regolament 
(KE, Euratom) Nru 1605/2002, hija 
soġġetta għall-obbligi applikabbli għall-
aġenziji tal-Unjoni. Għandha tiġi assenjata 
ċerti kompiti assoċjati mas-sigurtà tal-
programm, mad-deżinjazzjoni potenzjali 
tagħha bħala awtorità kompetenti tal-PRS u 
l-promozzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni 
tagħha għas-servizzi pprovduti. Għandha 
tistabbilixxi wkoll kuntatti mill-qrib mal-
utenti u l-utenti potenzjali tas-servizzi 
pprovduti taħt il-programmi u l-ġbir ta’ 
informazzjoi dwar ir-rekwiżiti u l-iżviluppi 
tagħhom dwar is-suq tan-navigazzjoni 
bis-satelliti. Barra minn hekk, għandha 
tenfasizza oqsma fejn regolamenti jistgħu 
jiġu adattati jew introdotti biex jisfruttaw 
il-benefiċċji tal-GNSS u għandha twettaq 
kompiti mmirati lejn il-massimizzazzjoni 
tal-benefiċċji tal-programmi, inkluż billi 
jiġi stabbilit pjan direzzjonali għall-
adozzjoni skont il-qasam ta' applikazzjoni. 
Barra minn hekk, għandha wkoll tagħmel 
kompiti li l-Kummissjoni tista' tagħtiha 
permezz ta' wieħed jew iktar mill-ftehimiet 
ta' delega li jkopru kompiti speċifiċi varji 
marbuta mal-programmi, inkluż kompiti 
marbuta mal-fażijiet tal-esplojtazzjoni tas-
sistemi u l-promozzjoni tal-
applikazzjonijiet u s-servizzi fis-suq tan-
navigazzjoni bis-satellita. Sabiex il-
Kummissjoni, li tirrappreżenta lill-Unjoni, 
teżerċita kompletament is-setgħa ta' 
kontroll tagħha, dawn il-ftehimiet ta' 
delega għandhom jinkludu l-
kondizzjonijiet ġenerali ta' ġestjoni tal-
fondi allokati lill-Aġenzija tal-GNSS 
Ewropew.

Or. en
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Emenda 105
Vladimír Remek

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) L-Aġenzija tal-GNSS Ewropew ġiet 
stabbilita mir-Regolament (UE) 
Nru 912/2010 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tat-22 ta' Settembru 2010 li 
jistabbilixxi l-Aġenzija Ewropea GNSS, u 
jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1321/2004 
dwar l-istabbiliment ta’ strutturi għat-
tmexxija tal-programmi Ewropej ta’ 
radjunavigazzjoni bis-satellita u li jemenda 
r-Regolament (KE) Nru 683/2008 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill bil-għan 
li tikseb l-objettivi tal-programmi Galileo u 
EGNOS u timplimenta ċerti kompiti 
assoċjati mal-progress tal-programmi. Hija 
aġenzija tal-Unjoni li, bħala korp skont it-
tifsira tal-Artikolu 185 tar-Regolament 
(KE, Euratom) Nru 1605/2002, hija 
soġġetta għall-obbligi applikabbli għall-
aġenziji tal-Unjoni. Għandha tiġi assenjata 
ċerti kompiti assoċjati mas-sigurtà tal-
programm, mad-deżinjazzjoni potenzjali 
tagħha bħala awtorità kompetenti tal-PRS u 
mal-kontribut tagħha lit-tqegħid fis-suq 
tas-sistemi. Għandha wkoll tagħmel 
kompiti li l-Kummissjoni tista' tagħtiha 
permezz ta' wieħed jew iktar mill-ftehimiet 
ta' delegazzjoni li jkopru kompiti speċifiċi 
varji marbuta mal-programmi, inkluż 
kompiti marbuta mal-fażijiet tal-
esplojtazzjoni tas-sistemi u l-promozzjoni 
tal-applikazzjonijiet u s-servizzi fis-suq 
tan-navigazzjoni bis-satellita. Sabiex il-
Kummissjoni, li tirrappreżenta lill-Unjoni, 
teżerċita kompletament is-setgħa ta' 
kontroll tagħha, dawn il-ftehimiet ta' 
delegazzjoni għandhom jinkludu l-
kondizzjonijiet ġenerali ta' ġestjoni tal-
fondi allokati lill-Aġenzija tal-GNSS 
Ewropew.

(23) L-Aġenzija tal-GNSS Ewropew ġiet 
stabbilita mir-Regolament (UE) 
Nru 912/2010 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tat-22 ta' Settembru 2010 li 
jistabbilixxi l-Aġenzija Ewropea GNSS, u 
jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1321/2004 
dwar l-istabbiliment ta’ strutturi għat-
tmexxija tal-programmi Ewropej ta’ 
radjunavigazzjoni bis-satellita u li jemenda 
r-Regolament (KE) Nru 683/2008 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill bil-għan 
li tikseb l-objettivi tal-programmi Galileo u 
EGNOS u timplimenta ċerti kompiti 
assoċjati mal-progress tal-programmi. Hija 
aġenzija tal-Unjoni li, bħala korp skont it-
tifsira tal-Artikolu 185 tar-Regolament 
(KE, Euratom) Nru 1605/2002, hija 
soġġetta għall-obbligi applikabbli għall-
aġenziji tal-Unjoni. Għandha tiġi assenjata 
ċerti kompiti assoċjati mas-sigurtà tal-
programm, mad-deżinjazzjoni potenzjali 
tagħha bħala awtorità kompetenti tal-PRS u 
mal-kontribut tagħha lit-tqegħid fis-suq 
tas-sistemi. Għandha wkoll tagħmel 
kompiti li l-Kummissjoni tista' tagħtiha 
permezz ta' wieħed jew iktar mill-ftehimiet 
ta' delega li jkopru kompiti speċifiċi varji 
marbuta mal-programmi, inkluż kompiti 
marbuta mal-fażijiet tal-esplojtazzjoni tas-
sistemi u l-promozzjoni tal-
applikazzjonijiet u s-servizzi fis-suq tan-
navigazzjoni bis-satellita. Sabiex il-
Kummissjoni, li tirrappreżenta lill-Unjoni, 
teżerċita kompletament is-setgħa ta' 
kontroll tagħha, dawn il-ftehimiet ta' 
delega għandhom jinkludu l-
kondizzjonijiet ġenerali ta' ġestjoni tal-
fondi allokati lill-Aġenzija tal-GNSS 
Ewropew. Għandu jiġi ffissat perjodu 
xieraq ta' tranżizzjoni sabiex jiżgura l-
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implimentazzjoni b'suċċess tal-qafas ta' 
governanza l-ġdid. Barra minn hekk l-
Aġenzija Ewropea GNSS għandu jkollha 
għad-dispożizzjoni tagħha riżorsi umani 
suffiċjenti waqt il-perjodu ta' tranżizzjoni 
u lil hinn minnu.

Or. en

Emenda 106
Vladimír Remek

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) L-Unjoni għandha tikkonkludi ftehim 
ta' delegazzjoni multiannwali mal-Aġenzija 
Spazjali Ewropea li jkopri l-aspetti tekniċi 
tal-programm u l-aspetti marbuta mal-
programmazzjoni. Sabiex il-Kummissjoni, 
li tirrappreżenta lill-Unjoni, teżerċita 
kompletament is-setgħa ta' kontroll tagħha, 
il-ftehim ta' delegazzjoni għandu jinkludi 
partikolarment il-kundizzjonijiet ġenerali li 
jirregolaw il-ġestjoni tal-fondi allokati lill-
Aġenzija Spazjali Ewropea. Fir-rigward 
tal-attivitajiet iffinanzjati esklussivament 
mill-Unjoni, dawn il-kundizzjonijiet 
għandhom jiżguraw livell ta' kontroll 
komparabbli ma' dak rikjest li kieku l-
Aġenzija Spazjali Ewropea kienet Aġenzija 
tal-Unjoni.

(24) L-Unjoni għandha tikkonkludi ftehim 
ta' delega multiannwali mal-Aġenzija 
Spazjali Ewropea li jkopri l-aspetti tekniċi 
tal-programm u l-aspetti marbuta mal-
programmazzjoni. Sabiex il-Kummissjoni, 
li tirrappreżenta lill-Unjoni, teżerċita 
kompletament is-setgħa ta' kontroll tagħha, 
il-ftehim ta' delega għandu jinkludi 
partikolarment il-kundizzjonijiet ġenerali li 
jirregolaw il-ġestjoni tal-fondi allokati lill-
Aġenzija Spazjali Ewropea. Fir-rigward 
tal-attivitajiet iffinanzjati esklussivament 
mill-Unjoni, dawn il-kundizzjonijiet 
għandhom jiżguraw livell ta' kontroll 
komparabbli ma' dak rikjest li kieku l-
Aġenzija Spazjali Ewropea kienet Aġenzija 
tal-Unjoni. Għandu jiġi ffissat perjodu 
xieraq ta' tranżizzjoni sabiex jiżgura l-
implimentazzjoni b'suċċess tal-qafas ta' 
governanza l-ġdid.

Or. en

Emenda 107
Vladimír Remek
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Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Minħabba li l-programmi se jkunu, fil-
prinċipju, iffinanzjati mill-Unjoni, l-
akkwist pubbliku taħt dawn il-programmi 
għandu jikkonforma mar-regoli tal-Unjoni 
dwar il-kuntratti pubbliċi u għandu jkollu l-
għan li jakkwista l-aqwa valur għall-flus li 
jintefqu, jikkontrolla l-ispejjeż, inaqqas ir-
riskji, iżid l-effiċjenza u jnaqqas id-
dipendenza fuq xi fornitur wieħed. 
Għandha tiġi segwita politika ta' aċċess 
miftuħ u kompetizzjoni ġusta fil-katina 
sħiħa tal-provvista, u l-offerta ta' 
opportunitajiet ekwilibrati ta’ 
parteċipazzjoni tal-industrija fil-livelli 
kollha ta' attività u inklużi b’mod 
partikolari l-intrapriżi zgħar u ta' daqs 
medju (minn hawn 'il quddiem, SMEs). 
Għandha tiġi evitata l-possibbiltà ta' abbuż 
ta' dominanza u ta' dipendenza fit-tul fuq 
fornitur wieħed. Sabiex jitnaqqsu r-riskji 
tal-programmi, id-dependenza fuq fornitur 
wieħed u sabiex jiġi assigurat il-kontroll 
ġenerali aħjar tal-programm, tal-ispejjeż u 
ta' kalendarju għandha tiġi segwita, fejn 
xieraq, il-politika ta' diversi fornituri. L-
industriji tal-Unjoni għandhom jiġu 
permessi li jirrikorru għal sorsi barra l-
Unjoni għal ċerti komponenti u servizzi 
f’każ ta' vantaġġi sostanzjali ippruvati 
f’termini ta' kwalità u spejjeż, waqt li jqisu 
n-natura strateġika tal-programmi GNSS 
Ewropej u tar-rekwiżiti tas-sigurtà tal-
Unjoni u tal-kontroll tal-esportazzjoni. 
Għandu jittieħed vantaġġ mill-investiment 
tas-settur pubbliku u mill-esperjenza u 
kompetenza industrijali, inkluża dik 
akkwistata waqt il-fażijiet ta' definizzjoni u 
ta' żvilupp u validazzjoni tal-programmi, 
waqt li jiġi assigurat li s-sejħiet għal offerti 
kompetittivi ma jiġux preġudikati.

(28) Minħabba li l-programmi se jkunu, fil-
prinċipju, iffinanzjati mill-Unjoni, l-
akkwist pubbliku taħt dawn il-programmi 
għandu jikkonforma mar-regoli tal-Unjoni 
dwar il-kuntratti pubbliċi u għandu jkollu l-
għan li jakkwista l-aqwa valur għall-flus li 
jintefqu, jikkontrolla l-ispejjeż, inaqqas ir-
riskji, iżid l-effiċjenza u jnaqqas id-
dipendenza fuq xi fornitur wieħed. 
Għandha tiġi segwita politika ta' aċċess 
miftuħ u kompetizzjoni ġusta fil-katina 
sħiħa tal-provvista, u l-offerta ta' 
opportunitajiet ekwilibrati ta’ 
parteċipazzjoni tal-industrija fil-livelli 
kollha ta' attività u inklużi b’mod 
partikolari l-intrapriżi zgħar u ta' daqs 
medju (minn hawn 'il quddiem, SMEs). 
Għandha tiġi evitata l-possibbiltà ta' abbuż 
ta' dominanza u ta' dipendenza fit-tul fuq 
fornitur wieħed. Sabiex jitnaqqsu r-riskji 
tal-programmi, id-dependenza fuq fornitur 
wieħed u sabiex jiġi assigurat il-kontroll 
ġenerali aħjar tal-programm, tal-ispejjeż u 
ta' kalendarju għandha tiġi segwita, fejn 
xieraq, il-politika ta' diversi fornituri. L-
industriji tal-Unjoni għandhom jiġu 
permessi li jirrikorru għal sorsi barra l-
Unjoni għal ċerti komponenti u servizzi 
f’każ ta' vantaġġi sostanzjali ippruvati 
f’termini ta' kwalità u spejjeż, waqt li jqisu 
n-natura strateġika tal-programmi GNSS 
Ewropej u tar-rekwiżiti tas-sigurtà tal-
Unjoni u tal-kontroll tal-esportazzjoni. 
Għandu jittieħed vantaġġ mill-investiment 
tas-settur pubbliku u mill-esperjenza u 
kompetenza industrijali, inkluża dik 
akkwistata waqt il-fażijiet ta' definizzjoni u 
ta' żvilupp u validazzjoni tal-programmi, 
waqt li jiġi assigurat li s-sejħiet għal offerti 
kompetittivi ma jiġux preġudikati. Il-
proċeduri kollha tal-akkwist pubbliku 
għandhom jinkludu kriterji ta' 
valutazzjoni preċiżi.
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Emenda 108
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Minħabba li l-programmi se jkunu, fil-
prinċipju, iffinanzjati mill-Unjoni, l-
akkwist pubbliku taħt dawn il-programmi 
għandu jikkonforma mar-regoli tal-Unjoni 
dwar il-kuntratti pubbliċi u għandu jkollu l-
għan li jakkwista l-aqwa valur għall-flus li 
jintefqu, jikkontrolla l-ispejjeż, inaqqas ir-
riskji, iżid l-effiċjenza u jnaqqas id-
dipendenza fuq xi fornitur wieħed. 
Għandha tiġi segwita politika ta' aċċess 
miftuħ u kompetizzjoni ġusta fil-katina 
sħiħa tal-provvista, u l-offerta ta' 
opportunitajiet ekwilibrati ta’ 
parteċipazzjoni tal-industrija fil-livelli 
kollha ta' attività u inklużi b’mod 
partikolari l-intrapriżi zgħar u ta' daqs 
medju (minn hawn 'il quddiem, SMEs). 
Għandha tiġi evitata l-possibbiltà ta' abbuż 
ta' dominanza u ta' dipendenza fit-tul fuq 
fornitur wieħed. Sabiex jitnaqqsu r-riskji 
tal-programmi, id-dependenza fuq fornitur 
wieħed u sabiex jiġi assigurat il-kontroll 
ġenerali aħjar tal-programm, tal-ispejjeż u 
ta' kalendarju għandha tiġi segwita, fejn 
xieraq, il-politika ta' diversi fornituri. L-
industriji tal-Unjoni għandhom jiġu 
permessi li jirrikorru għal sorsi barra l-
Unjoni għal ċerti komponenti u servizzi 
f’każ ta' vantaġġi sostanzjali ippruvati 
f’termini ta' kwalità u spejjeż, waqt li jqisu 
n-natura strateġika tal-programmi GNSS 
Ewropej u tar-rekwiżiti tas-sigurtà tal-
Unjoni u tal-kontroll tal-esportazzjoni. 
Għandu jittieħed vantaġġ mill-investiment 
tas-settur pubbliku u mill-esperjenza u 

(28) Minħabba li l-programmi se jkunu, fil-
prinċipju, iffinanzjati mill-Unjoni, l-
akkwist pubbliku taħt dawn il-programmi 
għandu jikkonforma mar-regoli tal-Unjoni 
dwar il-kuntratti pubbliċi u għandu jkollu l-
għan li jakkwista l-aqwa valur għall-flus li 
jintefqu, jikkontrolla l-ispejjeż, inaqqas ir-
riskji, iżid l-effiċjenza u jnaqqas id-
dipendenza fuq xi fornitur wieħed. 
Għandha tiġi segwita politika ta' aċċess 
miftuħ u kompetizzjoni ġusta fil-katina 
sħiħa tal-provvista, u l-offerta ta' 
opportunitajiet ekwilibrati ta’ 
parteċipazzjoni tal-industrija fil-livelli 
kollha ta' attività u inklużi b’mod
partikolari l-intrapriżi zgħar u ta' daqs 
medju (minn hawn 'il quddiem, SMEs). 
Għandha tiġi evitata l-possibbiltà ta' abbuż 
ta' dominanza u ta' dipendenza fit-tul fuq 
fornitur wieħed. Sabiex jitnaqqsu r-riskji 
tal-programmi, id-dependenza fuq fornitur 
wieħed u sabiex jiġi assigurat il-kontroll 
ġenerali aħjar tal-programm, tal-ispejjeż u 
ta' kalendarju għandha tiġi segwita, fejn 
ikun possibbli, il-politika ta' diversi 
fornituri. L-industriji tal-Unjoni għandhom 
jiġu permessi li jirrikorru għal sorsi barra l-
Unjoni għal ċerti komponenti u servizzi 
f’każ ta' vantaġġi sostanzjali ippruvati 
f’termini ta' kwalità u spejjeż, waqt li jqisu 
n-natura strateġika tal-programmi GNSS 
Ewropej u tar-rekwiżiti tas-sigurtà tal-
Unjoni u tal-kontroll tal-esportazzjoni. 
Għandu jittieħed vantaġġ mill-investiment 
tas-settur pubbliku u mill-esperjenza u 
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kompetenza industrijali, inkluża dik 
akkwistata waqt il-fażijiet ta' definizzjoni u 
ta' żvilupp u validazzjoni tal-programmi, 
waqt li jiġi assigurat li s-sejħiet għal offerti 
kompetittivi ma jiġux preġudikati.

kompetenza industrijali, inkluża dik 
akkwistata waqt il-fażijiet ta' definizzjoni u 
ta' żvilupp u validazzjoni tal-programmi, 
waqt li jiġi assigurat li s-sejħiet għal offerti 
kompetittivi ma jiġux preġudikati.

Or. en

Emenda 109
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 31a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31a) Billi s-servizzi offruti skont is-
servizz pubbliku regolat jista' jkollhom 
irwol importanti f'diversi sistemi ta' 
armamenti, speċjalment fir-rigward tan-
navigazzjoni u sistemi ta' gwida, huwa 
għaldaqstant importanti li l-Kummissjoni, 
il-Kunsill, is-Servizz Ewropew għall-
Azzjoni Esterna u l-Istati Membri jaġixxu 
skont it-Trattat tal-1967 dwar l-Ispazju 
Extratmosferiku. Għandhom isiru aktar 
sforzi sabiex jew jiġi rivedut il-qafas legali 
internazzjonali jew biex jintlaħaq ftehim 
ġdid, li jqis il-progress teknoloġiku mis-
sittinijiet, bil-għan li jiġi evitat li jkun 
hemm tellieqa fl-armamenti fl-ispazju 
extratmosferiku.

Or. en

Emenda 110
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 33
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) Il-ħarsien tad-dejta personali u l-ħajja 
privata għandu jiġu żgurat taħt il-
programmi.

(33) L-Unjoni hija bbażata fuq ir-rispett 
tad-drittijiet fundamentali u, b'mod 
partikulari, l-Artikoli 7 u 8 tal-Karta tad-
Drittijiet Findamentali tal-Unjoni 
Ewropea, espressament jirrikonoxxu d-
dritt fundamentali għall-privatezza u l-
protezzjoni tad-dejta personali. Il-ħarsien 
tad-dejta personali u l-ħajja privata għandu 
jiġu żgurat taħt il-programmi, 
partikularment fir-rigward tal-iżvilupp u 
l-użu tat-teknoloġija tat-"tracking".

Or. en

Emenda 111
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Sabiex jiġu stipulati l-miżuri 
neċessarji biex ikunu żgurati l-
kompatibilita' u l-interoperabilità tas-
sistemi ma' sistemi oħra tan-navigazzjoni 
bis-satellita kif ukoll mezzi konvenzjonali 
tar-radjunavigazzjoni u biex tkun żgurata 
s-sigurtà tas-sistemi u t-tħaddim tagħhom, 
għandha tiġi ddelegata s-setgħa lill-
Kummissjoni biex tadotta atti skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għal
dawn iż-żewġ oqsma ta' kompetenza. 
Huwa ta' importanza partikolari li l-
Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 
adegwati matul ix-xogħol ta' preparazzjoni 
tagħha, anke fil-livell ta' esperti. Il-
Kummissjoni, hija u tħejji u tfassal atti 
ddelegati, għandha tiżgura t-trasmissjoni 
simultanja, f’waqtha u xierqa ta’ 
dokumenti rilevanti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

(37) Sabiex jiġu stipulati l-miżuri 
neċessarji biex ikunu żgurati l-
kompatibilita' u l-interoperabilità tas-
sistemi ma' sistemi oħra tan-navigazzjoni 
bis-satellita kif ukoll mezzi konvenzjonali 
tar-radjunavigazzjoni, biex tkun żgurata s-
sigurtà tas-sistemi u t-tħaddim tagħhom, 
biex jiġi stabbilit qafas għall-ġestjoni tad-
drittijiet tal-proprjetà intellettwali, biex 
jiġu definiti l-istadji ewlenin biex tiġi 
evalwata l-implimentazzjoni tal-
programmi, biex jitnaqqsu r-riskju tal-
programmi u biex jiġi adottat il-
programm multiannwali ta' ħidma, is-
setgħa li tadotta atti skont l-Artikolu 290 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea għandha tiġi ddelegata lill-
Kummissjoni fir-rigward ta' dawn iż-żewġ 
oqsma ta' kompetenza. Huwa ta' 
importanza partikolari li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet adegwati matul 
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ix-xogħol ta' preparazzjoni tagħha, anke 
fil-livell ta' esperti. Il-Kummissjoni, hija u 
tħejji u tfassal atti ddelegati, għandha 
tiżgura t-trasmissjoni simultanja, f’waqtha 
u xierqa ta’ dokumenti rilevanti lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Or. en

Emenda 112
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal regolament
Premessa 37a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37a) Billi huwa stmat li madwar 5% tal-
ajruplani huma mgħammra bit-tagħmir 
meħtieġ biex jagħmlu użu mill-GNSS, 
għandu jingħata appoġġ lit-trasportaturi 
tal-ajru biex jiġu megħjuna jagħmlu l-
investimenti meħtieġa sabiex is-sistema 
tkun implimentata kif xieraq.  

Or. pl

Emenda 113
Antonio Cancian

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-programmi Galileo u EGNOS 
għandhom ikopru l-attivitajiet kollha 
meħtieġa biex jiddefinixxu, jiżviluppaw, 
jivvalidaw, jibnu, iħaddmu, iġeddu u jtejbu 
ż-żewġ sistemi Ewropej ta' navigazzjoni 
bis-satellita, jiġifieri s-sistema stabbilita 
skont il-programm Galileo u s-sistema 
EGNOS, u tiżgura s-sigurtà tagħhom.

1. Il-programmi Galileo u EGNOS 
għandhom ikopru l-iżvilupp tal-
applikazzjonijiet u l-attivitajiet kollha 
meħtieġa biex jiddefinixxu, jiżviluppaw, 
jivvalidaw, jibnu, iħaddmu, iġeddu u jtejbu 
ż-żewġ sistemi Ewropej ta' navigazzjoni 
bis-satellita, jiġifieri s-sistema stabbilita 
skont il-programm Galileo u s-sistema 
EGNOS, u tiżgura s-sigurtà tagħhom.
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Or. en

Emenda 114
Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Is-sistema EGNOS hija infrastruttura 
għall-monitoraġġ u l-korrezzjoni tas-sinjali 
li jintbagħtu minn sistemi globali eżistenti 
ta’ navigazzjoni bis-satellita. Din 
tikkonsisti minn stazzjonijiet terrestri u 
diversi transponders installati fuq is-
satelliti ġeostazzjonarji.

3. Is-sistema EGNOS hija infrastruttura 
għall-monitoraġġ u l-korrezzjoni tas-sinjali 
li jintbagħtu minn sistemi globali eżistenti 
ta’ navigazzjoni bis-satellita, kif ukoll 
dawk tas-servizz miftuħ offrut mis-sistema 
stabbilita skont il-programm Galileo, meta 
dawn isiru disponibbli. Din tikkonsisti 
minn stazzjonijiet terrestri u diversi 
transponders installati fuq is-satelliti 
ġeostazzjonarji.

Or. en

Emenda 115
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 4 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) li joffru servizz pubbliku rregolat (PRS) 
maħsub biss għall-utenti awtorizzati mill-
gvernijiet, għall-applikazzjonijiet sensittivi 
li jesiġu livell għoli ta kontinwità fis-
servizz; dan is-servizz juża sinjali 
b'saħħithom u kkriptati;

(d) li joffru servizz pubbliku rregolat (PRS) 
maħsub biss għall-utenti awtorizzati mill-
gvernijiet, għall-applikazzjonijiet sensittivi 
li jesiġu livell għoli ta kontinwità fis-
servizz; dan is-servizz juża sinjali 
b'saħħithom u kkriptati. Kull użu ta' dan 
is-servizz mill-Istati Membri għal finijiet u 
applikazzjonijiet ta' difiża għandu jkun 
suġġett għal kontribuzzjoni finanzjarja;

Or. en
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Emenda 116
Fiona Hall

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-programm EGNOS għandu wkoll l-għan 
speċifiku li jestendi l-kopertura ġeografika 
għal dawn is-servizzi fit-territorju kollu tal-
Unjoni u, skont il-limitazzjonijiet tekniċi u 
abbażi ta’ ftehimiet internazzjonali, għal 
reġjuni oħra fid-dinja, b’mod partikolari 
territorji ta’ pajjiżi terzi koperti mill-ajru 
uniku Ewropew.

Il-programm EGNOS għandu wkoll l-għan 
speċifiku li jestendi l-kopertura ġeografika 
għal dawn is-servizzi fit-territorju kollu tal-
Unjoni mill-aktar fis u, skont il-
limitazzjonijiet tekniċi u abbażi ta’ 
ftehimiet internazzjonali, għal reġjuni oħra 
fid-dinja, b’mod partikolari territorji ta’ 
pajjiżi terzi koperti mill-ajru uniku 
Ewropew.

Or. en

Emenda 117
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament jistipula r-regoli fir-
rigward tal-implimentazzjoni u t-tħaddim 
tas-sistemi skont il-programmi Ewropej 
tan-navigazzjoni bis-satellita, b’mod 
partikolari dawk li jirrigwardaw il-
governanza u l-kontribut finanzjarju tal-
Unjoni.

Dan ir-Regolament jistipula r-regoli fir-
rigward tal-implimentazzjoni u t-tħaddim 
tas-sistemi skont il-programmi Ewropej 
tan-navigazzjoni bis-satellita madwar it-
territorju tal-UE, b’mod partikolari dawk 
li jirrigwardaw il-governanza u l-kontribut 
finanzjarju tal-Unjoni.

Or. ro

Emenda 118
Antonio Cancian
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) fażi ta’ sfruttament li tinkludi l-
maniġment tal-infrastruttura, il-
manutenzjoni, titjib kontinwi, it-tiġdid u l-
ħarsien tas-sistema, ġestjoni tal-
infrastruttura, il-manutenzjoni, it-titjib 
kontinwu, it-tiġdid u l-protezzjoni tas-
sistema, l-operazzjonijiet ta' ċertifikazzjoni 
u standardizzazzjoni marbuta mal-
programm, il-provvista u l-bejgħ tas-
servizzi u l-attivitajiet l-oħra kollha 
meħtieġa għall-iżvilupp tas-sistema u 
għall-funzjonament bla xkiel tal-
programm; l-għan huwa li din il-fażi tibda 
progressivament bejn l-2014 u l-2015 
b’forniment tas-servizzi inizjali.

(d) fażi ta’ sfruttament li tinkludi l-ġestjoni
tal-infrastruttura, il-manutenzjoni, it-titjib 
kontinwu, it-tiġdid u l-protezzjoni tas-
sistema, l-operazzjonijiet ta' ċertifikazzjoni 
u standardizzazzjoni marbuta mal-
programm, l-iżvilupp, il-provvista u l-
bejgħ tas-servizzi, l-iżvilupp ta' 
applikazzjonijiet u l-attivitajiet l-oħra 
kollha meħtieġa għall-iżvilupp tas-sistema 
u għall-funzjonament bla xkiel tal-
programm; l-għan huwa li din il-fażi tibda 
progressivament bejn l-2014 u l-2015 
b’forniment tas-servizzi inizjali.

Or. en

Emenda 119
Vladimír Remek

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Matul il-perjodu 2014-2020 u lil hinn, bil-
għan li jitkejjel il-grad ta' realizzazzjoni 
tal-objettivi speċifiċi tal-programm 
Galileo, għandhom jintużaw, fost 
affarijiet oħra, l-indikaturi u l-objettivi li 
ġejjin:
(a) l-għadd kumulattiv ta' satelliti 
operazzjonali: l8-il satellita sal l-2015, 30 
sal-2019;
(b) satelliti ta' riżerva fuq l-art għall-
manutenzjoni: 2 sal-2019;
(c) verżjoni implimentata tal-
infrastruttura terrestri: verżjoni 2 sal-
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2015;
(d) l-għadd ta’ servizzi implimentati: 3 
servizzi inizjali sal-2015, 5 servizzi sal-
2020.

Or. en

Imħassar

Xi elementi tal-evoluzzjoni futura tal-GNSS li se jkunu implimentati fil-perjodu 2020-2027 se 
jkollhom jiġu definiti fis-snin mill-2014 sal-2020. Huwa importanti li jitfakkar li fost l-
objettivi tar-Regolament GNSS għall-perjodu 2012-2020 insibu wkoll il-preparamenti għal 
tranżizzjoni tajba fl-2020.

Emenda 120
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tħaddim tas-sistema EGNOS 
prinċipalment jinkludi l-maniġment tal-
infrastruttura, il-manutenzjoni, it-titjib 
kontinwu, it-tiġdid u l-ħarsien tas-sistema, 
l-approvazzjoni, l-attivitajiet ta' 
ċertifikazzjoni u standardizzazzjoni 
marbuta mal-programm, l-elementi kollha 
li jiġġustifikaw l-affidabbiltà tas-sistema u 
t-tħaddim tagħha kif ukoll il-forniment u l-
kummerċjalizzazzjoni tas-servizzi..

It-tħaddim tas-sistema EGNOS 
prinċipalment jinkludi l-maniġment tal-
infrastruttura, il-manutenzjoni, it-titjib 
kontinwu, it-tiġdid u l-ħarsien tas-sistema, 
l-approvazzjoni, l-attivitajiet ta' 
ċertifikazzjoni u standardizzazzjoni 
marbuta mal-programm, l-elementi kollha 
li jiġġustifikaw l-affidabbiltà tas-sistema u 
t-tħaddim tagħha kif ukoll il-forniment u l-
kummerċjalizzazzjoni tas-servizzi u 
suġġett għad-disponibilità ta' riżorsi 
baġitarji, tal-applikazzjonijiet u s-servizzi 
żviluppati abbażi ta' dawk is-servizzi, l-
attivitajiet ta' żvilupp u użu għall-
evoluzzjoni u l-ġenerazzjonijiet futuri tas-
sistema, inkluż l-akkwist, kif ukoll l-
estensjoni tal-kopertura ġeografika tas-
servizzi b'konformità mal-Artikolu 1(5)..

Or. en
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Emenda 121
Vladimír Remek

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bil-għan li jitkejjel il-grad ta' 
realizzazzjoni tal-objettivi speċifiċi tal-
programm EGNOS, għandhom jintużaw, 
fost affarijiet oħra, l-indikaturi u l-
objettivi li ġejjin:
(a) l-għadd ta' bidliet fis-servizzi 
ppreżentati lill-awtoritajiet taċ-
ċertifikazzjoni: 3 fl-2014-2020;
(b) l-għadd ta' ajruporti li jużaw is-servizz 
ta' protezzjoni tal-ħajja (Safety of Life 
service).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fit-2 ta' Marzu 2011, il-Kummissjoni Ewropea nediet is-servizz ta' protezzjoni tal-ħajja fl-
avjazzjoni (Safety of Life Service) tas-sistema EGNOS. Is-sistema tippermetti avviċinament 
preċiż u jagħmel in-navigazzjoni bl-ajru sigura. Tgħin ukoll biex tnaqqas l-ittardjar, id-
devjazzjonijiet tar-rotot u l-kanċellazzjoni tat-titjiriet. L-applikazzjoni EGNOS SoL 
tippermetti wkoll lill-ajruporti jżidu l-kapaċità tagħhom u jnaqqsu l-ispejjeż operattivi. Fl-
aħħar, tikkontribwixxi għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tas-CO2 tas-settur. Tali kriterji jafu 
jkunu utli għall-valutazzjoni tal-grad ta' realizzazzjoni tal-objettivi EGNOS.

Emenda 122
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-sistemi, in-networks u s-servizzi li 
jirriżultaw mill-programmi Galileo u 
EGNOS għandhom, safejn ikun possibbli,
ikunu kompatibbli u interoperabbli ma’ 

2. Is-sistemi, in-networks u s-servizzi li 
jirriżultaw mill-programmi Galileo u 
EGNOS għandhom ikunu kompatibbli u 
interoperabbli ma’ sistemi oħrajn ta' 
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sistemi oħrajn ta' navigazzjoni bis-satellita 
kif ukoll b'mezzi konvenzjonali ta’ 
radjunavigazzjoni.

navigazzjoni bis-satellita kif ukoll b'mezzi 
konvenzjonali ta’ radjunavigazzjoni.

Or. en

Emenda 123
Fiona Hall

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tistinka biex 
issolvi kull kwistjoni pendenti ta' 
kompatibilità jew ta' interferenza ma' 
pajjiżi terzi sal-1 ta' Jannar 2015.

Or. en

Emenda 124
Christine De Veyrac

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) attivitajiet marbuta mat-tħaddim tas-
sistema stabbilita skont il-programm
Galileo, inklużi l-azzjonijiet bil-quddiem 
jew dawk preparatorji għal din il-fażi;

b) attivitajiet marbuta mat-taqsimiet tad-
dispożizzjoni tal-art u s-servizz tal-
programm Galileo, inkluż iżda mhux 
limitat għall-iżvilupp ta' kapaċità ta' 
ġestjoni, ir-reviżjoni tas-Servizz tal-
Protezzjoni tal-Ħajja u tas-Servizz 
Kummerċjali, l-implimentazzjoni u l-
esplojtazzjoni tal-hosting tas-sit, l-
esplojtazzjoni tal-istazzjonijiet, l-
implimentazzjoni u l-esplojtazzjoni ta' 
Ċentri tal-Faċilitajiet tas-Servizzi (inkluż 
iċ-ċentru tal-prestazzjoni, Geodesy u 
Timing), iċ-ċentru tas-servizzi, il-
manutenzjoni tas-siti, staff speċifiku 
għaċ-ċentru, il-manutenzjoni tat-taqsima 
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spazjali, l-esplojtazzjoni tan-netwerk tat-
telekomunikazzjoni u s-support għas-
sistema; attivitajiet relatati mal-
massimizzazzjoni tal-benefiċċji 
soċjoekonomiċi tal-programm;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-emenda tar-rapporteur ħaqqha appoġġ iżda jkun aktar xieraq li ma jingħatax limitu 
speċifiku, f'dak li huwa att leġiżlattiv, fuq l-għadd ta' satelliti li jridu jintużaw.

Emenda 125
Vladimír Remek

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) attivitajiet li jiffaċilitaw l-
introduzzjoni taż-żewġ sistemi, b'mod 
partikulari l-isfruttament transsettorjali u 
s-sinerġiji ma' setturi mhux tal-ispazju.

Or. en

Emenda 126
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) riċerka u żvilupp li jikkonċernaw l-
applikazzjonijiet GNSS biex 
jinkuraġġixxu l-iżvilupp ta' 
applikazzjonijiet ibbażati fuq l-EGNOS u 
Galileo;

Or. ro
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Emenda 127
Vladimír Remek

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) attivitajiet ta’ informazzjoni u 
komunikazzjoni, inkluża l-komunikazzjoni 
istituzzjonali dwar il-prijoritajiet politiċi 
tal-Unjoni fejn dawn huma marbuta 
direttament mal-għanijiet ta' dan ir-
Regolament;

(b) attivitajiet ta’ informazzjoni u 
komunikazzjoni, inkluża l-komunikazzjoni 
istituzzjonali dwar il-prijoritajiet politiċi 
tal-Unjoni fejn dawn huma marbuta 
direttament mal-għanijiet ta' dan ir-
Regolament u, b'mod partikulari, 
attivitajiet ta' promozzjoni u ta' 
sensibilizzazzjoni maħsuba biex jiġu 
stabbiliti sinerġiji ma' politiki rilevanti 
oħrajn tal-Unjoni;

Or. en

Emenda 128
Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sabiex tippermetti li l-ispejjeż tal-
programmi u tal-fażijiet differenti tal-
programmi ikunu identifikati b’mod ċar, il-
Kummissjoni, b’konformità mal-prinċipju 
ta’ maniġment trasparenti, għandha 
tinforma lill-Kumitat imsemmi fl-
Artikolu 35(1) kull sena dwar l-
allokazzjoni tal-fondi tal-Unjoni għal kull 
waħda mill-attivitajiet speċifiikati fil-
paragrafi 1 u 2.

3. Sabiex tippermetti li l-ispejjeż tal-
programmi u tal-fażijiet differenti tal-
programmi jkunu identifikati b’mod ċar, il-
Kummissjoni, b’konformità mal-prinċipju 
ta’ maniġment trasparenti, għandha 
tinforma lill-awtorità tal-baġit kull sena 
dwar l-allokazzjoni tal-fondi tal-Unjoni 
għal kull waħda mill-attivitajiet speċifiikati 
fil-paragrafi 1 u 2.

Or. en



AM\906180MT.doc 27/59 PE492.596v01-00

MT

Emenda 129
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sabiex tippermetti li l-ispejjeż tal-
programmi u tal-fażijiet differenti tal-
programmi ikunu identifikati b’mod ċar, il-
Kummissjoni, b’konformità mal-prinċipju 
ta’ maniġment trasparenti, għandha 
tinforma lill-Kumitat imsemmi fl-
Artikolu 35(1) kull sena dwar l-
allokazzjoni tal-fondi tal-Unjoni għal kull 
waħda mill-attivitajiet speċifiikati fil-
paragrafi 1 u 2.

3.  Sabiex tippermetti li l-ispejjeż tal-
programmi u tal-fażijiet differenti tal-
programmi ikunu identifikati b’mod ċar, il-
Kummissjoni, b’konformità mal-prinċipju 
ta’ maniġment trasparenti, għandha 
tinforma lill-Kumitat imsemmi fl-
Artikolu 35(1) u lill-Parlament Ewropew 
kull sena dwar l-allokazzjoni tal-fondi tal-
Unjoni għal kull waħda mill-attivitajiet 
speċifiikati fil-paragrafi 1 u 2.

Or. ro

Emenda 130
Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jipprovdu 
finanzjament addizzjonali għall-programm 
Galileo. L-introjtu li jirriżulta minn dawn 
il-kontribuzzjonijiet għandu jikkostitwixxi 
introjtu assenjat b’konformità mal-
Artikolu 18(2) tar-Regolament (KE, 
Euratom) Nru 1605/2002. B’konformità 
mal-prinċipju ta’ maniġment trasparenti, il-
Kummissjoni għandha tikkomunika kull 
impatt li jkun hemm fuq il-programm 
Galileo li jirriżulta mill-applikazzjoni ta’ 
dan il-paragrafu lill-Kumitat skont l-
Artikolu 35 (1) ta' dan ir-Regolament.

2. L-Istati Membri jistgħu jipprovdu 
finanzjament addizzjonali għall-programm 
Galileo. L-introjtu li jirriżulta minn dawn 
il-kontribuzzjonijiet għandu jikkostitwixxi 
introjtu assenjat b’konformità mal-
Artikolu 18(2) tar-Regolament (KE, 
Euratom) Nru 1605/2002. B’konformità 
mal-prinċipju ta’ maniġment trasparenti, il-
Kummissjoni għandha tikkomunika kull 
impatt li jkun hemm fuq il-programm 
Galileo li jirriżulta mill-applikazzjoni ta’ 
dan il-paragrafu lill-awtorità baġitarja.

Or. en
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Emenda 131
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jipprovdu 
finanzjament addizzjonali għall-programm 
Galileo. L-introjtu li jirriżulta minn dawn 
il-kontribuzzjonijiet għandu jikkostitwixxi 
introjtu assenjat b’konformità mal-
Artikolu 18(2) tar-Regolament (KE, 
Euratom) Nru 1605/2002. B’konformità 
mal-prinċipju ta’ maniġment trasparenti, il-
Kummissjoni għandha tikkomunika kull 
impatt li jkun hemm fuq il-programm 
Galileo li jirriżulta mill-applikazzjoni ta’ 
dan il-paragrafu lill-Kumitat skont l-
Artikolu 35 (1) ta' dan ir-Regolament.

2. L-Istati Membri jistgħu jipprovdu 
finanzjament addizzjonali għall-programm 
Galileo. L-introjtu li jirriżulta minn dawn 
il-kontribuzzjonijiet għandu jikkostitwixxi 
introjtu assenjat b’konformità mal-
Artikolu 18(2) tar-Regolament (KE, 
Euratom) Nru 1605/2002. B'konformità 
mal-prinċipju ta' maniġment trasparenti, il-
Kummissjoni għandha tikkomunika kull 
impatt li jkun hemm fuq il-programm 
Galileo li jirriżulta mill-applikazzjoni ta' 
dan il-paragrafu lill-Parlament Ewropew, 
lill-Kunsill, u lill-Kumitat skont l-
Artikolu 35 (1) ta' dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 132
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jipprovdu 
finanzjament addizzjonali għall-programm 
EGNOS. L-introjtu li jirriżulta minn dawn 
il-kontribuzzjonijiet għandu jikkostitwixxi 
introjtu assenjat b’konformità mal-
Artikolu 18(2) tar-Regolament (KE, 
Euratom) Nru 1605/2002. B’konformità 
mal-prinċipju ta’ maniġment trasparenti, il-
Kummissjoni għandha tikkomunika kull 
impatt li jkun hemm fuq il-programm 
EGNOS li jirriżulta mill-applikazzjoni ta’ 

2. L-Istati Membri jistgħu jipprovdu 
finanzjament addizzjonali għall-programm 
EGNOS. L-introjtu li jirriżulta minn dawn 
il-kontribuzzjonijiet għandu jikkostitwixxi 
introjtu assenjat b’konformità mal-
Artikolu 18(2) tar-Regolament (KE, 
Euratom) Nru 1605/2002. B'konformità 
mal-prinċipju ta' maniġment trasparenti, il-
Kummissjoni għandha tikkomunika kull 
impatt li jkun hemm fuq il-programm 
EGNOS li jirriżulta mill-applikazzjoni ta' 
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dan il-paragrafu lill-Kumitat skont l-
Artikolu 35 (1) ta' dan ir-Regolament.

dan il-paragrafu lill-Parlament Ewropew, 
lill-Kunsill, u lill-Kumitat skont l-
Artikolu 35 (1) ta' dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 133
Fiona Hall

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-fondi allokati lil kull fażi tal-programmi 
għandhom ikunu identifikati minn 
quddiem, inklużi l-fondi li jiffurmaw ir-
riżerva ta' kontinġenza.

Or. en

Emenda 134
Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni Ewropea tista' talloka 
mill-ġdid l-approprjazzjonijiet mwarrba 
biex ikopru r-riskji ta' installazzjoni u 
sfruttament (falliment tas-satelliti, riskji 
tal-illanċjar, dewmien, eventi mhux 
mistennija li jikkonċernaw l-isfruttament) 
li ma jintużawx għal dak il-fini biex 
ikopru l-iżvilupp tal-applikazzjonijiet.

Or. de
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Emenda 135
Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1 – subparagrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni Ewropea tista' 
tittrasferixxi fondi minn kategorija ta' 
nefqa, kif stipulat fl-Artikolu 7(1)(a) sa 
(c), għal oħra, sa massimu ta' 25% tal-
ammont imsemmi fil-paragrafu 1. Jekk 
din ir-riallokazzjoni tal-fondi tikkonċerna 
ammont li jaqbeż il-25% tal-ammont 
imsemmi fil-paragrafu 1, il-Kummissjoni 
għandha tadotta att li jimplimenta. Dawn 
l-atti implimentattivi għandhom jiġu 
adottati f’konformità mal-proċedura 
konsultattiva msemmija fl-Artikolu 35(2).

Or. de

Ġustifikazzjoni

F'każ ta' kontinġenzi mhux mistennija bħall-falliment ta' satelliti jew dewmien fl-illanċjar, 
jeħtieġ li jkun hemm grad għoli ta' flessibilità sabiex wieħed ikun jista' jirrispondi kif xieraq 
għal dawk l-inċidenti u jkun hemm fondi addizzjonali disponibbli.

Emenda 136
Silvia-Adriana Ţicău

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-ammont imsemmi fil-paragrafu 1 
għandu jkun maqsum kif ġej:
(a) għall-attivitajiet imsemmija fl-Artikolu 
7(1)(a) u 7(1)(b), EUR X miljun bil-
prezzijiet attwali;
(b) għall-attivitajiet imsemmija fl-Artikolu 
7(1)(c), EUR Y miljun bil-prezzijiet 
attwali;
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(c) għar-riżerva ta' kontinġenza, EUR Z 
miljun bil-prezzijiet attwali;
Il-Kummissjoni tista' talloka mill-ġdid l-
approprjazzjonijiet mwarrba biex ikopru 
r-riskji ta' użu u sfruttament (falliment 
tas-satelliti, riskji tal-illanċjar, dewmien, 
eventi mhux mistennija li jikkonċernaw l-
isfruttament) li ma jintużawx għal dak il-
fini biex ikopru attivtajiet li jikkonċernaw 
il-massimizzazzjoni tal-benefiċċji 
soċjoekonomiċi tal-programmi.

Or. en

Emenda 137
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1a – parti introduttorja (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-ammont imsemmi fil-paragrafu 1 
għandu jkun maqsum kif ġej1:
__________________
1Il-mod kif l-ammont huwa maqsum 
huwa bbażat fuq iċ-ċifra stipulata fl-
Artikolu 10(1) tal-proposta tal-
Kummissjoni (jiġifieri EUR 7 897 miljun). 
Jekk dik iċ-ċifra tinbidel fin-negozjati 
dwar il-Qafas Finanzjarju Multiannwali, 
ikun jeħtieġ li jerġgħu jitqiesu mill-ġdid l-
attivitajiet tal-programmi u b'mod 
partikulari d-distribuzzjoni relattiva tar-
riżorsi baġitarji. 

Or. en

Emenda 138
Silvia-Adriana Ţicău



PE492.596v01-00 32/59 AM\906180MT.doc

MT

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Il-Kummissjoni tista' talloka mill-ġdid 
il-fondi minn kategorija ta' nefqa, kif 
stipulat fil-paragrafu 1a(a), (b) u (c), għal 
oħra, sa massimu ta' 10% tal-ammont 
imsemmi fil-paragrafu 1. Jekk din l-
allokazzjoni mill-ġdid tikkonċerna 
ammont akbar minn 10% tal-ammont 
imsemmi fil-paragrafu 1, il-Kummissjoni 
għandha tikkonsulta l-Kumitat imsemmi 
fl-Artikolu 35(1) skont il-proċedura 
konsultattiva msemmija fl-Artikolu 35(2).

Or. en

Emenda 139
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1c. Il-Kummissjoni għandha tgħarraf lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar 
kwalunkwe allokazzjoni mill-ġdid, kif 
imsemmi fil-paragrafi 1a u 1b.

Or. en

Emenda 140
Fiona Hall

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-Kummissjoni għandha timmaniġġja 
r-riżorsi finanzjarji fil-paragrafu 1 ta' dan 
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l-Artikolu b'manjiera trasparenti u 
kosteffettiva. Il-Kummissjoni għandha 
kull sena tagħmel rapport lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar l-istrateġija 
ta' ġestjoni tal-kosti użata.

Or. en

Emenda 141
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Dħul iġġenerat mill-użu mill-Istati 
Membri tas-servizz regolat pubbliku għal 
finijiet u applikazzjonijiet ta' difiża 
għandu jinġabar mill-Unjoni, jitħallas 
lill-baġit tal-Unjoni u jiġi allokat lill-
programmi.

Or. en

Emenda 142
Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fil-kuntratti konklużi ma’ entitajiet tas-
settur privat, jista' jiġi pprevedut
mekkaniżmu għall-kondiviżjoni tal-
introjtu.

2. Kwalunkwe mekkaniżmu għall-
kondiviżjoni tal-introjtu għandu jiġi 
adottat skont l-Artikolu 294 TFUE. Fil-
kuntratti konklużi ma’ entitajiet tas-settur 
privat, jista' jiġi previst dan il-mekkaniżmu
għall-kondiviżjoni tal-introjtu.

Or. en
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Emenda 143
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fil-kuntratti konklużi ma’ entitajiet tas-
settur privat, jista' jiġi pprevedut
mekkaniżmu għall-kondiviżjoni tal-
introjtu.

2. Fil-kuntratti konklużi ma’ entitajiet tas-
settur privat, jista' jiġi previst mekkaniżmu 
għall-kondiviżjoni tal-introjtu, u dan 
għandu jkun proporzjonali mal-
investimenti mwettqa mis-setturi pubbliċi 
u privati. 

Or. en

Emenda 144
Fiona Hall

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni hija responsabbli għall-
progress tal-programmi. Hi tamministra l-
fondi allokati għalihom skont dan ir-
Regolament u timmoniterja l-
implimentazzjoni tal-attivitajiet kollha tal-
programm.

1. Il-Kummissjoni hija responsabbli għall-
progress tal-programmi. Hi tamministra l-
fondi allokati għalihom skont dan ir-
Regolament u timmoniterja l-
implimentazzjoni f'waqtha tal-attivitajiet 
kollha tal-programm.

Or. en

Emenda 145
Fiona Hall

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

(b) għandha timplimenta l-istrumenti u l-
miżuri strutturali korretti meħtieġa għall-
identifikazzjoni, il-kontroll, il-mitigazzjoni 
u l-monitoraġġ tar-riskji assoċjati mal-
programmi, b’mod partikolari f’termini ta’ 
spiża u skeda;

(b) għandha timplimenta l-istrumenti u l-
miżuri strutturali korretti meħtieġa għall-
identifikazzjoni, il-kontroll, il-mitigazzjoni 
u l-monitoraġġ tar-riskji assoċjati mal-
programmi, b’mod partikolari f’termini ta’ 
spiża u skeda biex tiżgura li l-programmi 
jitwettqu fi żmienhom u fil-baġit 
għalihom;

Or. en

Emenda 146
Vladimír Remek

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) hija għandha, bil-ħsieb li 
tippromwovi l-assorbiment u l-isfruttar 
tas-sistemi tal-GNSS Ewropea, ukoll 
bħala inċentiv għal entitajiet oħrajn, 
tevalwa l-possibilità li tiżgura l-użu tas-
servizzi tal-GNSS Ewropea meta toffri 
servizzi rilevanti u twettaq inizjattivi u 
kampanji fuq skala kbira. 

Or. en

Emenda 147
Fiona Hall

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) tistabbilixxi l-objettivi għall-
evoluzzjoni tas-sistemi Galileo u EGNOS.
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Or. en

Emenda 148
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn il-miżuri ta’ implimentazzjoni
għandhom jiġu adottati f’konformità mal-
proċedura ta’ evalwazzjoni msemmija fl-
Artikolu 35(3).

Il-miżuri meħtieġa fir-rigward tal-punt (a)
għandhom ikunu adottati f'konformità mal-
proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 
35(3).

Il-miżuri meħtieġa fir-rigward tal-punti 
(b) u (c) għandhom jiġu adottati permezz 
ta' atti delegati skont l-Artikolu 34.

Or. en

Emenda 149
Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-Kummissjoni għandha tuża l-aħjar 
prattika fir-rigward tas-sistemi u t-tekniki 
tal-ġestjoni tal-proġetti sabiex tissorvelja 
l-implimentazzjoni tal-programmi.

Or. en

Emenda 150
Fiona Hall

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 3a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-Kummissjoni għandha tuża l-aħjar 
prattika fir-rigward tas-sistemi u t-tekniki 
tal-ġestjoni tal-proġetti sabiex tissorvelja 
l-implimentazzjoni tal-programmi.

Or. en

Emenda 151
Fiona Hall

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. Il-Kummissjoni għandha tipprovdi 
rapport annwali lill-Parlament Ewropew 
u lill-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 35(1) 
minn assessur indipendenti dwar il-
kwalità tas-sistemi u t-tekniki tal-ġestjoni 
tal-programmi tal-Kummissjoni.

Or. en

Emenda 152
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Is-sistemi u t-tħaddim tagħhom 
għandhom ikunu sikuri.

1. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li s-
sistemi u t-tħaddim tagħhom ikunu sikuri.

Or. ro

Emenda 153
Henri Weber
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Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt a – sottopunt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) li jkun hemm ċertifikazzjoni tas-sigurtà 
b’konformità mal-Kapitolu III tar-
Regolament (UE) Nru 912/2010 sa mhux 
aktar tard mit-30 ta’ Ġunju 2016; 
għaldaqstant, hija għandha tagħti bidu u 
timmoniterja l-implimentazzjoni tal-
proċeduri tas-sigurtà u twettaq awditjar tas-
sigurtà tas-sistema;

(i) li jkun hemm ċertifikazzjoni tas-sigurtà 
b’konformità mal-Kapitolu III tar-
Regolament (UE) Nru 912/2010 sa mhux 
aktar tard mill-1 ta’ Jannar 2014; 
għaldaqstant, hija għandha tagħti bidu u 
timmoniterja l-implimentazzjoni tal-
proċeduri tas-sigurtà u twettaq awditjar tas-
sigurtà tas-sistema. Fir-rigward tal-
governanza tal-programmi tal-GNSS 
Ewropea, għandu jkun hemm 
separazzjoni ċara bejn l-akkreditazzjoni 
tas-sigurtà tas-sistema u d-dmirijiet tal-
Aġenzija GNSS Ewropea.  
Konsegwentement, sal-1 ta' Jannar 2014 
għandhom jiġu stipulati arranġamenti 
xierqa, b'mod partikulari biex jiżguraw li 
tinżamm separazzjoni funzjonali u 
strutturali ċara bejn dawn l-attivitajiet u 
dawk tal-GSA. Barra minn hekk, il-
President tal-Kumitat tal-Akkreditazzjoni 
tas-Sigurtà għandu jaġixxi bħala l-unika 
persuna ta' kuntatt għal kwistjonijiet li 
jikkonċernaw attivitajiet ta' 
akkreditazzjoni tas-sigurtà, b'riferenza 
partikulari għar-rapporti ta' progress tal-
akkreditazzjoni tas-sigurtà tal-kumitat lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.  

Or. fr

Emenda 154
Antonio Cancian

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) fil-kuntest tat-tħaddim tas-sistemi, hi
għandha tikkontribwixxi għall-

(c) hija għandha twettaq il-
kummerċjalizzazzjoni tas-servizzi, inkluża 



AM\906180MT.doc 39/59 PE492.596v01-00

MT

kummerċjalizzazzjoni tas-servizzi, inkluża 
l-analiżi meħtieġa tas-suq;

l-analiżi meħtieġa tas-suq;

Or. en

Emenda 155
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) fil-kuntest tat-tħaddim tas-sistemi, hi 
għandha tikkontribwixxi għall-
kummerċjalizzazzjoni tas-servizzi, inkluża 
l-analiżi meħtieġa tas-suq;

(c) fil-kuntest tat-tħaddim tas-sistemi, hi 
għandha tikkontribwixxi għall-
kummerċjalizzazzjoni tas-servizzi, inkluża 
l-analiżi meħtieġa tas-suq, u tiżgura l-
massimizzazzjoni tal-benefiċċji 
soċjoekonomiċi;

Or. en

Emenda 156
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) tiżgura l-massimizzazzjoni tal-
benefiċċji soċjoekonomiċi tal-programmi, 
inkluż billi:
(i) tfassal u timmaniġġja pjan, ibbażat fuq 
il-prijoritajiet tad-diversi swieq ta' 
applikazzjoni, u tistabbilixxi pjan 
direzzjonali ta' adozzjoni skont il-qasam 
ta' applikazzjoni;
(ii) tidentifika oqsma fejn l-użu tal-GNSS 
jista' jipprovdi benefiċċji soċjoekonomiċi 
u tippreżenta lill-Kummissjoni linji gwida 
għal miżuri regolatorji li jistgħu jiġu 
introdotti jew adattati fil-livell tal-Unjoni 
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biex jittieħed vantaġġ minn dawk il-
benefiċċji;
(iii) tfassal pjan direzzjonali għall-
istandardizzazzjoni u ċ-ċertifikazzjoni fejn 
ikun hemm interess tal-Unjoni, u 
timplimentah f'kooperazzjoni mal-
organizzazzjonijiet tal-istandards u mal-
korpi nnotifikati;
(iv) timmaniġġja fondi ta' R&Ż EGNSS 
dedikati maħsuba għall-iżvilupp u l-użu 
ta' applikazzjonijiet u servizzi għas-suq 
tan-navigazzjoni bis-satelliti, b'fokus 
partikulari fuq l-SMEs, inklużi r-riżorsi 
disponibbli għal dak il-fini fil-qafas ta' 
Orizzont 2020;
(v) twettaq attivitajiet maħsuba għall-
adozzjoni ta' applikazzjonijiet EGNSS 
madwar it-territorju tal-Unjoni, 
tidentifika u tikkonettja ċentri Ewropej ta' 
eċċellenza speċjalizzati f'setturi speċifiċi 
ta' applikazzjonijiet u servizzi EGNSS, 
timmaniġġja n-netwerk ta' ċentri u tibni 
fuq l-għarfien espert tal-awtoritajiet 
pubbliċi, universitajiet, ċentri tar-riċerka, 
komunitajiet ta' utenti u l-industrija, 
b'fokus partikulari fuq l-SMEs.

Or. en

Emenda 157
Vladimír Remek

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) tiżgura l-massimizzazzjoni tal-
benefiċċji soċjoekonomiċi tal-programmi, 
billi:
(i) tikkoordina u żżomm djalogu kontinwu 
ma' Direttorati Ġenerali rilevanti tal-
Kummissjoni u ma' aġenziji tal-Unjoni 
biex tiżgura li jkun hemm sinerġiji fl-
isfruttar tal-EGNOS/Galileo fil-kuntest 
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tal-politiki rilevanti tal-Unjoni, bħal-
politiki marittimi, tat-trasport, tal-enerġija 
u tal-emerġenza ċivili, eċċ.;
(ii) tfassal u timplimenta miżuri li huma 
adatti biex jistimulaw l-iżvilupp ta' 
applikazzjonijiet madwar is-setturi tal-
industrija (fertilizzazzjoni transsettorjali), 
b'mod partikulari għal użi minn setturi 
mhux spazjali, u għaldaqstant adatti biex 
jitħaffef l-iżvilupp tas-suq downstream liv-
livell Ewropew;
(iii) tiżgura li jkun hemm sinerġiji mal-
politiki u inizjattivi rilevanti tal-Unjoni, 
inkluż billi tilħaq ftehimiet li jimpenjaw 
organizzazzjonijiet rilevanti tal-Unjoni 
jqisu l-użu ta' teknoloġiji GNSS;

Or. en

Emenda 158
Fiona Hall

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt d – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) għandha wkoll twettaq kompiti 
speċifiċi oħrajn marbuta mal-programmi li 
jistgħu jiġu fdati lilha mill-Kummissjoni 
permezz ta’ ftehim ta’ delegazzjoni adottat 
abbażi ta' deċiżjoni ta’ delegazzjoni, 
b’konformità mal-Artikolu 54(2)(b) tar-
Regolament (KE, Euratom) 
Nru 1605/2002, li jinkludu:

(d) għandha wkoll twettaq kompiti 
speċifiċi oħrajn marbuta mal-programmi li 
jistgħu jiġu fdati lilha mill-Kummissjoni 
permezz ta’ ftehim ta’ delega adottat 
abbażi ta' deċiżjoni ta’ delega, 
b’konformità mal-Artikolu 54(2)(b) tar-
Regolament (KE, Euratom) Nru 1605/2002 
sa [18-il xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament], li jinkludu:

Or. en

Emenda 159
Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Aġenzija GNSS Ewropea għandha 
tipprovdi rapport annwali lill-
Kummissjoni minn assessur indipendenti 
dwar il-kwalità tas-sistemi u t-tekniki tal-
ġestjoni tal-programmi tal-Aġenzija.

Or. en

Emenda 160
Fiona Hall

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Aġenzija GNSS Ewropea għandha 
tuża l-aħjar prattika fir-rigward tas-
sistemi u t-tekniki tal-ġestjoni tal-proġetti 
sabiex tissorvelja l-implimentazzjoni tal-
kompiti tagħha.

Or. en

Emenda 161
Fiona Hall

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. L-Aġenzija GNSS Ewropea għandha 
tipprovdi rapport annwali lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill imsemmi fl-
Artikolu 35(1) minn assessur indipendenti 
dwar il-kwalità tas-sistemi u t-tekniki tal-
ġestjoni tal-programmi tal-Aġenzija.

Or. en
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Emenda 162
Fiona Hall

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 35(1) 
għandu jiġi kkonsultat dwar id-deċiżjoni 
ta’ delegazzjoni msemmija fil-
paragrafu 1(d) ta’ dan l-Artikolu, 
b’konformità mal-proċedura ta' 
konsultazzjoni msemmija fl-
Artikolu 35(2). Il-Kumitat għandu jkun 
infurmat bil-ftehimiet ta’ delegazzjoni li 
għandhom jiġu konklużi mill-Unjoni, 
irrappreżentata mill-Kummissjoni u l-
Aġenzija Ewropea GNSS.

3. Il-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 35(1) 
għandu jiġi kkonsultat dwar id-deċiżjoni 
ta’ delega msemmija fil-paragrafu 1(d) ta’ 
dan l-Artikolu, b’konformità mal-
proċedura ta' konsultazzjoni msemmija fl-
Artikolu 35(2). Il-Parlament Ewropew u l-
Kumitat għandu jkun infurmat bil-
ftehimiet ta’ delega li għandhom jiġu 
konklużi mill-Unjoni, irrappreżentata mill-
Kummissjoni u l-Aġenzija Ewropea GNSS.

Or. en

Emenda 163
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-Kummissjoni għandha tgħarraf lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar ir-
riżultati intermedjarji u dawk finali tal-
evalwazzjoni tas-sejħiet għal offerti kbar u 
ta' kwalunkwe kuntratti ma' entitajiet fis-
settur privat li għandhom jiġu konlużi 
mill-Aġenzija GNSS Ewropea.

Or. en

Emenda 164
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tikkonkludi 
ftehim ta' delegazzjoni multiannwali mal-
Aġenzija Spazjali Ewropea abbażi ta’ 
deċiżjoni ta’ delegazzjoni adottata mill-
Kummissjoni b’konformità mal-
Artikolu 54(2) tar-Regolament (KE, 
Euratom) Nru 1605/2002. Dan il-ftehim 
għandu jkopri l-eżekuzzjoni tal-kompiti u 
tal-baġit skont id-delegazzjoni 
b'konformità mal-implimentazzjoni tal-
programmi, b’mod partikolari t-tlestija 
tal-infrastruttura skont il-programm 
Galileo.

1. Għall-fażi ta' implimentazzjoni tal-
programm Galileo, il-Kummissjoni 
għandha tikkonkludi ftehim ta' delega mal-
Aġenzija Spazjali Ewropea li jagħti 
deskrizzjoni dettaljata tal-kompiti ta' din 
tal-aħħar, b'mod partikolari rigward id-
disinn u l-akkwist tas-sistema. Il-ftehim 
mal-Aġenzija Spazjali Ewropea għandu 
jiġi konkluż abbażi ta' deċiżjoni ta' delega
adottata mill-Kummissjoni f'konformità 
mal-Artikolu 54(2) tar-Regolament (KE, 
Euratom) Nru 1605/2002.

Or. en

Emenda 165
Fiona Hall

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tikkonkludi 
ftehim ta' delegazzjoni multiannwali mal-
Aġenzija Spazjali Ewropea abbażi ta’ 
deċiżjoni ta’ delegazzjoni adottata mill-
Kummissjoni b’konformità mal-
Artikolu 54(2) tar-Regolament (KE, 
Euratom) Nru 1605/2002. Dan il-ftehim 
għandu jkopri l-eżekuzzjoni tal-kompiti u 
tal-baġit skont id-delegazzjoni b'konformità 
mal-implimentazzjoni tal-programmi, 
b’mod partikolari t-tlestija tal-infrastruttura 
skont il-programm Galileo.

1. Il-Kummissjoni għandha tikkonkludi 
ftehim ta' delega multiannwali mal-
Aġenzija Spazjali Ewropea abbażi ta’ 
deċiżjoni ta’ delega adottata mill-
Kummissjoni b’konformità mal-
Artikolu 54(2) tar-Regolament (KE, 
Euratom) Nru 1605/2002 sa [18-il xahar 
mid-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament]. 
Dan il-ftehim għandu jkopri l-eżekuzzjoni 
tal-kompiti u tal-baġit skont id-delega
b'konformità mal-implimentazzjoni tal-
programmi, b’mod partikolari t-tlestija tal-
infrastruttura skont il-programm Galileo.

Or. en
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Emenda 166
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-miżuri ta’ monitoraġġ u ta’ kontroll, 
b’mod partikolari, għandhom jipprevedu 
għal sistema ta’ tbassir tal-ispiża 
provviżjorja, informazzjoni sistematika 
mill-Kummissjoni dwar l-ispejjeż, u, fil-
każ li jkun hemm diskrepanza bejn il-
baġits ppjanati u l-ispejjeż involuti, azzjoni 
korrettiva li tiżgura l-implimentazzjoni tal-
infrastrutturi fil-limiti tal-baġits allokati.

Il-miżuri ta’ monitoraġġ u ta’ kontroll, 
b’mod partikolari, għandhom jipprevedu 
għal sistema ta’ tbassir tal-ispiża 
provviżjorja, informazzjoni sistematika lill-
Parlament Ewropew ukoll mill-
Kummissjoni dwar l-ispejjeż, u, fil-każ li 
jkun hemm diskrepanza bejn il-baġits 
ppjanati u l-ispejjeż involuti, azzjoni 
korrettiva li tiżgura l-implimentazzjoni tal-
infrastrutturi fil-limiti tal-baġits allokati.

Or. ro

Emenda 167
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Għall-fażi ta' sfruttament tal-
programmi, l-Aġenzija Ewropea GNSS 
għandha tidħol f'arranġamenti ta' ħidma 
mal-Aġenzija Spazjali Ewropea li huma 
meħtieġa għat-twettiq tal-kompiti rispettivi 
tagħhom skont dan ir-Regolament f'din il-
fażi. Dawn l-arranġamenti għandhom 
jinkludu wkoll r-rwol tal-Aġenzija 
Spazjali Ewropea matul din il-fażi u l-
kooperazzjoni tagħha mal-Aġenzija 
Ewropea GNSS, b'mod partikolari 
rigward:
(a) il-kunċett, id-disinn, il-monitoraġġ, il-
validazzjoni u l-akkwist fil-qafas tal-
iżvilupp tal-ġenerazzjonijiet futuri tas-
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sistemi;
(b) appoġġ tekniku fil-qafas tal-operat u 
ż-żamma tal-ġenerazzjoni eżistenti tas-
sistemi.
Dawn l-arranġamenti ta' ħidma u 
kwalunkwe tibdil għalihom għandhom 
ikunu nnotifikati mill-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Or. en

Emenda 168
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-kooperazzjoni bejn l-Aġenzija 
Spazjali Ewropea u l-Aġenzija GNSS 
Ewropea għandha tkun ibbażata fuq 
arranġamenti ta' ħidma, inkluża d-delega 
sħiħa mill-Aġenzija GNSS Ewropea lill-
Aġenzija Spazjali Ewropea. Dawn l-
arranġamenti ta' ħidma għandhom, 
b'mod partikulari, jindirizzaw ir-rwol tal-
Aġenzija Spazjali Ewropea:
(a) fil-kunċett, id-disinn, l-akkwist, il-
monitoraġġ u l-validazzjoni fil-qafas tal-
iżvilupp tal-ġenerazzjonijiet futuri tas-
sistemi;
(b) fl-appoġġ tekniku fil-qafas tal-operat u 
ż-żamma tal-ġenerazzjoni eżistenti tas-
sistemi.
Dawn l-arranġamenti ta' ħidma u 
kwalunkwe tibdil għalihom għandhom 
ikunu nnotifikati lill-Parlament Ewropew 
u lill-Kunsill.

Or. en
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Emenda 169
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 35(1) 
għandu jiġi kkonsultat dwar id-deċiżjoni 
ta’ delegazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 
ta’ dan l-Artikolu, b’konformità mal-
proċedura ta' konsultazzjoni msemmija fl-
Artikolu 35(2). Il-Kumitat għandu jiġi 
infurmat bil-ftehim ta’ delegazzjoni
multiannwali li għandu jiġi konkluż mill-
Kummissjoni u l-Aġenzija Spazjali 
Ewropea.

3. Il-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 35(1) 
għandu jiġi kkonsultat dwar id-deċiżjoni 
ta’ delega msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan 
l-Artikolu, b’konformità mal-proċedura ta' 
konsultazzjoni msemmija fl-
Artikolu 35(2). Il-Kumitat u l-Parlament 
Ewropew għandhom jiġu infurmati bil-
ftehim ta’ delega multiannwali li għandu 
jiġi konkluż mill-Kummissjoni u l-
Aġenzija Spazjali Ewropea.

Or. ro

Emenda 170
Fiona Hall

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 35(1) 
għandu jiġi kkonsultat dwar id-deċiżjoni 
ta’ delegazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 
ta’ dan l-Artikolu, b’konformità mal-
proċedura ta' konsultazzjoni msemmija fl-
Artikolu 35(2). Il-Kumitat għandu jiġi 
infurmat bil-ftehim ta’ delegazzjoni
multiannwali li għandu jiġi konkluż mill-
Kummissjoni u l-Aġenzija Spazjali 
Ewropea.

3. Il-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 35(1) 
għandu jiġi kkonsultat dwar id-deċiżjoni 
ta’ delega msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan 
l-Artikolu, b’konformità mal-proċedura ta' 
konsultazzjoni msemmija fl-
Artikolu 35(2). Il-Parlament Ewropew u l-
Kumitat għandhom jiġu infurmati bil-
ftehim ta’ delega multiannwali li għandu 
jiġi konkluż mill-Kummissjoni u l-
Aġenzija Spazjali Ewropea.

Or. en

Emenda 171
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 35(1) 
għandu jiġi infurmat mill-Kummissjoni
dwar ir-riżultati intermedjarji u dawk finali 
tal-evalwazzjoni tas-sejħiet għal offerti u 
tal-kuntratti ma' entitajiet fis-settur privat 
li għandhom jiġu konlużi mill-Aġenzija 
Spazjali Ewropea.

4. Il-Kummissjoni għandha tgħarraf lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar ir-
riżultati intermedjarji u dawk finali tal-
evalwazzjoni ta' sejħiet għal offerti kbar u 
ta' kuntratti ma' entitajiet fis-settur privat 
li għandhom jiġu konlużi mill-Aġenzija 
GNSS Ewropea.

Or. en

Emenda 172
Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 35(1) 
għandu jiġi infurmat mill-Kummissjoni 
dwar ir-riżultati intermedjarji u dawk finali 
tal-evalwazzjoni tas-sejħiet għal offerti u 
tal-kuntratti ma' entitajiet fis-settur privat li 
għandhom jiġu konlużi mill-Aġenzija 
Spazjali Ewropea.

4. L-awtorità baġitarja għandha tiġi 
infurmata mill-Kummissjoni dwar ir-
riżultati intermedjarji u dawk finali tal-
evalwazzjoni tas-sejħiet għal offerti u tal-
kuntratti ma' entitajiet fis-settur privat li 
għandhom jiġu konlużi mill-Aġenzija 
Spazjali Ewropea.

Or. en

Emenda 173
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jiġi evitat l-abbuż possibbli ta' 
dominanza u tiġi evitata d-dipendenza fit-

(b) li jiġi evitat l-abbuż possibbli ta' 
dominanza u tiġi evitata d-dipendenza fuq 
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tul fuq fornituri uniċi, fornituri uniċi,

Or. ro

Emenda 174
Christine De Veyrac

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) li jintużaw, kull meta jkun xieraq, 
sorsi multipli, fil-forma ta' sorsi doppji, 
metodu li, fejn ikun possibbli u rilevanti, 
għandu jiġi stabbilit bħala kriterju 
speċifiku tal-għażla fis-sejħa għall-offerti;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-emenda tar-rapporteur għandha tiġi approvata. Fl-istess ħin, għall-finijiet tat-trasparenza, 
għandu jkun stipulat li l-partijiet kollha interessati jkunu mgħarrfa bl-użu ta' dan il-metodu 
meta titħabbar is-sejħa għall-offerti.

Emenda 175
Fiona Hall

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ba) li jintużaw, meta jkun possibbli, sorsi 
multipli;

Or. en

Emenda 176
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kuntratt kundizzjonali ta' pagamenti fi 
stadji jinkludi stadju fiss li jkun 
akkumpanjat b'impenn baġitarju u stadju 
kundizzjonali wieħed ieħor jew iktar. Id-
dokumenti tal-offerti jirreferu għall-
karatteristiċi speċifiċi tal-kuntratti 
kundizzjonali b'pagamenti fi stadji. 
Partikolarment, dawn jispeċifikaw is-
suġġett tal-kuntratt, il-prezz jew l-
arranġamenti għad-determinazzjoni tal-
prezz u l-arranġamenti għall-forniment tal-
provvisti u s-servizzi f'kull stadju.

2. Kuntratt kundizzjonali ta' pagamenti fi 
stadji jinkludi stadju fiss li jkun 
akkumpanjat b'impenn baġitarju u impenn 
sod li jingħataw ix-xogħlijiet u s-servizzi 
kkuntrattati għal dak l-istadju u stadju 
wieħed ieħor jew iktar li jkunu 
kundizzjonali f'termini kemm tal-baġit kif 
ukoll tal-eżekuzzjoni. Id-dokumenti tal-
offerti jirreferu għall-karatteristiċi speċifiċi 
tal-kuntratti kundizzjonali b'pagamenti fi 
stadji. Partikolarment, dawn jispeċifikaw 
is-suġġett tal-kuntratt, il-prezz jew l-
arranġamenti għad-determinazzjoni tal-
prezz u l-arranġamenti għall-forniment tal-
provvisti u s-servizzi f'kull stadju.

Or. ro

Emenda 177
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Meta, fir-rigward ta' stadju 
partikulari, l-awtorità kontraenti tinnota li 
x-xogħlijiet u s-servizzi miftiehma għal 
dak l-istadju ma jkunux ingħataw, hija 
tista' titlob li titħallas għad-danni u ttemm 
il-kuntratt.

Or. ro

Emenda 178
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bid-differenza ta' kuntratt li jipprovdi 
rimunerazzjoni għal riżultat u li għalih il-
prezz jew l-arranġamenti għad-
determinazzjoni tal-prezz jiġu ffissati fil-
bidu fid-dokumenti kuntrattwali, kuntratt 
ta' rimborż tal-ispejjeż jirrimborża r-riżorsi 
użati u mhux prodott jew servizz mhux 
komplut. Il-prezz li għandu jitħallas 
jikkonsisti fir-rimborż tal-ispejjeż diretti 
kollha mġarrba mill-kuntrattur fit-twettiq 
tal-kuntratt, bħall-infiq fuq il-ħaddiema, il-
materjali, il-prodotti kkunsmati, l-użu tat-
tagħmir u l-infrastruttura meħtieġa għat-
twettiq tal-kuntratt. Dawn l-ispejjeż 
jiżdiedu b'miżata fissa li tkopri l-ispejjeż 
indiretti u l-profitt, jew somma li tkopri l-
ispejjeż indiretti u kumpens tal-miżata ta'
inċentiv abbażi tal-ksib tal-objettivi fir-
rigward tal-eżekuzzjoni u l-kalendarju.

Bid-differenza ta' kuntratt li jipprovdi 
rimunerazzjoni għal riżultat u li għalih il-
prezz jew l-arranġamenti għad-
determinazzjoni tal-prezz jiġu ffissati fil-
bidu fid-dokumenti kuntrattwali, kuntratt 
ta' rimborż tal-ispejjeż jirrimborża r-riżorsi 
użati u mhux prodott jew servizz mhux 
komplut. Il-prezz li għandu jitħallas 
jikkonsisti fir-rimborż tal-ispejjeż diretti 
kollha mġarrba mill-kuntrattur fit-twettiq 
tal-kuntratt, bħall-infiq fuq il-ħaddiema, il-
materjali, il-prodotti kkunsmati, l-użu tat-
tagħmir u l-infrastruttura meħtieġa għat-
twettiq tal-kuntratt. Dawn l-ispejjeż 
jiżdiedu b'miżata fissa li tkopri l-ispejjeż 
indiretti.

Or. ro

Emenda 179
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-prezz limitu għal kuntratt ta' rimborż 
sħiħ jew parzjali huwa l-prezz massimu 
pagabbli. Dan jista' jinqabeż biss 
f'ċirkostanzi eċċezzjonali ġġustifikati kif 
suppost u bi qbil minn qabel mill-awtorità 
tal-kuntratti.

3. Il-prezz limitu għal kuntratt ta' rimborż 
sħiħ jew parzjali huwa l-prezz massimu 
pagabbli.

Or. ro
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Emenda 180
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) il-valur tal-kuntratt ma jiżdiedx 
b'aktar minn 15% tal-ammont miftiehem 
fil-bidu;

Or. ro

Emenda 181
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtorità tal-kuntratti tista' titlob lil 
kull offerent biex parti mill-kuntratt tiġi 
sottokuntrattata f'livelli differenti, lil 
kumpaniji li mhumiex parti mill-grupp li 
jagħmel parti minnu hu. Din it-taqsima 
ta' sottokuntrattar minimu hija espressa 
bħala firxa minn perċentwal minimu sa 
wieħed massimu. Din il-firxa hija fi 
proporzjon mal-objettiv u l-valur tal-
kuntratt kif ukoll in-natura tas-settur ta' 
attività kkonċernata, partikolarment il-
kundizzjonijiet kompetittività u l-potenzjal 
industrijali osservat.

1. L-awtorità tal-kuntratti għandha titlob 
lill-offerent biex sehem mill-kuntratt jiġi 
sottokuntrattat permezz ta' sejħa għal 
offerti kompetittiva fil-livelli xierqa ta' 
sottokuntrattar lil kumpaniji li mhumiex 
dawk li jagħmlu parti mill-grupp tal-
offerent.

Or. en

Emenda 182
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tistipula 
programm ta' ħidma multiannwali li 
jistipula l-azzjonijiet ewlenin, il-baġit 
provviżorju u l-iskeda meħtieġa biex 
jinkisbu l-objettivi tal-programmi Galileo u 
EGNOS stipulati fl-Artikolu 1(4) u (5).

Il-Kummissjoni għandha tistipula, permezz 
ta' atti delegati skont l-Artikolu 34,
programm ta' ħidma multiannwali li 
jistipula l-azzjonijiet ewlenin, il-baġit 
provviżorju u l-iskeda meħtieġa biex 
jinkisbu l-objettivi tal-programmi Galileo u 
EGNOS stipulati fl-Artikolu 1(4) u (5).

Or. en

Emenda 183
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fuq il-bażi tal-programm ta' ħidma 
multiannwali, il-Kummissjoni għandha 
tadotta programm ta' ħidma annwali li 
jinkludi l-pjan tal-implimentazzjoni għall-
programm multiannwali u l-finanzjament 
korrispondenti.

Fuq il-bażi tal-programm ta' ħidma 
multiannwali, il-Kummissjoni għandha, 
b'konformità mal-proċedura ta' eżami 
msemmija fl-Artikolu 35(3), tadotta 
programm ta' ħidma annwali li jinkludi l-
pjan tal-implimentazzjoni għall-programm 
multiannwali u l-finanzjament 
korrispondenti.

Or. en

Emenda 184
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati f'konformità mal-
proċedura ta’ analiżi msemmija fl-
Artikolu 35 (3).

imħassar
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Or. en

Emenda 185
Henri Weber

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jitlestew il-kompiti tekniċi 
msemmija fl-Artikolu 13(2), il-
Kummissjoni tista' tirrikorri għall-għajnuna 
neċessarja, partikolarment l-għajnuna ta' 
esperti mill-aġenziji nazzjonali kompetenti 
fis-settur tal-ispazju, esperti indipendenti u 
korpi li kapaċi jipprovdu analiżijiet u 
opinjonijiet imparzjali dwar il-progress tal-
programmi.

Sabiex jitlestew il-kompiti tekniċi 
msemmija fl-Artikolu 13(2), il-
Kummissjoni tista' tirrikorri għall-għajnuna 
neċessarja, partikolarment il-kapaċitajiet u 
l-għarfien espert tal-aġenziji nazzjonali 
kompetenti fis-settur tal-ispazju u l-
għajnuna ta' esperti indipendenti u korpi li 
kapaċi jipprovdu analiżijiet u opinjonijiet 
imparzjali dwar il-progress tal-programmi.

Or. fr

Emenda 186
Fiona Hall

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tassigura li 
tkun garantita l-protezzjoni tad-dejta 
personali u tal-privatezza matul it-tfassil u
l-implimentazzjoni tas-sistemi u li jiġu 
integrati garanziji adegwati fihom.

1. Il-Kummissjoni għandha tassigura li 
tkun garantita f'kull mument il-protezzjoni
tad-dejta personali u tal-privatezza matul 
it-tfassil, l-implimentazzjoni u l-isfruttar 
tas-sistemi u li jiġu integrati biżżejjed 
garanziji fihom.

Or. en

Emenda 187
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Artikolu 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tassigura l-
implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament. 
Kull sena, meta tippreżenta l-abbozz 
preliminari tal-baġit, hija għandha 
tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew 
u lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tal-
programmi.

Il-Kummissjoni għandha tassigura l-
implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament. 
Kull sena, meta tippreżenta l-abbozz 
preliminari tal-baġit, hija għandha 
tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew 
u lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tal-
programmi. Ir-rapport għandu jinkludi it-
tqassim baġitarju dettaljat tal-
finanzjament ta' attivitajiet passati u 
futuri għall-implimentazzjoni tal-
programm.

Or. en

Emenda 188
Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal regolament
Artikolu 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tassigura l-
implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament. 
Kull sena, meta tippreżenta l-abbozz 
preliminari tal-baġit, hija għandha 
tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew 
u lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tal-
programmi.

Il-Kummissjoni għandha tassigura l-
implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament. 
Kull sena, meta tippreżenta l-abbozz 
preliminari tal-baġit, hija għandha 
tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew 
u lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tal-
programmi. Dak ir-rapport għandu 
jinkludi, inter alia:
(a) evalwazzjoni tal-implimentazzjoni tal-
programmi u l-progress li sar biex 
jintlaħqu l-għanijiet stabbiliti skont l-
Artikolu 1(4) u (5);
(b) aġġornament tal-evalwazzjoni u l-
kontroll tar-riskji u evalwazzjoni tal-
impatt possibbli f'termini ta' kost u 
devjazzjonijiet fil-kalendarju;
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(c) sommarju tal-informazzjoni kollha 
ppreżentata lill-awtorità baġitarja skont l-
Artikoli 7(3), 8(2), 9(2) u 16(4));
(d) evalwazzjoni tal-funzjonament tal-
ftehim ta' delega multiannwali konkluż 
skont l-Artikolu 16(1).

Or. en

Emenda 189
Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tgħarraf lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
b'antiċipu biżżejjed jekk tqis li jista' jkun 
hemm riskji li ma jkunux jistgħu jiġu 
kkontrollati jew fatturi oħra li jistgħu 
joħolqu devjazzjonijiet sinifikanti mill-
programmi b'mod partikulari f'termini ta' 
kost u skadenzi.

Or. en

Emenda 190
Fiona Hall

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rapporti għandhom jinkludu l-
informazzjoni kollha rilevanti dwar ir-
riskju u l-ġestjoni tan-nefqa mwettqa fir-
rigward tal-programmi.

Or. en
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Emenda 191
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-valutazzjoni addizzjonalment tindirizza 
l-ambitu għas-simplifikazzjoni, il-koerenza 
interna u esterna tagħha, ir-rilevanza tal-
objettivi kollha, kif ukoll il-kontribut tal-
miżuri għall-prijoritajiet tal-Unjoni ta' 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv.
Għandha tqis ir-riżultati tal-valutazzjoni 
dwar l-impatt fit-tul tal-miżuri preċedenti.

Il-valutazzjoni addizzjonalment tindirizza 
żviluppi teknoloġiċi fil-qasam, l-ambitu 
għas-simplifikazzjoni, il-koerenza interna u 
esterna tagħha, ir-rilevanza tal-objettivi 
kollha, kif ukoll il-kontribut tal-miżuri 
għall-prijoritajiet tal-Unjoni ta' tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv. 
Għandha tqis ir-riżultati tal-valutazzjoni 
dwar l-impatt fit-tul tal-miżuri preċedenti.

Or. ro

Emenda 192
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-setgħa ta’ adozzjoni ta' atti delegati 
msemmija fl-Artikolu 5 u 14 għandha 
tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta' 
żmien indeterminat mill-1 ta' Jannar 2014.

2. Is-setgħa ta’ adozzjoni ta' atti delegati 
msemmija fl-Artikolu 5 u 14 għandha 
tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta' 
ħames snin mill-1 ta' Jannar 2014. Il-
Kummissjoni għandha tfassal rapport 
dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard 
minn disa’ xhur qabel it-tmiem tal-
perjodu ta’ seba' snin. Id-delega tas-
setgħa għandha tiġi estiża 
awtomatikament għal perjodi ta’ żmien 
identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew 
jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali 
estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur 
qabel it-tmiem ta’ kull perjodu mid-data 
tad-dħul fis-seħħ ta' din id-direttiva.
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Or. ro

Emenda 193
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-setgħa ta’ adozzjoni ta' atti delegati 
msemmija fl-Artikolu 5 u 14 għandha 
tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta' 
żmien indeterminat mill-1 ta' Jannar 2014.

2. Is-setgħa ta’ adozzjoni ta' atti delegati 
msemmija fl-Artikolu 5, 6, 13, 14 u 26
għandha tingħata lill-Kummissjoni għal 
perjodu ta' żmien indeterminat mill-
1 ta' Jannar 2014.

Or. en

Emenda 194
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-delegazzjoni tas-setgħa msemmija fl-
Artikoli 5 u 14 tista’ tiġi rrevokata fi 
kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew u 
mill-Kunsill. Deċiżjoni li tirrevoka 
għandha ttemm id-delegazzjoni ta’ setgħa
speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Din għandha 
ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni 
tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard 
speċifikata fih. Ma għandhiex taffettwa l-
validità ta’ kwalunkwe att delegat li jkun 
diġà fis-seħħ.

3. Id-delega ta’ setgħa msemmija fl-
Artikoli 5, 6, 13, 14 u 26 tista' tiġi revokata 
fi kwalunkwe mument mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li 
tirrevoka għandha ttemm id-delega tas-
setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Din 
għandha ssir effettiva fil-jum wara l-
pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data 
aktar tard speċifikata fih. Ma għandhiex 
taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att 
delegat li jkun diġà fis-seħħ.

Or. en
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Emenda 195
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Att delegat adottat f'konformità mal-
Artikoli 5 u 14 għandu jidħol fis-seħħ biss 
jekk ma tkun ġiet espressa l-ebda 
oġġezzjoni la mill-Parlament Ewropew u 
lanqas mill-Kunsill fi żmien perijodu ta' 
xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, 
qabel l-iskadenza ta' dak il-perijodu, il-
Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-
tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li huma 
mhumiex ser joġġezzjonaw. Dak il-perjodu 
għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq l-inizjattiva 
tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

5. Att delegat adottat skont l-Artikoli 5, 6, 
13, 14 u 26 għandu jidħol fis-seħħ biss 
jekk ma jkunx hemm oġġezzjoni mill-
Parlament Ewropew u lanqas mill-Kunsill 
fi żmien xahrejn minn notifika ta’ dak l-att 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew 
jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, 
il-Parlament Ewropew kif ukoll il-Kunsill 
ikunu infurmaw lill-Kummissjonijiet li 
mhux se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu 
għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq l-inizjattiva 
tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Or. en

Emenda 196
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Ir-rappreżentanti tal-Aġenzija tal-GNSS 
Ewropew u tal-Aġenzija Spazjali Ewropea 
jistgħu jkunu involuti bħala osservaturi fil-
ħidma tal-Kumitat skont il-kondizzjonijiet 
stipulati fir-regoli ta' proċedura tiegħu.

4. Ir-rappreżentanti tal-Aġenzija tal-GNSS 
Ewropew u tal-Aġenzija Spazjali Ewropea 
għandhom ikunu involuti bħala 
osservaturi fil-ħidma tal-Kumitat skont il-
kondizzjonijiet stipulati fir-regoli ta' 
proċedura tiegħu.

Or. en


