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Emenda 56
Jean-Pierre Audy

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva
Paragrafu 1

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda

1. Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif 
emendata;

1. Jappoġġa l-proposta tal-Kummissjoni 
kif emendata;

Or. fr

Emenda 57
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Kunsiderazzjoni 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
b’mod partikolari l-Artikoli 8, 13, 173(3), 
182(1) u 194 tiegħu,

Or. en

Emenda 58
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva
Kunsiderazzjoni 2

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda

wara li kkunsidra l-Artikolu 7 tat-Trattat 
Euratom, skont liema artikolu ġie 
kkonsultat mill-Kunsill (C7-0009/2012),

wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 
b'mod partikolari l-Artikoli 8 u 194 
tiegħu,



PE492.642v01-00 4/61 AM\906555MT.doc

MT

Or. en

Emenda 59
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Wieħed mill-għanijiet tal-Komunità 
Ewropea tal-Enerġija Atomika (minn 
hawn ‘il quddiem ‘il-Komunità’) huwa li 
tikkontribwixxi biex jiżdied l-istandard tal-
għixien fl-Istati Membri billi, fost affarijiet 
oħra, tippromwovi u tiffaċilita r-riċerka 
nukleari fl-Istati Membri u 
tikkumplimentaha billi twettaq programm 
ta’ riċerka u taħriġ tal-Komunità.

(1) Wieħed mill-għanijiet tal-Unjoni huwa 
li tikkontribwixxi biex jiżdied l-istandard 
tal-għixien fl-Istati Membri billi, fost 
affarijiet oħra, tippromwovi u tiffaċilita r-
riċerka fl-Istati Membri u 
tikkumplimentaha billi twettaq programm 
ta’ riċerka u taħriġ tal-Komunità.

Or. en

Emenda 60
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Billi t-Trattat li stabilixxa l-Komunità 
Ewropea tal-Enerġija Atomika ma tax 
setgħat ta’ kodeċiżjoni lill-Parlament fir-
rigward ta’ kwistjonijiet nukleari, huwa 
kruċjali li tinstab bażi legali ġdida li 
tapplika għal-leġiżlazzjoni fil-qasam 
nukleari.

Or. en
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Emenda 61
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Ir-riċerka nukleari tista’ tikkontribwixxi 
għall-prosperità soċjali u ekonomika u s-
sostenibbiltà ambjentali billi ttejjeb is-
sikurezza u s-sigurtà nukleari u l-
protezzjoni mir-radjazzjoni. Tal-istess 
importanza hija l-kontribuzzjoni tar-
riċerka nukleari għad-dekarbonizzazzjoni 
fuq terminu ta’ żmien twil tas-sistema tal-
enerġija f’mod sikur, effiċjenti u sigur.

(2) Ir-riċerka nukleari tista’ tikkontribwixxi 
għas-sigurtà nukleari u l-protezzjoni mir-
radjazzjoni.

Or. en

Emenda 62
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Billi jappoġġa r-riċerka nukleari l-
Programm ta’ Riċerka u Taħriġ tal-
Komunità (minn hawn 'il-quddiem ‘il-
Programm Euratom’) se jikkontribwixxi 
għall-ilħuq tal-objettivi tal-il-Programm 
Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni 
'Orizzont 2020' stabbilit permezz tar-
Regolament (UE XX/XXX ta’ [….] (minn 
hawn ’il quddiem ‘Programm Qafas 
Orizzont 2020’) u jiffaċilita l-
implimentazzjoni tal-istrateġija Ewropa 
2020 u l-ħolqien u l-operat taż-Żona 
Ewropea tar-Riċerka.

(3) Billi jsir trasferiment ta' xi ftit mill-
pakkett finanzjarju mir-riċerka nukleari
għall-Programm Qafas tar-Riċerka u l-
Innovazzjoni u Taħriġ tal-Komunità (minn 
hawn 'il-quddiem ‘il-Programm Euratom’) 
se jikkontribwixxi għall-ilħuq tal-objettivi 
tal-il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni 'Orizzont 2020' stabbilit 
permezz tar-Regolament (UE XX/XXX ta’ 
[….] (minn hawn ’il quddiem ‘Programm 
Qafas Orizzont 2020’) u jiffaċilita l-
implimentazzjoni tal-istrateġija Ewropa 
2020 u l-ħolqien u l-operat taż-Żona 
Ewropea tar-Riċerka.

Or. en
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Emenda 63
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Billi jappoġġa r-riċerka nukleari l-
Programm ta’ Riċerka u Taħriġ tal-
Komunità (minn hawn 'il-quddiem ‘il-
Programm Euratom’) se jikkontribwixxi 
għall-ilħuq tal-objettivi tal-il-Programm 
Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni 
'Orizzont 2020' stabbilit permezz tar-
Regolament (UE XX/XXX ta’ [….] (minn
hawn ’il quddiem ‘Programm Qafas 
Orizzont 2020’) u jiffaċilita l-
implimentazzjoni tal-istrateġija Ewropa 
2020 u l-ħolqien u l-operat taż-Żona 
Ewropea tar-Riċerka.

(3) Billi jappoġġa r-riċerka nukleari, il-
Programm ta’ Riċerka u Taħriġ tal-
Komunità (minn hawn 'il-quddiem ‘il-
Programm Euratom’)  se jikkontribwixxi 
għall-ilħuq tal-objettivi tal-il-Programm 
Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni 
'Orizzont 2020' stabbilit permezz tar-
Regolament (UE XX/XXX ta’ [….] (minn 
hawn ’il quddiem ‘Programm Qafas 
Orizzont 2020’), jiffaċilita l-
implimentazzjoni tal-istrateġija Ewropa 
2020 u l-ħolqien u l-operat taż-Żona 
Ewropea tar-Riċerka u jgħin jimplimenta 
l-Pjan SET.

Or. en

Emenda 64
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Il-Programm Euratom se jappoġġa l-
Inizjattiva tat-Teknoloġija tal-Enerġija 
Nukleari Sostenibbli u l-Pjattaforma 
tagħha, il-Pjattaforma ta’ 
Implimentazzjoni tat-Teknoloġija tar-
Rimi Ġeoloġiku (IGDTP) u l-Inizjattiva 
Multidixxiplinarja Ewropea ta' Doża 
Baxxa (MELODI) imnedija taħt is-Seba' 
Programm Euratom.

Or. en



AM\906555MT.doc 7/61 PE492.642v01-00

MT

Emenda 65
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Minkejja l-impatt potenzjali tal-
enerġija nukleari fuq il-provvista tal-
enerġija u l-iżvilupp ekonomiku, aċċidenti 
nukleari severi għandhom il-potenzjali li 
jagħmlu ħsara fis-saħħa umana. Għalhekk, 
is-sikurezza nukleari u, fejn jixraq, l-aspetti 
tas-sigurtà għandhom jingħataw l-ikbar 
attenzjoni possibbli fil-Programm ta' 
Riċerka u Taħriġ tal-Euratom.

(4) Aċċidenti nukleari severi, 
proliferazzjoni nukleari u t-terroriżmu
għandhom il-potenzjal li jagħmlu ħsara fis-
saħħa umana u l-ambjent. Għalhekk, is-
sikurezza nukleari u, fejn jixraq, l-aspetti 
tas-sigurtà għandhom jingħataw l-ikbar 
attenzjoni possibbli fil-Programm ta' 
Riċerka u Taħriġ.

Or. en

Emenda 66
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Minkejja l-impatt potenzjali tal-enerġija 
nukleari fuq il-provvista tal-enerġija u l-
iżvilupp ekonomiku, aċċidenti nukleari 
severi għandhom il-potenzjali li jagħmlu 
ħsara fis-saħħa umana. Għalhekk, is-
sikurezza nukleari u, fejn jixraq, l-aspetti 
tas-sigurtà għandhom jingħataw l-ikbar 
attenzjoni possibbli fil-Programm ta' 
Riċerka u Taħriġ tal-Euratom.

(4) Minkejja l-impatt potenzjali tal-enerġija 
nukleari fuq il-provvista tal-enerġija u l-
iżvilupp ekonomiku, aċċidenti nukleari 
severi għandhom il-potenzjali li jagħmlu 
ħsara fis-saħħa umana. Għalhekk, is-
sikurezza nukleari u, fejn jixraq, – bħala 
parti mill-ħidma taċ-Ċentru tar-Riċerka 
Konġunta (JRC) – l-aspetti tas-sigurtà 
għandhom jingħataw l-ikbar attenzjoni 
possibbli fil-Programm ta' Riċerka u Taħriġ 
tal-Euratom.

Or. fr



PE492.642v01-00 8/61 AM\906555MT.doc

MT

Ġustifikazzjoni

R&Ż fil-qasam tas-sigurtà nukleari ma jaqax fl-ambitu tal-Euratom. Iċ-Ċentru Konġunt tar-
Riċerka biss huwa awtorizzat li jaħdem fuq kwistjonijiet relatati mas-sigurtà nukleari. Dan 
għandu jkun ċar.

Emenda 67
Peter Skinner, Jan Březina

Proposta għal regolament
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Minkejja l-impatt potenzjali tal-
enerġija nukleari fuq il-provvista tal-
enerġija u l-iżvilupp ekonomiku, aċċidenti 
nukleari severi, il-proliferazzjoni nukleari 
u atti b'intenzjoni li jagħmlu l-ħsara 
inkluż it-terroriżmu nukleari għandhom 
il-potenzjali li jagħmlu ħsara fis-saħħa 
umana. Għalhekk, is-sikurezza nukleari 
u, fejn jixraq, l-aspetti tas-sigurtà 
għandhom jingħataw l-ikbar attenzjoni 
possibbli fil-Programm Euratom. 
Għandha tingħata wkoll attenzjoni għal 
pajjiżi terzi li għandhom fruntiera mal-
Unjoni u għal aspetti transfruntiera tas-
sikurezza nukleari li jissottolinjaw il-valur 
miżjud tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 68
Jan Březina, Peter Skinner, Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Tliet inizjattivi ewlenin ta’ 
kooperazzjoni Ewropea fl-oqsma tax-
xjenza u t-teknoloġija nukleari ġew 
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imnedija. Dawn huma l-Pjattaforma tat-
Teknoloġija tal-Enerġija Nukleari 
Sostenibbli (SNETP) u l-assoċjazzjoni 
NUGENIA, il-Pjattaforma ta’ 
Implimentazzjoni tat-Teknoloġija tar-
Rimi Ġeoloġiku (IGDTP) u l-Inizjattiva 
Multidixxiplinarja Ewropea ta' Doża 
Baxxa (MELODI). Kemm l-SNETP kif 
ukoll l-IGDTP jikkorrispondu mal-
objettivi tal-Pjan SET.

Or. en

Emenda 69
Jan Březina, Peter Skinner, Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Premessa 4b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4b) L-Inizjattiva Ewropea għall-
Industrija Nukleari Sostenibbli (ESNII) 
għandha bħala l-għan tagħha l-iżvilupp 
tar-Reatturi ta' newtroni rapidi tal-
Ġenerazzjoni IV b'ċiklu tal-fjuwil 
magħluq sal-2040. Dan jinkludi tliet 
proġetti ewlenin: il-prototip ASTRID 
(imkessaħ bis-sodju), id-dimostratur 
ALLEGRO (imkessaħ bil-gass) u l-
impjant teknoloġiku pilota MYRRHA 
(imkessaħ biċ-ċomb).

Or. en

Emenda 70
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 5



PE492.642v01-00 10/61 AM\906555MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Peress li l-Istati Membri kollha 
għandhom installazzjonijiet nukleari jew 
jagħmlu użu minn materjali radjuattivi 
b’mod partikolari għal skopijiet mediċi, il-
Kunsill fil-konklużjonijiet tiegħu tat-
2 ta’ Diċembru 2008 irrikonoxxa l-ħtieġa li 
għad hemm għall-ħiliet fil-qasam nukleari, 
b'mod partikolari permezz tal-edukazzjoni 
u t-taħriġ li jixirqu marbutin mar-riċerka u 
koordinati fil-livell tal-Komunità.

(5) Peress li l-Istati Membri kollha 
għandhom installazzjonijiet nukleari jew 
jagħmlu użu minn materjali radjuattivi 
b’mod partikolari għal skopijiet mediċi jew 
jistgħu jkunu affettwati mir-radjazzjoni, 
il-Kunsill fil-konklużjonijiet tiegħu tat-
2 ta’ Diċembru 2008 irrikonoxxa l-ħtieġa li 
għad hemm għall-ħiliet fil-qasam nukleari, 
b'mod partikolari fil-qasam tar-
radjoprotezzjoni permezz tal-edukazzjoni u 
t-taħriġ li jixirqu marbutin mar-riċerka u 
koordinati fil-livell tal-Komunità.

Or. en

Emenda 71
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Il-Komunità, billi ffirmat il-Ftehim 
dwar l-Istabbilment tal-Organizzazzjoni 
Internazzjonali tal-Enerġija mill-Fużjoni 
tal-ITER għall-Implimentazzjoni 
Konġunta tal-Proġett ITER, impenjat 
ruħha li tipparteċipa fil-kostruzzjoni tal-
ITER u fl-isfruttar tiegħu fil-futur. Il-
kontribuzzjoni tal-Komunità hija ġestita 
permezz tal-‘Impriża Konġunta Ewropea 
għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-
Fużjoni’ (minn hawn 'il quddiem 
‘Fużjoni għall-Enerġija’), stabbilita 
permezz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill tas-
27 ta’ Marzu 2007. L-attivitajiet għal 
Fużjoni għall-Enerġija, inkluż ITER, 
għandhom jiġu rregolati minn att leġiżlattiv 
separat. 

(6) Billi pproponiet li tiffinanzja l-proġett
ITER barra mill-Qafas Finanzjarju 
Multinazzjonali (QFM), il-Kummissjoni 
ssuġġeriet li l-attivitajiet għal Fużjoni 
għall-Enerġija, inkluż ITER, għandhom 
jiġu rregolati minn att leġiżlattiv separat.

Or. en
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Emenda 72
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Il-Komunità, billi ffirmat il-Ftehim 
dwar l-Istabbilment tal-Organizzazzjoni 
Internazzjonali tal-Enerġija mill-Fużjoni 
tal-ITER għall-Implimentazzjoni Konġunta 
tal-Proġett ITER, impenjat ruħha li 
tipparteċipa fil-kostruzzjoni tal-ITER u fl-
isfruttar tiegħu fil-futur. Il-kontribuzzjoni 
tal-Komunità hija ġestita permezz tal-
‘Impriża Konġunta Ewropea għall-ITER u 
l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni’ (minn 
hawn 'il quddiem ‘Fużjoni għall-Enerġija’), 
stabbilita permezz tad-Deċiżjoni tal-
Kunsill tas-27 ta’ Marzu 2007. L-
attivitajiet għal Fużjoni għall-Enerġija, 
inkluż ITER, għandhom jiġu rregolati minn 
att leġiżlattiv separat.

(6) Il-Komunità, billi ffirmat il-Ftehim 
dwar l-Istabbilment tal-Organizzazzjoni 
Internazzjonali tal-Enerġija mill-Fużjoni 
tal-ITER għall-Implimentazzjoni Konġunta
tal-Proġett ITER, impenjat ruħha li 
tipparteċipa fil-kostruzzjoni tal-ITER u fl-
isfruttar tiegħu fil-futur. Il-kontribuzzjoni 
tal-Komunità hija ġestita permezz tal-
‘Impriża Konġunta Ewropea għall-ITER u 
l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni’ (minn 
hawn 'il quddiem ‘Fużjoni għall-Enerġija’), 
stabbilita permezz tad-Deċiżjoni tal-
Kunsill tas-27 ta’ Marzu 2007. L-
attivitajiet għal Fużjoni għall-Enerġija, 
inkluż ITER, għandhom jiġu rregolati minn 
att leġiżlattiv separat. Il-finanzjament 
għall-Proġett ITER għandu jkun protett 
permezz ta' mekkaniżmu finanzjarju 
separat.

Or. en

Emenda 73
Marisa à À Matias

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Il-Komunità, billi ffirmat il-Ftehim 
dwar l-Istabbilment tal-Organizzazzjoni 
Internazzjonali tal-Enerġija mill-Fużjoni 
tal-ITER għall-Implimentazzjoni Konġunta 
tal-Proġett ITER, impenjat ruħha li 

(6) Il-Komunità, billi ffirmat il-Ftehim 
dwar l-Istabbilment tal-Organizzazzjoni 
Internazzjonali tal-Enerġija mill-Fużjoni 
tal-ITER għall-Implimentazzjoni Konġunta 
tal-Proġett ITER, impenjat ruħha li 
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tipparteċipa fil-kostruzzjoni tal-ITER u fl-
isfruttar tiegħu fil-futur. Il-kontribuzzjoni 
tal-Komunità hija ġestita permezz tal-
‘Impriża Konġunta Ewropea għall-ITER u 
l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni’ (minn 
hawn 'il quddiem ‘Fużjoni għall-Enerġija’), 
stabbilita permezz tad-Deċiżjoni tal-
Kunsill tas-27 ta’ Marzu 2007. L-
attivitajiet għal Fużjoni għall-Enerġija, 
inkluż ITER, għandhom jiġu rregolati minn 
att leġiżlattiv separat. 

tipparteċipa fil-kostruzzjoni tal-ITER u fl-
isfruttar tiegħu fil-futur. Il-kontribuzzjoni 
tal-Komunità hija ġestita permezz tal-
‘Impriża Konġunta Ewropea għall-ITER u 
l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni’ (minn 
hawn 'il quddiem ‘Fużjoni għall-Enerġija’), 
stabbilita permezz tad-Deċiżjoni tal-
Kunsill tas-27 ta’ Marzu 2007. L-
attivitajiet għal Fużjoni għall-Enerġija, 
inkluż ITER, għandhom jiġu rregolati minn 
att leġiżlattiv separat u mhux inklużi fil-
Qafas Finanzjarju Multinannwali 
(QFM).

Or. en

Emenda 74
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Biex il-fużjoni issir għażla kredibbli 
għall-produzzjoni kummerċjali tal-
enerġija, l-ewwel nett jeħtieġ li l-
kostruzzjoni tal-ITER titlesta b’suċċess u 
fil-ħin u jibda l-operat tiegħu. It-tieni nett 
jeħtieġ li jiġi stabbilit pjan direzzjonali 
ambizzjuż, iżda realistiku lejn il-
produzzjoni tal-elettriku sal-2050. L-ilħuq 
ta’ dawn il-miri jirrikjedi li l-programm 
Ewropew tal-fużjoni jingħata direzzjoni 
mill-ġdid. Għandu jkun hemm fokus 
aktar b’saħħtu fuq l-attivitajiet li 
jappoġġaw l-ITER. Razzjonalizzazzjoni 
bħal din għandha tintlaħaq mingħajr ma 
jkun hemm tfixkil fit-tmexxija Ewropea 
tal-komunità xjentifika tal-fużjoni.

imħassar

Or. en
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Emenda 75
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Iċ-Ċentru Konġunt għar-Riċerka (JRC) 
għandu jkompli jipprovdi appoġġ 
xjentifiku u teknoloġiku indipendenti u 
xprunat mill-konsumatur għall-
formulazzjoni, l-iżvilupp, l-
implimentazzjoni u l-monitoraġġ tal-
politiki tal-Komunità, b’mod partikolari fil-
qasam tar-riċerka u taħriġ tas-sikurezza u 
s-sigurtà nukleari.

(8) Iċ-Ċentru Konġunt għar-Riċerka (JRC) 
għandu jkompli jipprovdi appoġġ 
xjentifiku u teknoloġiku indipendenti u 
xprunat mill-konsumatur għall-
formulazzjoni, l-iżvilupp, l-
implimentazzjoni u l-monitoraġġ tal-
politiki tal-Komunità, b’mod partikolari fil-
qasam tar-riċerka u taħriġ tas-sikurezza u 
s-sigurtà nukleari. Hu għandu jagħmel din 
il-kontribuzzjoni soġġetta għal linji gwida 
li għandhom ikunu adottati mill-
istituzzjonijiet tal-UE, partikolarment fid-
dawl tat-testijiet ta' stress duq l-impjanti 
tal-enerġija nukleari.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ir-rwol tal-JRC hu li jaħdem b'appoġġ tal-politiki tal-UE, f'dan il-każ dwar kwistjonijiet ta' 
sikurezza u s-sigurtà. Għalhekk huwa leġittimu li wieħed jistenna għal linji gwida mill-
istituzzjonijiet tal-UE, wara t-testijiet ta' stress fuq l-impjanti tal-enerġija nukleari, dwar il-
programm ta' ħidma tal-JRC.

Emenda 76
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Filwaqt li hija l-għażla individwali ta’ 
kull Stat Membru jekk għandux jagħmel 
użu jew le mill-enerġija nukleari, ir-rwol 
tal-Unjoni huwa li tiżviluppa, fl-interess 
tal-Istati Membri kollha, qafas biex 

(10) Filwaqt li hija l-għażla individwali ta’ 
kull Stat Membru jekk għandux jagħmel 
użu jew le mill-enerġija nukleari, l-Unjoni 
għandha tkompli tipprovdi qafas biex 
tappoġġa riċerka mill-aktar avvanzata 
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tappoġġa riċerka mill-aktar avvanzata 
konġunta, il-ħolqien u l-preservazzjoni tal-
għarfien dwar it-teknoloġiji tal-fissjoni 
nukleari, b’enfasi speċjali fuq is-
sikurezza, is-sigurtà, il-protezzjoni mir-
radjazzjoni u n-nonproliferazzjoni. Dak 
jirrikjedi evidenza xjentifika indipendenti, 
li għaliha l-JRC jista’ jagħmel 
kontribuzzjoni prinċipali. Dak ġie 
rikonoxxut fil-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni ‘Inizjattiva Ewlenija tal-
Ewropa 2020 Unjoni tal-Innovazzjoni', fejn 
il-Kummissjoni ddikjarat l-intenzjoni 
tagħha li ssaħħaħ l-evidenza xjentifika 
għat-tfassil tal-politika permezz tal-JRC. Il-
JRC jipproponi li jwieġeb għal dik l-isfida 
billi jiffoka r-riċerka tiegħu dwar is-
sikurezza u s-sigurtà nukleari fuq il-
prijoritajiet tal-politika tal-Unjoni.

konġunta, il-ħolqien u l-preservazzjoni tal-
għarfien dwar il-kejl tas-sikurezza, is-
sigurtà, u l-protezzjoni mir-radjazzjoni u n-
nonproliferazzjoni. Dak jirrikjedi evidenza 
xjentifika indipendenti, li għaliha l-JRC 
jista’ jagħmel kontribuzzjoni prinċipali. 
Dak ġie rikonoxxut fil-Komunikazzjoni 
tal-Kummissjoni ‘Inizjattiva Ewlenija tal-
Ewropa 2020 Unjoni tal-Innovazzjoni', fejn 
il-Kummissjoni ddikjarat l-intenzjoni 
tagħha li ssaħħaħ l-evidenza xjentifika 
għat-tfassil tal-politika permezz tal-JRC. Il-
JRC jipproponi li jwieġeb għal dik l-isfida 
billi jiffoka r-riċerka tiegħu dwar is-
sikurezza, b'mod partikolari matul id-
dekummissjonar u t-tħejjija għall-
emerġenzi u s-sigurtà nukleari 

Or. en

Emenda 77
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Filwaqt li hija l-għażla individwali ta’ 
kull Stat Membru jekk għandux jagħmel 
użu jew le mill-enerġija nukleari, ir-rwol 
tal-Unjoni huwa li tiżviluppa, fl-interess 
tal-Istati Membri kollha, qafas biex 
tappoġġa riċerka mill-aktar avvanzata 
konġunta, il-ħolqien u l-preservazzjoni tal-
għarfien dwar it-teknoloġiji tal-fissjoni 
nukleari, b’enfasi speċjali fuq is-sikurezza, 
is-sigurtà, il-protezzjoni mir-radjazzjoni u 
n-nonproliferazzjoni. Dak jirrikjedi 
evidenza xjentifika indipendenti, li għaliha 
l-JRC jista’ jagħmel kontribuzzjoni 
prinċipali. Dak ġie rikonoxxut fil-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
‘Inizjattiva Ewlenija tal-Ewropa 2020 

(10) Filwaqt li hija l-għażla individwali ta’ 
kull Stat Membru jekk għandux jagħmel 
użu jew le mill-enerġija nukleari, ir-rwol 
tal-Unjoni huwa li tiżviluppa, fl-interess 
tal-Istati Membri kollha, qafas biex 
tappoġġa riċerka mill-aktar avvanzata 
konġunta, il-ħolqien u l-preservazzjoni tal-
għarfien dwar it-teknoloġiji tal-fissjoni 
nukleari, b’enfasi speċjali fuq is-sikurezza, 
is-sigurtà, il-protezzjoni mir-radjazzjoni u 
n-nonproliferazzjoni. Dak jirrikjedi 
evidenza xjentifika indipendenti, li għaliha 
l-JRC jista’ jagħmel kontribuzzjoni 
prinċipali. Dak ġie rikonoxxut fil-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
‘Inizjattiva Ewlenija tal-Ewropa 2020 
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Unjoni tal-Innovazzjoni', fejn il-
Kummissjoni ddikjarat l-intenzjoni tagħha 
li ssaħħaħ l-evidenza xjentifika għat-tfassil 
tal-politika permezz tal-JRC. Il-JRC 
jipproponi li jwieġeb għal dik l-isfida billi 
jiffoka r-riċerka tiegħu dwar is-sikurezza u 
s-sigurtà nukleari fuq il-prijoritajiet tal-
politika tal-Unjoni.

Unjoni tal-Innovazzjoni', fejn il-
Kummissjoni ddikjarat l-intenzjoni tagħha 
li ssaħħaħ l-evidenza xjentifika għat-tfassil 
tal-politika permezz tal-JRC. Il-JRC 
jipproponi li jwieġeb għal dik l-isfida billi 
jiffoka r-riċerka tiegħu dwar is-sikurezza u 
s-sigurtà nukleari fuq il-prijoritajiet tal-
politika tal-Unjoni. In-natura preċiża ta' 
din ir-riċerka trid tiġi ddeterminata skont 
il-linji gwida li għandhom ikunu adottati 
mill-istituzzjonijiet tal-UE, partikolarment 
fid-dawl tat-testijiet ta' stress fuq l-
impjanti tal-enerġija nukleari.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ir-rwol tal-JRC hu li jaħdem b'appoġġ tal-politiki tal-UE, f'dan il-każ dwar kwistjonijiet ta' 
sikurezza u s-sigurtà. Għalhekk huwa leġittimu li wieħed jistenna għal linji gwida mill-
istituzzjonijiet tal-UE, wara t-testijiet ta' stress fuq l-impjanti tal-enerġija nukleari, dwar il-
programm ta' ħidma tal-JRC.

Emenda 78
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Premessa 10a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Peress li ċ-ċittadini tal-Ewropa jridu 
jibqgħu fil-qalba tad-diskussjonijiet fuq il-
livell tal-Ewropa, il-Parlament Ewropew 
għandu jkun involut b'mod aktar wiesgħa 
fid-deliberazzjonijiet u d-deċiżjonijiet 
meħuda dwar il-Programm ta' Riċerka u 
Taħriġ tal-Komunità Ewropea tal-
Enerġija Atomika.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Wasal iż-żmien li l-Parlament Ewropew jiġi involut kemm jista' jkun, bħala r-rappreżentant 
taċ-ċittadini.
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Emenda 79
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Bil-għan li tissaħħaħ ir-relazzjoni bejn 
ix-xjenza u s-soċjetà u tiġi rinforzata l-
kunfidenza pubblika fix-xjenza, il-
Programm Euratom għandu jiffavorixxi 
involviment infurmat ta’ ċittadini u soċjetà 
ċivili dwar kwistjonijiet ta’ riċerka u 
innovazzjoni permezz tal-promozzjoni tal-
edukazzjoni tax-xjenza, billi l-għarfien 
xjentifiku ikun iktar aċċessibbli, bl-
iżvilupp ta’ aġendi ta’ riċerka u 
innovazzjoni responsabbli li jissodisfaw t-
tħassib u l-aspettattivi taċ-ċittadini u tas-
soċjetà ċivili u bl-iffaċilitar tal-
parteċipazzjoni tagħhom fl-attivitajiet tal-
programm Euratom.

(11) Bil-għan li tissaħħaħ ir-relazzjoni bejn 
ix-xjenza u s-soċjetà u tiġi rinforzata l-
kunfidenza pubblika fix-xjenza, il-
Programm Euratom għandu jiffavorixxi 
involviment infurmat ta’ ċittadini u soċjetà 
ċivili dwar kwistjonijiet ta’ riċerka u 
innovazzjoni permezz tal-promozzjoni tal-
edukazzjoni tax-xjenza, billi l-għarfien 
xjentifiku ikun iktar aċċessibbli, bl-
iżvilupp ta’ aġendi ta’ riċerka u 
innovazzjoni responsabbli li jissodisfaw t-
tħassib u l-aspettattivi taċ-ċittadini u tas-
soċjetà ċivili u bl-iffaċilitar tal-
parteċipazzjoni tagħhom fl-attivitajiet tal-
programm Euratom. Dan l-impenn 
infurmat miċ-ċittadini dwar kwistjonijiet 
konnessi mal-programm Euratom 
jimplika involviment aktar mill-qrib tal-
Parlament Ewropew, li jirrappreżenta ċ-
ċittadini tal-Ewropa.

Or. fr

Emenda 80
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Il-Programm Euratom għandu 
jikkontribwixxi għall-attrattività tal-
professjoni tar-riċerka fl-Unjoni. Għandha 
tingħata attenzjoni adegwata lil Karta 

(13) Il-Programm Euratom għandu 
jikkontribwixxi għall-attrattività tal-
professjoni tar-riċerka fl-Unjoni, b'mod 
partikolari minħabba in-nuqqas ta' ħiliet 
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Ewropea għar-Riċerkaturi u l-Kodiċi ta’ 
Kondotta għar-Reklutaġġ tar-Riċerkaturi, 
flimkien ma’ oqfsa ta’ referenza rilevanti 
oħrajn definiti fil-kuntest taż-Żona 
Ewropea tar-Riċerka, filwaqt li tkun 
rispetata n-natura volontarja tagħhom.

fid-dekummissjonar u r-radjuprotezzjoni 
u l-kejl. Għandha tingħata attenzjoni 
adegwata lil Karta Ewropea għar-
Riċerkaturi u l-Kodiċi ta’ Kondotta għar-
Reklutaġġ tar-Riċerkaturi, flimkien ma’ 
oqfsa ta’ referenza rilevanti oħrajn definiti 
fil-kuntest taż-Żona Ewropea tar-Riċerka, 
filwaqt li tkun rispetata n-natura volontarja 
tagħhom.

Or. en

Emenda 81
Vladimír Remek

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Il-Programm Euratom għandu 
jikkontribwixxi għall-attrattività tal-
professjoni tar-riċerka fl-Unjoni. Għandha 
tingħata attenzjoni adegwata lil Karta 
Ewropea għar-Riċerkaturi u l-Kodiċi ta’ 
Kondotta għar-Reklutaġġ tar-Riċerkaturi, 
flimkien ma’ oqfsa ta’ referenza rilevanti 
oħrajn definiti fil-kuntest taż-Żona 
Ewropea tar-Riċerka, filwaqt li tkun 
rispetata n-natura volontarja tagħhom.

(13) Il-Programm Euratom għandu 
jikkontribwixxi b'mod aktar sostanzjali
għall-attrattività tal-professjoni tar-riċerka 
fl-Unjoni. Għandha tingħata attenzjoni 
adegwata lil Karta Ewropea għar-
Riċerkaturi u l-Kodiċi ta’ Kondotta għar-
Reklutaġġ tar-Riċerkaturi, flimkien ma’ 
oqfsa ta’ referenza rilevanti oħrajn definiti 
fil-kuntest taż-Żona Ewropea tar-Riċerka, 
filwaqt li tkun rispetata n-natura volontarja 
tagħhom.

Or. cs

Emenda 82
Konrad Szymański, Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) L-attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni 
appoġġati mill-Programm Euratom 

(15) L-attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni 
appoġġati mill-Programm Euratom 
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għandhom jirrispettaw il-prinċipji etiċi 
fundamentali. Għandhom jitqisu l-
opinjonijiet tal-Grupp Ewropew dwar l-
Etika fix-Xjenza u t-Teknoloġiji l-Ġodda. 
L-attivitajiet ta' riċerka għandhom iqisu 
wkoll l-Artikolu 13 tat-TFUE u jnaqqsu l-
użu tal-annimali fir-riċerka u l-ittestjar, bil-
ħsieb li ultimament l-użu tal-annimali jiġi 
sostitwit. L-attivitajiet kollha għandhom 
jitwettqu bl-iżgurarar ta’ livell għoli ta’ 
protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem.

jeħtieġu jirrispettaw il-prinċipji etiċi. 
Għandhom jitqisu l-opinjonijiet tal-Grupp 
Ewropew dwar l-Etika fix-Xjenza u t-
Teknoloġiji l-Ġodda. L-attivitajiet ta' 
riċerka għandhom iqisu wkoll l-Artikolu 13 
tat-TFUE u jissostitwixxu, inaqqsu u 
jirfinaw l-użu tal-annimali fir-riċerka u l-
ittestjar L-attivitajiet kollha għandhom 
jitwettqu bl-iżgurarar ta’ livell għoli ta’ 
protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-użu tal-kelma "għandhom" mhijiex biżżejjed, peress li l-espressjoni tirreferi biss għal 
opportunità filwaqt li obbligu jrid jiġi ddikjarat b'mod ċar. L-Artikolu 13 TFUE huwa definit 
aħjar b'referenza għat-tnaqqis, raffinament u sostituzzjoni; b'dan il-mod koerenza aħjar mal-
Artikolu 19(10) tal-proposta dwar ir-regoli għall-parteċipazzjoni u d-disseminazzjoni hija 
wkoll żgurata. Iż-żieda tal-artikolu qabel il-kliem "prinċipji etiċi" hija neċessarja biex toħloq 
koerenza mal-Premessa 24 tar-Regolament li jistabbilixxi l-Programm.

Emenda 83
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Għandu jinkiseb ukoll impatt ikbar 
bil-kombinament tal-Programm Euratom u 
l-fondi tas-settur privat fi ħdan l-isħubiji 
pubbliċi-privati f'oqsma ewlenin fejn ir-
riċerka u l-innovazzjoni jistgħu 
jikkontribwixxu għall-miri kompetittivi 
usa' tal-Unjoni. Għandha tingħata 
attenzjoni partikolari għall-involviment tal-
impriżi żgħar u medji.

(16) Għandu jinkiseb ukoll impatt ikbar 
bil-kombinament tal-Programm Euratom u 
l-fondi tas-settur privat fi ħdan l-isħubiji 
pubbliċi-privati f'oqsma ewlenin fejn ir-
riċerka u l-innovazzjoni jistgħu 
jikkontribwixxu għall-miri kompetittivi 
usa' tal-Unjoni. Għandha tingħata 
attenzjoni partikolari għall-involviment tal-
impriżi żgħar u medji (SMEs). Il-ħtieġa li 
tiżdied id-distribuzzjoni ta' finanzjament 
tal-komunità disponibbli mill-SMEs 
għandha tkun disponibbli lil dawk l-SMEs 
li jaħdmu fir-riċerka nukleari bħalma hija 
f'oqsma oħra, filwaqt li jittieħdu l-miżuri 
kollha biex jipprevjenu l-possibilità ta' 
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kxif ta' informazzjoni u ksur fil-mod tal-
operat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandhom jingħataw appoġġ l-isforzi internazzjonali kollha fil-ġlieda kontra l-
proliferazzjoni u t-traffikar nukleari. Għandha tittieħed kura addizzjonali, minħabba d-daqs 
iżgħar u n-numru ikbar ta' SMEs.

Emenda 84
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) L-Artikolu 7 tat-Trattat Euratom 
jinkariga lill-Kummissjoni bir-
responsabbiltà li twettaq il-Programm 
Euratom. Il-Kummissjoni, għall-finijiet tal-
implimentazzjoni tal-Programm Euratom, 
bl-eċċezzjoni tal-azzjonijiet diretti tagħha, 
għandha tkun mgħejjuna minn kumitat 
konsultattiv tal-Istati Membri sabiex 
jiżguraw koordinazzjoni li tixraq mal-
politiki nazzjonali fl-oqsma koperti minn 
dan il-programm ta’ riċerka u taħriġ.

(25) L-Artikolu 7 tat-Trattat Euratom 
jinkariga lill-Kummissjoni bir-
responsabbiltà li twettaq il-Programm 
Euratom. Il-Kummissjoni, għall-finijiet tal-
implimentazzjoni tal-Programm Euratom, 
bl-eċċezzjoni tal-azzjonijiet diretti tagħha, 
għandha tkun mgħejjuna minn kumitat 
konsultattiv tal-Istati Membri sabiex 
jiżguraw koordinazzjoni li tixraq mal-
politiki nazzjonali fl-oqsma koperti minn 
dan il-programm ta’ riċerka u taħriġ. Il-
Parlament Ewropew għandu jkun involut 
fl-implimentazzjoni tal-Kummissjoni tal-
programm.

Or. fr

Emenda 85
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 26
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Il-kisba tal-objettivi tal-Programm 
Euratom f’oqsma rilevanti tirrikjedi 
appoġġ għall-attivitajiet trasversali, kemm 
fi ħdan il-Programm Euratom u b’mod 
konġunt mal-attivitajiet tal-Programm 
Qafas 'Orizzont 2020'.

(26) Il-kisba tal-objettivi tal-Programm 
Euratom f’oqsma rilevanti tirrikjedi 
appoġġ għall-attivitajiet trasversali, kemm 
fi ħdan il-Programm Euratom u b’mod 
konġunt mal-attivitajiet tal-Programm 
Qafas 'Orizzont 2020'. Dan m'għandux 
ikollu riperkussjoni negattiva fuq il-baġit 
u l-finanzjament tal-Programm Qafas tal-
"Orizzont 2020"

Or. en

Emenda 86
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Il-kisba tal-objettivi tal-Programm 
Euratom f’oqsma rilevanti tirrikjedi 
appoġġ għall-attivitajiet trasversali, kemm 
fi ħdan il-Programm Euratom u b’mod 
konġunt mal-attivitajiet tal-Programm 
Qafas 'Orizzont 2020'.

(26) Il-kisba tal-objettivi tal-Programm 
Euratom f’oqsma rilevanti tirrikjedi 
appoġġ għall-attivitajiet trasversali, kemm 
fi ħdan il-Programm Euratom u b’mod 
konġunt mal-attivitajiet tal-Programm 
Qafas 'Orizzont 2020'. Din il-
kumplimentarjetà hija fiha nnifisha 
ġustifikazzjoni biżżejjed għall-involviment 
eqreb tal-Parlament Ewropew fl-
attivitajiet tal-Euratom.

Or. fr

Emenda 87
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-
Programm ta’ Riċerka u Taħriġ tal-
Euratom għall-perjodu mill-
1 ta’ Jannar 2014 sal-
31 ta’ Diċembru 2018, minn hawn 'il 
quddiem il-'Programm Euratom', u jistipula 
r-regoli għall-parteċipazzjoni f'dak il-
programm, inkluż il-parteċipazzjoni fi 
programmi ta’ korpi tal-finanzjament li 
jimmaniġjaw il-fondi mogħtija skont dan 
ir-Regolament u fl-attivitajiet imwettqa 
b’mod konġunt taħt dan ir-Regolament u 
taħt il-Programm Qafas ‘Orizzont 2020’ 
stabbilit fir-Regolament (UE) XX/XXX 
(minn hawn 'il quddiem 'Orizzont 2020').

Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-
Programm ta’ Riċerka u Taħriġ tal-
Euratom għall-perjodu mill-
1 ta’ Jannar 2014 sal-
31 ta’ Diċembru 2018, minn hawn 'il 
quddiem il-'Programm Euratom', u jistipula 
r-regoli għall-parteċipazzjoni f'dak il-
programm, inkluż il-parteċipazzjoni fi 
programmi ta’ korpi tal-finanzjament li 
jimmaniġjaw il-fondi mogħtija skont dan 
ir-Regolament u fl-attivitajiet imwettqa 
b’mod konġunt taħt dan ir-Regolament u 
taħt il-Programm Qafas ‘Orizzont 2020’ 
stabbilit fir-Regolament (UE) XX/XXX 
(minn hawn 'il quddiem 'Orizzont 2020').

Il-programm Euratom se jkun estiż sabiex 
jimxi fl-istess ħin mal-Programm Qafas 
tal-"Orizzont 2020". 

Or. fr

Emenda 88
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-objettiv ġenerali tal-Programm 
Euratom huwa li jittejbu s-sikurezza, is-
sigurtà u l-protezzjoni mir-radjazzjoni 
nukleari, u li jikkontribwixxi għad-
dekarbonizzazzjoni fit-tul tas-sistema tal-
enerġija f’mod sikur, effiċjenti u sigur. L-
objettiv ġenerali għandu jiġi implimentat 
permezz tal-attivitajiet speċifikati fl-
Anness I fil-forma ta’ azzjonijiet diretti u 
indiretti li jindirizzaw l-objettivi speċifiċi 
stipulati fil-paragrafi 2 u 3 ta' dan l-
Artikolu.

1. L-objettiv ġenerali tal-Programm 
Euratom huwa li jittejbu s-sigurtà u l-
protezzjoni mir-radjazzjoni nukleari. L-
objettiv ġenerali għandu jiġi implimentat 
permezz tal-attivitajiet speċifikati fl-
Anness I fil-forma ta’ azzjonijiet diretti u 
indiretti li jindirizzaw l-objettivi speċifiċi 
stipulati fil-paragrafi 2 u 3 ta' dan l-
Artikolu.
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Or. en

Emenda 89
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jappoġġaw l-operat sikur ta’ sistemi 
nukleari;

(a) jappoġġaw id-dekummissjonar sikur 
ta’ sistemi nukleari, li jibda mir-reatturi l-
aktar perikolużi wara r-riżultati tat-
testijiet ta' stress mwettqa fl-Unjoni;

Or. en

Emenda 90
Peter Skinner, Jan Březina

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) jappoġġaw l-operat sikur tas-sistemi 
nukleari ċivili eżistenti u futuri kollha;

Or. en

Emenda 91
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jikkontribwixxu għall-iżvilupp ta’ 
soluzzjonijiet għall-ġestjoni tal-iskart 

imħassar
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nukleari aħħari;

Or. en

Emenda 92
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jappoġġaw l-iżvilupp u s-sostenibbiltà 
tal-kompetenzi nukleari fil-livell tal-
Unjoni

imħassar

Or. en

Emenda 93
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jappoġġaw l-iżvilupp u s-sostenibbiltà 
tal-kompetenzi nukleari fil-livell tal-Unjoni

(c) jappoġġaw il-miżuri neċessarji biex 
jiżguraw riżorsi umani mħarrġa b'mod 
adegwat u l-iżvilupp u s-sostenibbiltà tal-
kompetenzi nukleari fil-livell tal-Unjoni;

Or. ro

Emenda 94
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt d
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) irawmu l-protezzjoni mir-radjazzjoni; (d) jappoġġaw r-R&Ż fil-qasam tal-
protezzjoni mir-radjazzjoni;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-użu tat-terminu "irawmu" jissuġġerixxi li l-protezzjoni mir-radjazzjoni kienet traskurata fi 
programmi ta' riċerka preċedenti tal-Euratom. Dan mhuwiex il-każ: minn dejjem kienet aspett 
importanti tar-R&Ż tal-Euratom.

Emenda 95
Jan Březina, Evžen Tošenovský

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) jikkontribwixxu għall-aġenda tar-
R&Ż li tirriżulta mir-
rakkomandazzjonijiet elenkati fil-
konklużjonijiet tat-testijiet ta' stress tal-
Unjoni (pereżempju mudelli seismiċi, core 
melt behaviour, ...);

Or. en

Ġustifikazzjoni

The final peer review report of ENSREG (European Nuclear Safety Regulators Group) of the 
European safety assessments include recommendations on national safety regulators' 
activities (e.g. benefits of periodic safety assessments) and on the implementation of 
recognized measures (e.g. for containment integrity). The Horizon 2020 Euratom framework 
should address the EU stress-tests and focus on the R&D agenda which derives from these 
recommendations, in particular in the fields of natural hazards assessment (seismic 
modelling) and accident impact limitation (core melt behaviour).

Emenda 96
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) jikkontribwixxu għall-aġenda tar-
R&Ż li tirriżulta mir-
rakkomandazzjonijiet elenkati fil-
konklużjonijiet tat-testijiet ta' stress tal-
Unjoni bħal pereżempju dawk relatati
mal-immudellar seismiku jew core melt 
simulation;

Or. en

Emenda 97
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) jappoġġaw is-sostenibilità fit-tul tal-
fissjoni nukleari permezz ta' titjib fil-
qasam tal-estensjoni tal-ħin tar-reattur 
jew fid-disinn tat-tipi ġodda ta' reatturi;

Or. en

Emenda 98
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) jimxu lejn dimostrazzjoni tal-fattibiltà 
tal-fużjoni bħala sors ta’ enerġija (power) 
billi jisfruttaw faċilitajiet eżistenti u futuri 
tal-fużjoni;

imħassar
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Or. en

Emenda 99
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) jibnu l-pedamenti għall-impjanti tal-
enerġija mill-fużjoni tal-futur billi 
jiżviluppaw materjali, teknoloġiji u disinn 
kunċettwali;

imħassar

Or. en

Emenda 100
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) jibnu l-pedamenti għall-impjanti tal-
enerġija mill-fużjoni tal-futur billi 
jiżviluppaw materjali, teknoloġiji u disinn 
kunċettwali;

(f) jibnu l-pedamenti għall-impjanti tal-
enerġija mill-fużjoni u fissjoni tal-futur 
billi jiżviluppaw materjali, teknoloġiji u 
disinn kunċettwali;

Or. ro

Emenda 101
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) jippromwovu l-innovazzjoni u l- (g) jippromwovu l-innovazzjoni u l-
kompetittività industrijali, partikolarment 
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kompetittività industrijali; billi jappoġġaw sistemi ta' reatturi ta' 
fużjoni u fissjoni futuri;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-kompetittività tal-innovazzjoni u dik industrijali se tiddependi fuq ir-riċerka tas-sistemi ta' 
reatturi ta' fużjoni u fissjoni futuri u l-iżvilupp tagħhom. Ovvjament, ir-reatturi jeħtieġu 
jissodisfaw l-ogħla standards ta' sigurtà.

Emenda 102
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) itejbu s-sikurezza nukleari inkluż: is-
sikurezza tal-fjuwil u r-reattur, il-ġestjoni 
tal-iskart u d-dekommissjonar, u t-tħejjija 
għal emerġenza;

(a) itejbu s-sikurezza nukleari matul id-
dekommissjonar u t-tħejjija għal 
emerġenza f'każ ta' inċidenti nukleari;

Or. en

Emenda 103
Jan Březina, Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) itejbu s-sikurezza nukleari inkluż: is-
sikurezza tal-fjuwil u r-reattur, il-ġestjoni 
tal-iskart u d-dekommissjonar, u t-tħejjija
għal emerġenza;

(a) itejbu s-sikurezza nukleari inkluż: is-
sikurezza tal-fjuwil u r-reattur, il-ġestjoni 
tal-iskart u d-dekommissjonar, it-tħejjija
għal emerġenza u l-indirizzar ta' 
konsegwenzi diretti ta' inċidenti ta' 
sigurtà nukleari ikunu kemm ikun 
improbabbli;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-inċident ta' Fukushima wera li fil-każ improbabbli ta' rilaxx maġġuri ta' radjoattività, il-
konsegwenzi u l-indirizzar tagħhom ma kinux mifiehma daqs kemm kellhom jiġu mifhuma .

Emenda 104
Peter Skinner, Jan Březina

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) jikkomplementaw kull titjib tas-
sikurezza meħtieġ wara r-riżultati tat-
testijiet ta’ stress imwettqa fuq ir-reatturi 
kollha fl-Unjoni u f’pajjiżi terzi li 
għandhom fruntiera mal-Unjoni; Dan 
għandu jiffoka fuq il-kontribuzzjoni tal-
aġenda tar-Riċerka u l-Iżvilupp li 
tirriżulta mir-rakkomandazzjonijiet 
tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-2011 saru testijiet tal-istress fuq ir-reatturi kollha fl-Unjoni wara l-aċċident fl-impjant 
nukleari Dai-ichi ġewwa Fukushima fil-Ġappun. Huwa importanti li l-qafas jirfed l-isforzi 
kollha tal-Unjoni maħsuba biex itejbu s-sikurezza fl-impjanti wara r-riżultati ta’ dawk it-
testijiet. Il-qafas għandu jiffoka fuq l-implimentazzjoni tal-aspetti tar-R&Ż irrakomandati 
bħala riżultat tat-testijiet u ma jfittxux li jiddublikaw il-ħidma ta' strumenti jew korpi oħra.

Emenda 105
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Programm Euratom għandu jiġi 
implimentat f’tali mod li jiżgura li l-
prijoritajiet u l-attivitajiet appoġġati huma 

4. Il-Programm Euratom għandu jiġi 
implimentat f’tali mod li jiżgura li l-
prijoritajiet u l-attivitajiet appoġġati huma 



AM\906555MT.doc 29/61 PE492.642v01-00

MT

rilevanti għall-ħtiġijiet li qed jinbidlu u 
jqisu n-natura li qed tevolvi tax-xjenza, it-
teknoloġija, l-innovazzjoni, it-tfassil tal-
politika, is-swieq u s-soċjetà.

rilevanti għall-ħtiġijiet li qed jinbidlu u 
jqisu n-natura li qed tevolvi tax-xjenza, it-
teknoloġija, l-innovazzjoni, it-tfassil tal-
politika, is-swieq u s-soċjetà, kif ukoll il-
konsegwenzi diretti ta’ inċidenti tas-
sikurezza nukleari.

Or. en

Emenda 106
Jan Březina, Peter Skinner, Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Il-Programm Euratom għandu 
jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni 
tal-Pjan SET. L-azzjonijiet indiretti u 
diretti tiegħu għandhom ikunu allinjati 
mal-Aġenda ta' Riċerka Strateġika tat-
tliet pjattaformi tekonoloġiċi Ewropej 
eżistenti dwar l-enerġija nukleari: l-
SNETP, l-IGDTP u l-MELODI.

Or. en

Emenda 107
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-pakkett finanzjarju għall-
implimentazzjoni tal-Programm Euratom 
għandu jkun EUR 1,788.889 miljun. L-
ammont għandu jitqassam kif ġej:

Il-pakkett finanzjarju għall-
implimentazzjoni tal-Programm Euratom 
għandu jkun EUR 200.000 miljun. L-
ammont għandu jitqassam kif ġej:

Or. en
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Emenda 108
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-pakkett finanzjarju għall-
implimentazzjoni tal-Programm Euratom 
għandu jkun EUR 1,788.889 miljun. L-
ammont għandu jitqassam kif ġej:

Il-pakkett finanzjarju għall-
implimentazzjoni tal-Programm Euratom 
għandu jkun EUR [1 974.319] miljun. L-
ammont għandu jitqassam kif ġej:

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-finanzjament għall-Euratom, kemm jekk għal sistemi ta' fużjoni jew ta' fissjoni, kien 
notorjament inadegwat.  Matul diversi perjodi ta' programmi, il-baġit għal riċerka tal-fissjoni 
b'mod partikolari bil-kemm ġie aġġustat biex ikun konformi mal-inflazzjoni (filwaqt li l-baġit 
għall-azzjonijiet diretti tal-JRC żdied). B'mod simili, għal raġunijiet li mhumiex ċari, l-
ispejjeż amministrattivi tal-Orizzont 2020 Euratom kienu ogħla minn dawk tal-Orizzont 2020.
Dawn l-ispejjeż għandhom ikunu armonizzati u t-tfaddil li jirriżulta għandhom ikunu diretti 
lejn ir-riċerka.

Emenda 109
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) azzjonijiet indiretti għall-programm ta' 
riċerka u żvilupp fil-fużjoni, 
EUR 709.713 miljun;

imħassar

Or. en

Emenda 110
Jean-Pierre Audy
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) azzjonijiet indiretti għall-programm ta' 
riċerka u żvilupp fil-fużjoni, 
EUR 709.713 miljun;

(a) azzjonijiet indiretti għall-programm ta' 
riċerka u żvilupp fil-fużjoni, EUR [750] 
miljun;

Or. fr

Emenda 111
Peter Skinner

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Il-proġett ITER għandu jkun inkluż 
fil-qafas u ffinanzjat minn ġewwa l-MFF 
b'mod sħiħ u trasparenti. Aspetti tal-
proġett li mhumiex direttament relatati 
mar-riċerka u t-taħriġ m'għandhomx 
għalfejn ikunu inklużi fil-finanzjament 
tal-Qafas Euratom;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proġett ITER għandu jkun iffinanzjat minn ġewwa l-MFF b’tali mod li ma titħalla l-ebda 
perċezzjoni ta’ diżingaġġ mill-proġett, li tista’ titqies li tagħmel ħsara lill-interessi tal-
Komunità. Is-suċċess fit-tul tal-ITER ikun żgurat aħjar billi l-finanzjament tiegħu jissokta jsir 
permezz tal-MFF.

Emenda 112
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) azzjonijiet indiretti għall-fissjoni 
nukleari, is-sikurezza u l-protezzjoni mir-
radjazzjoni EUR 354.857 miljun;

(b) azzjonijiet indiretti għall-protezzjoni
mir-radjazzjoni u applikazzjonijiet mediċi, 
EUR 100.000 miljun;

Or. en

Emenda 113
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) azzjonijiet indiretti għall-fissjoni 
nukleari, is-sikurezza u l-protezzjoni mir-
radjazzjoni EUR 354.857 miljun;

(b) azzjonijiet indiretti għall-fissjoni 
nukleari, is-sikurezza u l-protezzjoni mir-
radjazzjoni EUR [500] miljun;

Or. fr

Emenda 114
Jan Březina, Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) azzjonijiet indiretti għall-fissjoni 
nukleari, is-sikurezza u l-protezzjoni mir-
radjazzjoni EUR 354.857 miljun;

(b) azzjonijiet indiretti għall-fissjoni 
nukleari, is-sikurezza u l-protezzjoni mir-
radjazzjoni EUR 500.000 miljun;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-fissjoni nukleari, bħala sors b'livell baxx ta' elettriku, huwa inkluż bħala waħda mit-
teknoloġiji b'livell baxx ta' karbonju li għandha tiġi żviluppata għal futur aktar sostenibbli 
taħt il-Pjan SET.  Fin-nuqqas tal-finanzjament speċifiku għall-proġetti tal-Pjan SET, il-baġit 
għall-fissjoni nukleari taħt l-Orizzont 2020 għandu jiżdied - kif żdied għal teknoloġiji mhux 
nukleari b'livell baxx ta' karbonju - sabiex il-ħidma fuq l-Inizjattiva Industrijali Nukleari 
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Sostenibbli Ewropea (ESNII) tista' timxi 'l quddiem.

Emenda 115
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) azzjonijiet diretti, EUR 724.319 miljun. (c) azzjonijiet diretti, EUR 200.000 miljun.

Or. en

Emenda 116
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-implimentazzjoni tal-azzjonijiet 
indiretti tal-Programm Euratom, in-nefqa 
amministrattiva tal-Kummissjoni ma 
għandiex tkun iktar minn 13.5 %.

Għall-implimentazzjoni tal-azzjonijiet 
indiretti tal-Programm Euratom, in-nefqa 
amministrattiva tal-Kummissjoni ma 
għandiex tkun iktar minn 8 %.

Or. fr

Emenda 117
Jan Březina, Peter Skinner, Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-implimentazzjoni tal-azzjonijiet 
indiretti tal-Programm Euratom, in-nefqa 
amministrattiva tal-Kummissjoni ma 
għandiex tkun iktar minn 13.5 %.

Għall-implimentazzjoni tal-azzjonijiet 
indiretti tal-Programm Euratom, in-nefqa 
amministrattiva tal-Kummissjoni ma 
għandiex tkun iktar minn 8 %.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan l-infiq projettat huwa għoli wisq. Għall-parti l-kbira tal-proposti simili, l-infiq
amministrattiv tal-Kummissjoni normalment ma jisboqx it-8 %. Il-Kummissjoni ma 
pproduċiet l-ebda ġustifika għal din iż-żieda mkabbra b’mod hekk sinifikanti.

Emenda 118
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-implimentazzjoni tal-azzjonijiet 
indiretti tal-Programm Euratom, in-nefqa 
amministrattiva tal-Kummissjoni ma 
għandiex tkun iktar minn 13.5 %.

Għall-implimentazzjoni tal-azzjonijiet 
indiretti tal-Programm Euratom, in-nefqa 
amministrattiva tal-Kummissjoni ma 
għandiex tkun iktar minn 7 %.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan l-infiq projettat huwa għoli wisq.

Emenda 119
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-Komunità m'għandhiex tuża fondi 
oħra tal-Unjoni jew tal-Komunità u 
programmi għal azzjonijiet diretti u 
indiretti għajr dik imsemmija f'dan l-
Artikolu.

Or. en
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Emenda 120
Vladimír Remek

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-Komunità għandha taħdem lejn l-
użu usa' u aktar frekwenti tal-fondi 
strutturali għar-riċerka nukleari u 
għandha tiżgura li l-fondi jkunu 
implimentati f'konformità mal-
prijoritajiet tal-Komunità fil-qasam tar-
riċerka.

Or. cs

Emenda 121
Peter Skinner, Jan Březina

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-Komunità għandha tagħmel użu 
ulterjuri mill-Fondi Strutturali għar-
riċerka nukleari u tiżgura l-allinjament 
tal-fondi mal-prijoritajiet ta’ riċerka tal-
Komunità.

Or. en

Emenda 122
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-‘Fond ta’ Garanzija għall-parteċipanti’ 
stabbilit skont ir-Regolament (UE) 

3. Il-‘Fond ta’ Garanzija għall-parteċipanti’ 
stabbilit skont ir-Regolament (UE) 
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Nru XX/2012 [Regoli għall-parteċipazzjoni 
u d-disseminazzjoni] għandu jissostitwixxi 
u jissuċċedi il-Fondi ta’ Garanzija għall-
parteċipanti stabbiliti skont ir-Regolament 
(Euratom) Nru 1908/2006 u r-Regolament 
tal-Kunsill (Euratom) Nru XX/XX [ir-
Regoli Euratom għall-parteċipazzjoni 
2012-2013].

Nru XX/2012 [Regoli għall-parteċipazzjoni 
u d-disseminazzjoni] għandu jissostitwixxi 
u jissuċċedi il-Fondi ta’ Garanzija għall-
parteċipanti stabbiliti skont ir-Regolament 
(Euratom) Nru 1908/2006 u r-Regolament 
tal-Kunsill (Euratom) Nru 139/2012.

Or. en

Emenda 123
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kwalunkwe somma mill-Fondi ta’ 
Garanzija għall-parteċipanti stabbilit skont 
ir-Regolamenti (Euratom) Nru 1908/2006 
u (Euratom) Nru XX/XX [ir-Regoli 
Euratom għall-parteċipazzjoni 2012-
2013] għandha tiġi ttrasferita lill-Fond ta’ 
Garanzija għall-Parteċipanti sa mill-
31 ta’ Diċembru 2013. Il-parteċipanti 
f’azzjonijiet taħt id-Deċiżjoni XX/XX [il-
Programm Euratom 2012-2013] li 
jiffirmaw ftehimiet tal-għotja wara l-
31 ta’ Diċembru 2013 għandhom jagħmlu 
l-kontribuzzjoni tagħhom lill-Fond ta’ 
Garanzija għall-parteċipanti.

Kwalunkwe somma mill-Fondi ta’ 
Garanzija għall-parteċipanti stabbilit skont 
ir-Regolamenti (Euratom) Nru 139/2012
għandha tiġi ttrasferita lill-Fond ta’ 
Garanzija għall-Parteċipanti sa mill-
31 ta’ Diċembru 2013. Il-parteċipanti 
f’azzjonijiet taħt id-Deċiżjoni 
2012/94/Euratom li jiffirmaw ftehimiet 
tal-għotja wara l-31 ta’ Diċembru 2013 
għandhom jagħmlu l-kontribuzzjoni 
tagħhom lill-Fond ta’ Garanzija għall-
parteċipanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament tal-Kunsill (Euratom) Nru 139/2012 li jistabbilixxi r-regoli għall-
parteċipazzjoni ta' impriżi, ċentri ta' riċerka u universitajiet f'azzjonijiet indiretti taħt il-
Programm Kwadru tal-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika u għad-disseminazzjoni tar-
riżultati tar-riċerka (2012-2013) Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2012/94/Euratom tikkonċerna l-
programm speċifiku, li għandu jitwettaq permezz ta’ azzjonijiet indiretti, li jimplimenta l-
Programm Kwadru tal-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika għal riċerka nukleari u 
attivitajiet ta’ taħriġ (2012-2013).
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Emenda 124
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kontribuzzjoni finanzjarja msemmija 
fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu tista' tiġi 
kkumbinata mill-kontribuzzjonijiet 
finanzjarji għal azzjonijiet indiretti 
stabbiliti fl-Artikolu 4 ta' dan ir-
Regolament u fl-Artikolu 6 tar-
Regolament (UE) Nru XX/XXXX [li 
jistabbilixxi Orizzont 2020], u 
implimentata permezz ta’ skema unika ta’ 
finanzjament.

2. Il-kontribuzzjoni finanzjarja msemmija 
fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu għandha 
tiġi biss mill-kontribuzzjonijiet finanzjarji 
għal azzjonijiet indiretti stabbiliti fl-
Artikolu 4 ta' dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 125
Konrad Szymanski

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ugwaljanza bejn is-sessi Opportunitajiet indaqs bejn irġiel u nisa 
fir-riċerka

Or. en

Emenda 126
Konrad Szymanski

Proposta għal regolament
Artikolu 9
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Programm Euratom għandu jiżgura l-
promozzjoni effettiva tal-ugwaljanza bejn 
is-sessi u d-dimensjoni tas-sessi fil-
kontenut tar-riċerka u l-innovazzjoni.

Il-Programm Euratom għandu jiżgura l-
promozzjoni effettiva tal-ugwaljanza bejn 
l-irġiel u n-nisa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju li tiġi korretta l-espressjoni użata fid-dispożizzjoni sabiex titqies il-
formulazzjoni tat-TUE, tat-TFUE u tal-Artikolu 23 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali: tali 
testi dejjem jirreferu għall-kunċett ta' "ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa", pjuttost milli l-kliem 
mhux komunament aċċettat li jirreferi għas-"sessi". L-espressjoni "dimensjoni tas-sessi" hija 
ambigwa meta tissemma' fil-kontenut tal-proġetti u tista' tkun assoċjata ma'aġendi 
kontroversjali u mhux komunament kondiviża.

Emenda 127
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandha tingħata attenzjoni partikolari lejn 
il-prinċipju ta’ proporzjonalità, id-dritt 
għall-privatezza, id-dritt għall-protezzjoni 
tad-dejta personali, id-dritt għall-integrità 
fiżika u mentali tal-persuni, id-dritt għan-
nondiskriminazzjoni u l-bżonn li jkunu 
żgurati livelli għoljin ta’ protezzjoni tas-
saħħa tal-bniedem.

Għandha tingħata attenzjoni partikolari lejn 
il-prinċipju ta’ proporzjonalità, il-
protezzjoni tad-dinjità tal-bniedem, il-
prinċipju tal-importanza tal-bniedem, id-
dritt għall-privatezza, id-dritt għall-
protezzjoni tad-dejta personali, id-dritt 
għall-integrità fiżika u mentali tal-
bnedmin, id-dritt għan-
nondiskriminazzjoni u l-bżonn li jkunu 
żgurati livelli għoljin ta’ protezzjoni tas-
saħħa tal-bniedem.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Tnejn mill-prinċipji l-aktar importanti applikabbli f'dan is-settur huma neqsin: il-protezzjoni 
tad-dinjità tal-bniedem (ara, pereżempju, l-Artikolu 1 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali) u 
l-importanza tal-bniedem. L-użu tat-terminu "bniedem" jwessa' l-ambitu tal-protezzjoni 
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mogħtija, peress li hija aktar "xjentifika", aktar oġġettiva u anqas kontroversjali u għalhekk 
gaħdnah tintuża bi preferenza flok "persuna" fi strumenti legali. 

Emenda 128
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dak il-programm ta’ ħidma multiannwali 
għandu jqis ukoll l-attivitajiet tar-riċerka 
rilevanti mwettqa mill-Istati Membri, 
pajjiżi assoċjati u organizzazzjonijiet 
Ewropej u internazzjonali. Dawn 
għandhom ikunu aġġornati meta u fejn 
xieraq.

Dak il-programm ta’ ħidma multiannwali 
għandu jintbagħat lill-Bord tal-Gvernaturi 
tal-JRC u ppreżentat lill-Kunsill u l-
Parlament. Hu għandu jkun rikjest li jqis 
l-attivitajiet tar-riċerka rilevanti mwettqa 
mill-Istati Membri, pajjiżi assoċjati u 
organizzazzjonijiet Ewropej u
internazzjonali, sabiex jiġi evitat 
kwalunkwe ħela ta' sforz ta' riċerka fl-
Ewropa u li jsir l-aħajr użu tar-riżorsi 
finanzjarji. Dan għandu jkun aġġornat
meta u fejn xieraq.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-baġit tal-JRC qed jikber b'tali rata li l-programm ta' ħidma tiegħu jeħtieġ li jiġi monitorjat 
aktar mill-qrib, u għandu jiġi żgurat sew li jikkumplimenta l-programmi ta' riċerka tal-Istati 
Membri.

Emenda 129
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B’deroga mill-Artikolu 3(3) tad-
Deċiżjoni 84/338/Euratom, KEFA, KEE u 
mill-punt 9 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill tas-
16 ta’ Diċembru 1980 rispettivament, il-
kumitati konsultattivi għandhom ikunu 

imħassar
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ppreseduti mill-Kummissjoni.

Or. fr

Emenda 130

Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) jiġu żviluppati netwerks għall-kejl 
tar-radjuattività fl-ambjent, u d-data 
miġbura ssir disponibbli immedjatament 
lill-pubbliku.

Or. xm

Emenda 131

Peter Skinner, Jan Březina

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2 – subparagrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandha tingħata attenzjoni partikolari 
lir-reatturi u l-istallazzjonijiet nukleari 
kollha li jinsabu f’pajjiżi terzi imma li 
huma ġeografikament qrib ħafna t-
territorju tal-Istati Membri, speċjalment 
meta jinsabu viċin postijiet ta’ perikolu 
ġeografiku u ġeoloġiku.

Or. en

Emenda 132
Jean-Pierre Audy
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Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tieħu l-miżuri 
li jixirqu li, meta jiġu implimentati 
azzjonijiet finanzjati taħt dan ir-
Regolament, l-interessi finanzjarji tal-
Unjoni jkunu protetti bl-applikazzjoni ta' 
miżuri preventivi kontra l-frodi, il-
korruzzjoni u kwalunkwe attività illegali 
oħra, permezz ta' kontrolli effettivi u, fejn 
jiġu individwati l-irregolaritajiet, permezz 
tal-irkupru tal-ammonti mħallsa b’mod 
skorrett u, fejn jixraq, b'pieni effettivi, 
proporzjonati u deterrenti.

1. Il-Kummissjoni għandha tieħu l-miżuri 
li jixirqu li, meta jiġu implimentati 
azzjonijiet finanzjati taħt dan ir-
Regolament, l-interessi finanzjarji tal-
Unjoni jkunu protetti bl-applikazzjoni ta' 
miżuri preventivi kontra l-frodi, il-
korruzzjoni u kwalunkwe attività illegali 
oħra, permezz ta' kontrolli effettivi u, fejn 
jiġu individwati l-irregolaritajiet, permezz 
tal-irkupru tal-ammonti mħallsa b’mod 
skorrett u, fejn jixraq, b'pieni effettivi, 
proporzjonati u deterrenti. Il-Parlament 
Ewropew għandu jkun informat ta' tali 
miżuri.

Or. fr

Emenda 133
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni jew ir-rappreżentanti 
tagħha u l-Qorti tal-Awdituri għandu 
jkollhom is-setgħa ta’ verifika, abbażi ta' 
dokumenti u kontrolli u spezzjonijiet fuq 
il-post, fuq il-benefiċjarji tal-għotja, il-
kuntratturi u s-sottokuntratturi u partijiet 
terzi oħrajn kollha li rċevew fondi tal-
Unjoni skont dan ir-Regolament.

2. Il-Kummissjoni jew ir-rappreżentanti 
tagħha, il-Parlament Ewropew u l-Qorti 
tal-Awdituri għandu jkollhom is-setgħa ta’ 
verifika, abbażi ta' dokumenti u kontrolli u 
spezzjonijiet fuq il-post, fuq il-benefiċjarji 
tal-għotja, il-kuntratturi u s-sottokuntratturi 
u partijiet terzi oħrajn kollha li rċevew 
fondi tal-Unjoni skont dan ir-Regolament.

Or. fr

Emenda 134
Jean-Pierre Audy
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Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Mingħajr preġudizzju għall-paragrafi 1, 
2 u 3, il-ftehimiet ta’ kooperazzjoni ma’ 
pajjiżi terzi u organizzazzjonijiet 
internazzjonali, ftehimiet tal-għotja, 
deċiżjonijiet tal-għotja u kuntratti li 
jirriżultaw mill-implimentazzjoni ta’ dan 
ir-Regolament għandhom b'mod espliċitu 
jagħtu s-setgħa lill-Kummissjoni, il-Qorti 
tal-Awdituri u l-OLAF biex iwettqu 
verifiki, kontrolli u spezzjonijiet fuq il-
post.

4. Mingħajr preġudizzju għall-paragrafi 1, 
2 u 3, il-ftehimiet ta’ kooperazzjoni ma’ 
pajjiżi terzi u organizzazzjonijiet 
internazzjonali, ftehimiet tal-għotja, 
deċiżjonijiet tal-għotja u kuntratti li 
jirriżultaw mill-implimentazzjoni ta’ dan 
ir-Regolament għandhom b'mod espliċitu 
jagħtu s-setgħa lill-Kummissjoni, il-Qorti 
tal-Awdituri u l-OLAF biex iwettqu 
verifiki, kontrolli u spezzjonijiet fuq il-
post. Il-Parlament Ewropew għandu jkun 
infurmat bir-riżultat ta' tali awditjar 
mingħajr dewmien.

Or. fr

Emenda 135
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sal-31 ta’ Diċembru 2022, il-Kummissjoni 
għandha twettaq, bl-assistenza ta’ esperti 
indipendenti, evalwazzjoni ex-post tal-
Programm Euratom. Dik għandha tkopri 
r-raġunament, l-implimentazzjoni u l-
kisbiet, kif ukoll l-impatti u s-sostenibbiltà 
tal-miżuri fit-tull, biex jikkontribwixxu 
għal deċiżjoni dwar il-possibbiltà ta' tiġdid, 
modifika jew sospensjoni ta' miżura 
sussegwenti.

Dik għandha tkopri r-raġunament, l-
implimentazzjoni u l-kisbiet, kif ukoll l-
impatti u s-sostenibbiltà tal-miżuri fit-tull, 
biex jikkontribwixxu għal deċiżjoni dwar 
il-possibbiltà ta' tiġdid, modifika jew 
sospensjoni ta' miżura sussegwenti.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun hemm biżżejjed ħin biex jiġi deċiż jekk u kif jiġi estiż dan il-Programm ta' Riċerka 
lil hinn mill-2008, it-tiġdid, modifika jew sospensjoni possibbli proposta ta' miżura 
sussegwenti teħtieġ tiġi ppreżentata mill-Kummissjoni sa mhux aktar tard mill-
31 ta' Mejju 2017.

Emenda 136
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
lill-Kummissjoni bid-dejta u l-
informazzjoni neċessarji għall-monitoraġġ 
u l-evalwazzjoni tal-miżuri konċernati.

4. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
lill-Kummissjoni u lill-Parlament 
Ewropew bid-dejta u l-informazzjoni 
neċessarji għall-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-miżuri konċernati.

Or. fr

Emenda 137
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness I – parti 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bil-kisba tal-objettivi stipulati fl-
Artikolu 3, il-Programm Euratom għandu 
jirrinforza r-riżultati taħt it-tliet prijoritajiet 
tal-Programm Qafas ‘Orizzont 2020’: 
xjenza eċċellenti, tmexxija industrijali u 
sfidi tas-soċjetà. Il-Programm Euratom 
għandu b'mod partikolari jappoġġa t-
tranżizzjoni għal sistema tal-enerġija 
affidabbli, sostenibbli u kompetittiva fil-
futur, hekk kif qed naffaċċaw skarsezza 
ta’ riżorsi li qed tiżdied, ħtiġijiet tal-
enerġija dejjem jikbru u t-tibdil fil-klima.

Bil-kisba tal-objettivi stipulati fl-
Artikolu 3, il-Programm Euratom għandu 
jirrinforza r-riżultati taħt it-tliet prijoritajiet 
tal-Programm Qafas ‘Orizzont 2020’: 
xjenza eċċellenti, tmexxija industrijali u 
sfidi tas-soċjetà.
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Or. en

Emenda 138
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness I – parti 1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-istrateġija biex il-fużjoni tiġi żviluppata 
bħala għażla kredibbli għall-produzzjoni 
kummerċjali ta’ enerġija mingħajr 
karbonju, għandha ssegwi pjan direzzjonali 
lejn il-mira tal-produzzjoni tal-elettriku sal-
2050. Biex tiġi implimentata dik l-
istrateġija, għandu jitwettaq ristrutturar 
tax-xogħol relatat mal-fużjoni fl-Unjoni, 
inkluż l-amministrazzjoni, il-finanzjament 
u l-ġestjoni, sabiex tkun żgurata bidla 
minn enfasi fuq riċerka pura għad-disinn, 
il-bini u l-operat tal-faċilitajiet tal-futur 
bħal ITER, DEMO u lil hinn minnhom.
Dak għandu jirrikjedi kooperazzjoni mill-
qrib bejn il-komunità tal-Unjoni tal-
fużjoni kollha, il-Kummissjoni u l-aġenziji 
nazzjonali ta’ finanzjament.

Il-fużjoni mhijiex deskritta bħala għażla 
kredibbli għall-produzzjoni kummerċjali 
ta’ enerġija fi kwalunkwe xena tal-2050 
ippreżentata s'issa. Għalhekk, l-ebda flus 
pubbliku tal-Unjoni/Komunità mhu se 
jkun dedikat għax-xogħol relatat mal-
fużjoni fl-Unjoni.

Or. en

Emenda 139
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness I – Parti 2 – punt 2.1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F’konformità mal-objettiv ġenerali, appoġġ 
għal attivitajiet ta’ riċerka konġunta li 
jikkonċernaw l-operat sikur tas-sistemi tar-
reatturi (inkluż il-faċilitajiet taċ-ċiklu tal-

F’konformità mal-objettiv ġenerali, appoġġ 
għal attivitajiet ta’ riċerka konġunta li 
jikkonċernaw l-operat sikur tad-
dekummissjonar tas-sistemi tar-reatturi 
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fjuwil) li qed jintużaw fl-Unjoni jew, sa 
fejn huwa meħtieġ sabiex tinżamm 
kompetenza mifruxa dwar is-sikurezza 
nukleari fl-Unjoni, dawk it-tipi ta' reatturi 
li jistgħu jintużaw fil-futur, filwaqt li 
jiffukaw esklussivament fuq l-aspetti tas-
sikurezza, inkluż l-aspetti kollha taċ-ċiklu 
tal-fjuwil bħad-diviżjonar (partitioning) u 
t-tranżmutazzjoni (transmutation).

nukleari (inkluż il-faċilitajiet taċ-ċiklu tal-
fjuwil) li qed jintużaw fl-Unjoni 

Or. en

Emenda 140
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness I – Parti 2 – punt 2.1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Kontribuzzjoni għall-iżvilupp ta’ 
soluzzjonijiet għall-ġestjoni tal-iskart 
nukleari aħħari; Sfidi tas-soċjetà)

imħassar

Attivitajiet ta’ riċerka konġunti u/jew 
koordinati dwar l-aspetti ewlenin li jifdal 
fuq ir-rimi ġeoloġiku tal-fjuwil użat u l-
iskart radjuattiv ta’ ħajja twila 
b’dimostrazzjoni tat-teknoloġiji u s-
sikurezza, kif jixraq. Dawk l-attivitajiet 
għandhom jippromwovu l-iżvilupp ta' 
opinjoni komuni tal-Unjoni dwar il-
kwistjonijiet prinċipali relatati mal-
ġestjoni tal-iskart mill-iskarikar tal-fjuwil 
sar-rimi. L-attivitajiet tar-riċerka relatati 
mal-ġestjoni ta’ flussi oħra tal-iskart 
radjuattiv li għalihom s’issa għadhom ma 
jeżistux proċessi industrijali maturi.

Or. en

Emenda 141
Jean-Pierre Audy
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Proposta għal regolament
Anness I – parti 2 – punt 2.1 – punt d – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Trawwim tal-protezzjoni mir-
radjazzjoni (Xjenza eċċellenti; Sfidi tas-
soċjetà)

(d) Appoġġ tar-R&Ż fil-qasam tal-
protezzjoni mir-radjazzjoni (Xjenza 
eċċellenti; Sfidi tas-soċjetà)

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-użu tat-terminu "irawmu" jissuġġerixxi li l-protezzjoni mir-radjazzjoni kienet traskurata fi 
programmi ta' riċerka preċedenti tal-Euratom. Dan mhuwiex il-każ: minn dejjem kienet aspett 
importanti tar-R&Ż tal-Euratom.

Emenda 142
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness I – Parti 2 – punt 2.1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) Il-mixja lejn dimostrazzjoni tal-
fattibiltà tal-fużjoni bħala sors ta’ 
enerġija billi jisfruttaw faċilitajiet eżistenti 
u futuri tal-fużjoni (Tmexxija industrijali; 
Sfidi tas-soċjetà)

imħassar

Appoġġ għall-attivitajiet ta’ riċerka 
komuni mwettqa minn membri tal-Ftehim 
Ewropew dwar l-Iżvilupp tal-Fużjoni biex 
ikun żgurat bidu malajr ta' operat ta’ 
prestazzjoni għolja tal-ITER inkluż l-użu 
tal-faċilitajiet rilevanti (inkluż, JET -
Joint European Torus), tal-immudellar 
integrat bl-użu ta’ kompjuters ta’ 
prestazzjoni għolja, u attivitajiet ta’ taħriġ 
għat-tħejjija tar-riċerkaturi u l-inġiniera 
tal-ġenerazzjoni li jmiss.

Or. en
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Emenda 143
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness I – Parti 2 – punt 2.1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) Bini tal-pedamenti għall-impjanti tal-
enerġija mill-fużjoni tal-futur permezz tal-
iżvilupp tal-materjali, it-teknoloġiji u d-
disinn kunċettwali; Sfidi tas-soċjetà)

imħassar

Appoġġ għall-attivitajiet konġunti 
mwettqa minn membri tal-Ftehim 
Ewropew dwar l-Iżvilupp tal-Fużjoni biex 
jiġu żviluppati u kkwalifikati materjali 
għal impjant tal-enerġija tad-
dimostrazzjoni li jirrikjedu, fost l-oħrajn, 
xogħol ta’ tħejjija għal faċilità tal-ittestjar 
tal-materjal adattata u negozjati għall-
parteċipazzjoni tal-Unjoni f’qafas 
internazzjonali adattat għal dik il-faċilità.
Appoġġ għall-attivitajiet konġunti tar-
riċerka mwettqa minn membri tal-Ftehim 
Ewropew dwar l-Iżvilupp tal-Fużjoni li 
għandhom jindirizzaw il-kwistjonijiet tal-
operat tar-reattur u għandhom 
jiżviluppaw u juru t-teknoloġiji rilevanti 
kollha għal impjant tal-enerġija tad-
dimostrazzjoni tal-fużjoni. Dawk l-
attivitajiet jinkludu t-tħejjija ta’ disinn(i) 
kunċettwali ta’ impjant tal-eneġija tad-
dimostrazzjoni komplut(i) u l-
esplorazzjoni tal-potenzjal tal-istellaraturi 
(stellarators) bħala teknoloġija tal-
impjant tal-enerġija.

Or. en

Emenda 144
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE



PE492.642v01-00 48/61 AM\906555MT.doc

MT

Proposta għal regolament
Anness I – Parti 2 – punt 2.1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) Promozzjoni tal-innovazzjoni u l-
kompetittività industrijali (Tmexxija 
industrijali)

imħassar

Implimentazzjoni jew appoġġ għall-
ġestjoni tal-għarfien u trasferiment tat-
teknoloġija mir-riċerka kofinanzjata minn 
dan il-programm għall-industrija li 
tisfrutta l-aspetti innovattivi kollha tar-
riċerka.
Promozzjoni tal-innovazzjoni permezz, 
fost l-oħrajn, tal-aċċess miftuħ għall-
pubblikazzjonijiet xjentifiċi, bażi tad-dejta 
għall-ġestjoni u d-disseminazzjoni tal-
għarfien u l-promozzjoni ta’ suġġetti tat-
teknoloġija fil-programmi edukattivi.
Fuq terminu ta’ żmien twil, il-Programm 
Euratom għandu jappoġġa t-tħejjija u l-
iżbilupp ta' settur industrijali tal-fużjoni 
nukleari kompetittiv, b’mod partikolari 
permezz tal-implimentazzjoni ta' pjan 
direzzjonali teknoloġiku għal impjant tal-
enerġija mill-fużjoni b'involvimenti 
industrijali attiv fid-disinn u l-iżvilupp tal-
proġetti.

Or. en

Emenda 145
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness I – Parti 2 – punt 2.1 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) Ftehim Ewropew dwar l-Iżvilupp tal-
Fużjoni

imħassar
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Għotja (Azzjoni kofinanzjata tal-
programm) għandha tingħata lill-entità 
legali li għandha tkun stabbilita jew 
nominata minn membri tal-Ftehim 
Ewropew dwar l-Iżvilupp tal-Fużjoni 
sabiex timplimenta u tikkoordina l-
attivitajiet tagħhom. Dik l-għotja tista’ 
tinkludi riżorsi in natura mill-Komunità, 
bħall-isfruttar xjentifiku u tekniku tal-
faċilità JET skont l-Artikolu 10 tat-Trattat 
Euratom, jew is-sekondat tal-persunal tal-
Kummissjoni.

Or. en

Emenda 146
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness I – parti 2 – punt 2.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet nukleari tal-JRC għandhom 
jimmiraw li jappoġġaw l-implimentazzjoni 
tad-Direttivi tal-
Kunsill 2009/71/Euratom28 u 
2011/70/Euratom29, kif ukoll il-
Konklużjonijiet tal-Kunsill li jagħtu 
prijorità lill-ogħla standards għas-
sikurezza u s-sigurtà nukleari fl-Unjoni u 
internazzjonalment. Il-JRC għandu 
b’mod partikolari jimmobilizza l-kapaċità 
u l-kompetenza neċessarji sabiex 
jikkontribwixxi biex jivvaluta u jtejjeb is-
sikurezza tal-installazjonijiet nukleari u l-
użu paċifiku tal-enerġija nukleari u 
applikazzjonijiet oħra mhux tal-fissjoni, 
biex jipprovdi bażi xjentifika għal-
leġiżlazzjoni rilevanti tal-Unjoni u, fejn 
meħtieġ, jirreaġixxi fi ħdan il-limiti tal-
missjoni u l-kompetenza tiegħu għall-
inċidenti u l-aċċidenti nukleari. Għal dak 
il-għan, il-JRC għandu jwettaq riċerka u 
valutazzjonijiet, jipprovdi referenzi u 

imħassar
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standards u jwassal taħriġ u edukazzjoni 
dedikati. Is-sinerġiji mal-Pjattaforma 
Teknoloġika tal-Enerġija Nukleari 
Sostenibbli (SNETP) u inizjattivi oħra 
trasversali se jintużaw skont il-bżonn.

Or. en

Emenda 147
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness I – parti 2 – punt 2.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet nukleari tal-JRC għandhom 
jimmiraw li jappoġġaw l-implimentazzjoni 
tad-Direttivi tal-Kunsill 2009/71/Euratom u 
2011/70/Euratom, kif ukoll il-
Konklużjonijiet tal-Kunsill li jagħtu 
prijorità lill-ogħla standards għas-sikurezza 
u s-sigurtà nukleari fl-Unjoni u 
internazzjonalment. Il-JRC għandu b’mod 
partikolari jimmobilizza l-kapaċità u l-
kompetenza neċessarji sabiex 
jikkontribwixxi biex jivvaluta u jtejjeb is-
sikurezza tal-installazjonijiet nukleari u l-
użu paċifiku tal-enerġija nukleari u 
applikazzjonijiet oħra mhux tal-fissjoni, 
biex jipprovdi bażi xjentifika għal-
leġiżlazzjoni rilevanti tal-Unjoni u, fejn 
meħtieġ, jirreaġixxi fi ħdan il-limiti tal-
missjoni u l-kompetenza tiegħu għall-
inċidenti u l-aċċidenti nukleari. Għal dak 
il-għan, il-JRC għandu jwettaq riċerka u 
valutazzjonijiet, jipprovdi referenzi u 
standards u jwassal taħriġ u edukazzjoni 
dedikati. Is-sinerġiji mal-Pjattaforma 
Teknoloġika tal-Enerġija Nukleari 
Sostenibbli (SNETP) u inizjattivi oħra 
trasversali se jintużaw skont il-bżonn.

L-attivitajiet nukleari tal-JRC għandhom 
jimmiraw li jappoġġaw l-implimentazzjoni 
tad-Direttivi tal-Kunsill 2009/71/Euratom u 
2011/70/Euratom, kif ukoll il-
Konklużjonijiet tal-Kunsill li jagħtu 
prijorità lill-ogħla standards għas-sikurezza 
u s-sigurtà nukleari fl-Unjoni u 
internazzjonalment. Il-JRC għandu b’mod 
partikolari jimmobilizza l-kapaċità u l-
kompetenza neċessarji sabiex 
jikkontribwixxi għar-R&Ż fil-qasam tal-
istallazzjoni nukleari sikura u l-użu 
paċifiku tal-enerġija nukleari u 
applikazzjonijiet oħra mhux tal-fissjoni, 
biex jipprovdi bażi xjentifika għal-
leġiżlazzjoni rilevanti tal-Unjoni u, fejn 
meħtieġ, jirreaġixxi fi ħdan il-limiti tal-
missjoni u l-kompetenza tiegħu għall-
inċidenti u l-aċċidenti nukleari. Għal dak 
il-għan, il-JRC għandu jwettaq riċerka u 
valutazzjonijiet, jipprovdi referenzi u 
standards u jwassal taħriġ u edukazzjoni 
dedikati. Is-sinerġiji mal-Pjattaforma 
Teknoloġika tal-Enerġija Nukleari 
Sostenibbli (SNETP) u inizjattivi oħra 
trasversali se jintużaw skont il-bżonn, 
sabiex jiġu ottimizzati r-riżorsi umani u 
finanzjarji għar-R&Ż nukleari fl-Ewropa.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

It-tibdil fl-għażla tal-kliem jillimita l-attività tal-JRC għar-R&Ż fil-qasam tas-sigurtà. Il-JRC 
mhuwiex awtorità tas-sigurtà u mhuwiex parti mir-rwol tiegħu li "jivvaluta" is-sigurtà tal-
istallazzjoni jew jindirizza sitwazzjonijiet ta' emerġenza. Huwa wkoll vitali li jiġu ottimizzati 
r-riżorsi relevanti.

Emenda 148
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness I – parti 2 – punt 2.2 – punt a – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-JRC għandu jikkontribwixxi għall-
iżvilupp ta’ għodod u metodi biex jikseb 
standards tas-sikurezza għoljin għar-
reatturi tal-enerġija nukleari u ċ-ċikli tal-
fjuwil rilevanti għall-Ewropa. Dawn l-
għodod u metodi għandhom jinkludu:

Il-JRC, f'kooperazzjoni mill-qrib mal-
korpi ta' riċerka rilevanti fl-UE, għandu 
jikkontribwixxi għall-iżvilupp ta’ għodod u 
metodi biex jikseb standards tas-sikurezza 
għoljin għar-reatturi tal-enerġija nukleari u 
ċ-ċikli tal-fjuwil rilevanti għall-Ewropa. 
Dawn l-għodod u metodi għandhom 
jinkludu:

Or. fr

Ġustifikazzjoni

It-tibdil fl-għażla tal-kliem jillimita l-attività tal-JRC għall-qasam tiegħu stess ta' 
responsabilità. Il-JRC mhuwiex awtorità tas-sigurtà u għalhekk mhuwiex responsabbli għall-
indirizzar ta' sitwazzjonijiet ta' emerġenza jew forniment ta' assistenza teknika xierqa: hemm 
organizzazzjonijiet ta' sigurtà teknika fl-Ewropa li għandhom dan ir-rwol. Minħabba n-natura 
limitata tar-riżorsi rilevanti, li dawn jiġu ottimizzati huwa wkoll vitali, bħalma hija vitali l-
koordinazzjoni tar-riċerka fl-Ewropa.

Emenda 149
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness I – Parti 2 – punt 2.2 – punt a – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) mudellar u metodoloġiji tal-analiżi ta’ 
aċċident sever għal valutazzjoni tal-marġni 

(1) mudellar u metodoloġiji tal-analiżi ta’ 
aċċident sever għal valutazzjoni tal-marġni 
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operattivi tas-sikurezza tal-
installazzjonijiet nukleari; appoġġ għall-
istabbilment ta’ approċċ Ewropew komuni 
għall-evalwazzjoni ta’ ċikli u disinni tal-
fjuwil avvanzati; u investigazzjoni u 
disseminazzjoni tat-tagħlim miksub mill-
esperjenza operattiva. Il-JRC għandu 
jkompli jirrinforza ċ-‘Ċentru Ewropew 
għall-Iskambju ta’ Esperjenzi 
Operazzjonali tan-NPP’ tiegħu biex 
iwieġeb għall-isfidi emerġenti tas-
sikurezza nukleari minn wara Fukushima.

operattivi tas-sikurezza tal-
installazzjonijiet nukleari; appoġġ għall-
istabbilment ta’ approċċ Ewropew komuni 
għall-evalwazzjoni ta’ ċikli u disinni tal-
fjuwil avvanzati; u investigazzjoni u 
disseminazzjoni tat-tagħlim miksub mill-
esperjenza operattiva. Il-JRC għandu 
jkompli l-ħidma taċ-Ċentru Ewropew 
għall-Iskambju ta’ Esperjenzi 
Operazzjonali tan-NPP’ tiegħu biex 
iwieġeb għall-isfidi emerġenti tas-
sikurezza nukleari minn wara Fukushima u 
jkompli jiġbor għarfien rilevanti fl-Istati 
Membri.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

It-tibdil fl-għażla tal-kliem jillimita l-attività tal-JRC għall-qasam tiegħu stess ta' 
responsabilità. Il-JRC mhuwiex awtorità tas-sigurtà u għalhekk mhuwiex responsabbli għall-
indirizzar ta' sitwazzjonijiet ta' emerġenza jew forniment ta' assistenza teknika xierqa: hemm 
organizzazzjonijiet ta' sigurtà teknika fl-Ewropa li għandhom dan ir-rwol. Minħabba n-natura 
limitata tar-riżorsi rilevanti, li dawn jiġu ottimizzati huwa wkoll vitali, bħalma hija vitali l-
koordinazzjoni tar-riċerka fl-Ewropa.

Emenda 150
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness I – Parti 2 – punt 2.2 – punt a – punt 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) id-dekummissjonar u ż-żarmar huma 
oqsma tas-suq promettenti, minħabba l-
iżviluppi xjentifiċi u l-imperattivi tas-
sigurtà. Jeħtieġ li l-UE tikseb l-aħjar 
teknoloġiji possibbli għal dan ix-xogħol, li 
se jinvolvi tekniki li dejjem qed isiru aktar 
sofistikati (bħal pereżempju underwater 
cutting, laser cutting u robots żviluppati 
ħafna biex jeliminaw l-intervent tal-
bniedem).

Or. fr
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Emenda 151
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness I – Parti 2 – punt 2.2 – punt a – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) tisħiħ tal-kapaċità tal-Unjoni biex 
twieġeb għall-aċċidenti u inċidenti nukleari 
b’aktar żvilupp tas-sistemi ta’ allert u 
mudelli għat-tixrid radjoloġiku fl-arja, u bl-
immobilizzar tar-riżorsi u l-kompetenza 
għall-analiżi u l-mudellar tal-aċċidenti 
nukleari u l-forniment tal-appoġġ tekniku 
rilevanti.

(3) tisħiħ tal-kapaċità tal-Unjoni biex 
twieġeb għall-aċċidenti u inċidenti nukleari 
b’aktar żvilupp tas-sistemi ta’ allert u 
mudelli għat-tixrid radjoloġiku fl-ambjent 
(fl-arja, fl-ilma, fil-ħamrija) u bl-
immobilizzar tar-riżorsi u l-kompetenza 
għall-analiżi u l-mudellar tal-aċċidenti 
nukleari u l-forniment tal-appoġġ tekniku 
rilevanti. Il-JRC għandu jsaħħaħ aktar il-
EURDEP (il-Pjattaforma Ewropea tal-
Iskambju tad-Data Radjoloġika) sabiex 
jagħmel data radjoloġika ta' monitoraġġ 
invalidata, inkluża l-konċentrazzjoni 
radjoattiva fl-arja, minn pajjiżi Ewropej 
disponibbli f'ħin kważi reali lill-pubbliku.  
Barra minn hekk, in-netwerk ta' 
detezzjoni radjonuklidu sensittiv ħafna, 
kapaċi li jidentifika traċċi ta' jodju 
radjuattiv li ma jirriżultax minn splużjoni 
nukleari, għandu jkun estiż fl-Ewropa 
kollha u d-data ta' monitoraġġ għandha 
ssir disponibbli għall-pubbliku f'ħin reali. 

Or. xm

Emenda 152
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness I – Parti 2 – punt 2.2 – punt a – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) tisħiħ tal-kapaċità tal-Unjoni biex 
twieġeb għall-aċċidenti u inċidenti 

(3) skambji mal-korpi tal-Istati Membri 
responsabbli għall-ġestjoni ta' aċċidenti u 
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nukleari b’aktar żvilupp tas-sistemi ta’ 
allert u mudelli għat-tixrid radjoloġiku fl-
arja, u bl-immobilizzar tar-riżorsi u l-
kompetenza għall-analiżi u l-mudellar tal-
aċċidenti nukleari u l-forniment tal-appoġġ 
tekniku rilevanti.

inċidenti nukleari, partikolarment bl-
immobilizzar tar-riżorsi u l-kompetenza 
għall-analiżi u l-mudellar tal-aċċidenti 
nukleari u l-forniment tal-appoġġ tekniku 
rilevanti.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

It-tibdil fl-għażla tal-kliem jillimita l-attività tal-JRC għall-qasam tiegħu stess ta' 
responsabilità. Il-JRC mhuwiex awtorità tas-sigurtà u għalhekk mhuwiex responsabbli għall-
indirizzar ta' sitwazzjonijiet ta' emerġenza jew forniment ta' assistenza teknika xierqa: hemm 
organizzazzjonijiet ta' sigurtà teknika fl-Ewropa li għandhom dan ir-rwol. Minħabba n-natura 
limitata tar-riżorsi rilevanti, li dawn jiġu ottimizzati huwa wkoll vitali, bħalma hija vitali l-
koordinazzjoni tar-riċerka fl-Ewropa.

Emenda 153
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness I – Parti 2 – punt 2.2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) Appoġġ għall-politika tal-Unjoni dwar 
is-sikurezza u s-sigurtà nukleari u l-
leġiżlazzjoni relatata tal-Unjoni li qed 
tevolvi

imħassar

Il-JRC għandu jrawwem il-kompetenza 
tiegħu sabiex jipprovdi l-evidenza 
indipendenti xjentifika u teknika 
neċessarja biex jappoġġa l-leġiżlazzjoni 
tal-Unjoni li qed tevolvi dwar is-sikurezza 
u s-sigurtà nukleari.
Bħala l-Aġent ta’ Implimentazzjoni tal-
Euratom għall-Forum Internazzjonali tal-
Ġenerazzjoni IV (GIF), il-JRC għandu 
jkompli jikkoordina l-kontribuzzjoni tal-
Komunità għal GIF. Il-JRC għandu 
jindirizza u jkompli jiżviluppa l-
kooperazzjoni internazzjonali fir-riċerka 
ma’ pajjiżi imsieħba u organizzazzjonijiet 
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internazzjonali ewlenin (IAEA, 
OECD/NEA) sabiex jippromwovi l-politiki 
tas-sikurezza u s-sigurtà nukleari tal-
Unjoni.

Or. en

Emenda 154
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness I – parti 2 – punt 2.2 – punt e – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-JRC għandu jrawwem il-kompetenza 
tiegħu sabiex jipprovdi l-evidenza
indipendenti xjentifika u teknika neċessarja 
biex jappoġġa l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni li 
qed tevolvi dwar is-sikurezza u s-sigurtà 
nukleari.

Il-JRC għandu jrawwem il-kompetenza 
tiegħu sabiex jipprovdi l-evidenza 
indipendenti xjentifika u teknika neċessarja 
biex jappoġġa l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni li 
qed tevolvi dwar is-sikurezza u s-sigurtà 
nukleari. In-natura preċiża ta' din ir-
riċerka trid tiġi ddeterminata skont il-linji 
gwida li għandhom ikunu adottati mill-
istituzzjonijiet tal-UE, partikolarment fid-
dawl tat-testijiet ta' stress fuq l-impjanti 
tal-enerġija nukleari.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ir-rwol tal-JRC hu li jaħdem b'appoġġ tal-politiki tal-UE, f'dan il-każ dwar kwistjonijiet ta' 
sikurezza u s-sigurtà. Għalhekk huwa leġittimu li wieħed jistenna għal linji gwida mill-
istituzzjonijiet tal-UE, wara t-testijiet ta' stress fuq l-impjanti tal-enerġija nukleari, dwar il-
programm ta' ħidma tal-JRC.

Emenda 155
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness I - parti 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Attivitajiet u interfaċċi trasversali mal-
Programm Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni ‘Orizzont 2020’

imħassar

Sabiex jinkisbu l-objettivi tal-Programm 
Euratom, għandhom ikunu żgurati rabtiet 
u interfaċċi adattati, bħal sejħiet 
konġunti, mal-Programm Speċifiku tal-
Programm Qafas ‘Orizzont 2020’.
Il-Programm Euratom jista’ 
jikkontribwixxi għall-Faċilità tad-Dejn u 
l-Faċilità tal-Ekwità żviluppati taħt il-
Programm Qafas ‘Orizzont 2020’ li se 
jitwessa sabiex ikopri l-objettivi msemmija 
fl-Artikolu 3.

Or. en

Emenda 156
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness I – parti 4 - paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Riċerka bażika li hija potenzjalment 
applikabbli mhux biss f'oqsma relatati 
man-nukleari iżda wkoll f'setturi tar-
riċerka oħra koperti minn Orizzont 2020 
se jkunu eliġibbli għall-finanzjament tal-
programm ERC. 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Attwalment, ir-riċerka bażika li ġiet ittegjata bħala "nukleari" tneħħiet mill-finanzjament tal-
ERC minħabba li taqa' taħt Euratom. Diskriminazzjoni bħal din għandha tiġi evitata, peress li 
l-ERC huwa mistenni li jiffinanzja t-tipi kollha ta' riċerka bażika.
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Emenda 157
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness I – parti 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet internazzjonali ta’ 
kooperazzjoni għandhom ikunu promossi 
permezz ta’ oqfsa multilaterali (bħal IAEA, 
OECD, ITER, GIF) u permezz tal-
kooperazzjoni bilaterali eżistenti jew ġdida 
ma’ pajjiżi li għandhom R&Ż b’saħħithom 
kif ukoll operat ta' bażijiet industrijali u 
installazzjonijiet tar-riċerka, disinn jew 
kostruzzjoni.

L-attivitajiet internazzjonali ta’ 
kooperazzjoni għandhom ikunu promossi 
permezz ta’ oqfsa multilaterali (bħal IAEA, 
OECD, GIF) u permezz tal-kooperazzjoni 
bilaterali eżistenti jew ġdida ma’ pajjiżi li 
għandhom R&Ż b’saħħithom kif ukoll 
operat ta' bażijiet industrijali u 
installazzjonijiet tar-riċerka, disinn jew 
kostruzzjoni.

Or. en

Emenda 158
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness II – parti 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Appoġġ għall-operat sikur tas-sistemi 
nukleari

imħassar

Il-perċentwal ta’ proġetti ffinanzjati 
(riċerka konġunta u/jew azzjonijiet 
koordinati) li għandu il-probabbiltà li 
jwassal għal titjib li jista’ jintwera fil-
prattika tas-sikurezza nukleari fl-Ewropa.

Or. en

Emenda 159
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Anness II – parti 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Kontribuzzjoni għall-iżvilupp ta’ 
soluzzjonijiet għall-ġestjoni tal-iskart 
nukleari aħħari

imħassar

Għadd ta’ repożitorji ġeoloġiċi għall-
fjuwil nukleari użat u/jew skart ta’ livell 
għoli li huwa ppjanat fl-Ewropa u li 
għalih il-Komunità appoġġat it-tħejjija ta' 
każ ta' sikurezza u l-fażi possibbli ta' 
qabel il-kostruzzjoni.

Or. en

Emenda 160
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness II - parti 1 - punt c - inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għadd ta’ imsieħba (fellows) u apprentisti 
(trainees) fil-programm Euratom tal-
fissjoni.

imħassar

Or. en

Emenda 161
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Anness II – Parti 1 – punt d a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) Il-kontribuzzjoni tal-aġenda R&Ż li 
tirriżulta mir-rakkomandazzjonijiet 
elenkati fil-konklużjonijiet tat-testijiet ta' 
stress tal-Unjoni bħal pereżempju dawk 
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relatati mal-immudellar seismiku jew core 
melt simulation.
- Persentaġġ ta' proġetti ffinanzjati li 
x'aktarx se jiffaċilitaw l-applikazzjoni ta' 
dawn ir-rakkomandazzjonijiet.

Or. en

Emenda 162
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Anness II – parti 1 – punt d b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) Appoġġ tas-sostenibilità fit-tul tal-
fissjoni nukleari permezz ta' titjib fil-
qasam tal-estensjoni tal-ħin tar-reattur 
jew fid-disinn tat-tipi ġodda ta' reatturi;
- Persentaġġ ta' proġetti ffinanzjati li 
x'aktarx se jkollhom impatt viżibbli fil-
qasam tal-estensjoni tal-ħin tar-reatturi 
jew fid-disinn ta' tipi ġodda ta' reatturi.

Or. en

Emenda 163
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness II – parti 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) Il-mixja lejn dimostrazzjoni tal-
fattibiltà tal-fużjoni bħala sors ta’ 
enerġija (power) permezz tal-isfruttar tal-
faċilitajiet eżistenti u futuri tal-fużjoni

imħassar

Għadd ta’ pubblikazzjonijiet f’ġurnali ta’ 
impatt għoli.
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Or. en

Emenda 164
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness II – parti 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) Bini tal-pedamenti għall-impjanti tal-
enerġija mill-fużjoni tal-futur permezz tal-
iżvilupp ta’ materjali, teknoloġiji u disinn 
kunċettwali

imħassar

Il-perċentwal tal-passi importanti tal-Pjan 
Direzzjonali tal-Fużjoni stabbilit għall-
perjodu 2014-2018 milħuq mill-
Programm Euratom

Or. en

Emenda 165
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness II – parti 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) Promozzjoni tal-innovazzjoni u l-
kompetittività industrijali

imħassar

Għadd ta’ spin-offs mir-riċerka tal-
fużjoni taħt il-Programm Euratom
Applikazzjonijiet għall-privattivi ġġenerati 
mil-laboratorji Ewropej tal-fużjoni

Or. en
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Emenda 166
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal regolament
Anness II - parti 1 - punt g - inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Applikazzjonijiet għall-privattivi ġġenerati 
mil-laboratorji Ewropej tal-fużjoni

Applikazzjonijiet għall-privattivi u mudelli 
ta' utilità ġġenerati mil-laboratorji Ewropej 
tal-fużjoni

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għall-kompletezza.

Emenda 167
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal regolament
Anness II - parti 2 - punt b - inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għadd ta' pubblikazzjonijiet b’analiżi inter 
pares

Għadd ta' pubblikazzjonijiet b’analiżi inter 
pares, privattivi u applikazzjonijiet ta' 
mudelli ta' utilità

Or. en

Ġustifikazzjoni

Enfażi żejda fuq l-aktar pubblikazzjoniiet ċitati toħloq preferenza lejn l-oqsma ta' riċerka li 
diġà huma stabbiliti sew u mhux lejn il-promozzjoni tal-innovazzjoni u l-kompetittività 
industrijali. B'baġit ta' EUR 724.319 l-produttività xjentifika tal-JRC għandha tkun orjentata 
aktar lejn il-valur miżjud reali Ewropew.


