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Emenda 577
Adam Gierek

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni u, fejn xieraq, korpi ta’ 
finanzjament jistgħu jaħtru esperti 
indipendenti biex jevalwaw proposti jew 
biex jagħtu pariri dwar jew jassistu b’:

1. Il-Kummissjoni u, fejn xieraq, korpi ta’ 
finanzjament għandhom jistabbilixxu, fuq 
il-bażi ta' talbiet mill-Istati Membri, bażi 
tad-dejta, fil-forma ta' lista, ta' esperti 
xjentifiċi indipendenti li jirrapreżentaw id-
dixxiplini xjentifiċi inklużi fil-
klassifikazzjoni relevanti. Għandhom 
jintgħażlu evalwaturi mil-lista għal:

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Il-parti introduttorja teħtieġ kjarifika.

Emenda 578
Philippe Lamberts;
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni u, fejn xieraq, korpi ta’ 
finanzjament jistgħu jaħtru esperti 
indipendenti biex jevalwaw proposti jew 
biex jagħtu pariri dwar jew jassistu b’:

1. Il-Kummissjoni u korpi ta’ finanzjament 
għandhom jaħtru esperti indipendenti biex 
jevalwaw proposti jew biex jagħtu pariri 
dwar jew jassistu b’:

Or. en

Emenda 579
Adam Gierek;
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Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) l-evalwazzjoni tal-proposti; a) (Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Or. pl

Ġustifikazzjoni

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Emenda 580
Adam Gierek;

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) il-monitoraġġ tal-implimentazzjoni ta’ 
azzjonijiet imwettqa skont ir-Regolament 
(UE) Nru XXX [Orizzont 2020] kif ukoll 
ta’ Programmi preċedenti ta’ Riċerka u/jew 
ta’ Innovazzjoni;

b) (Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Or. pl

Ġustifikazzjoni

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Emenda 581
Adam Gierek;

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) l-evalwazzjoni tal-Programmi ta’ 
Riċerka u ta’ Innovazzjoni;

d) (Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)
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Or. pl

Ġustifikazzjoni

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Emenda 582
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-evalwazzjoni tal-Programmi ta’ 
Riċerka u ta’ Innovazzjoni;

(d) l-evalwazzjoni tal-Programmi ta’ 
Riċerka u ta’ Innovazzjoni, filwaqt li jsiru 
studji kumparattivi ma' dawk il-pajjiżi li 
huma tajbin ferm fl-R&Ż fost mezzi oħra;

Or. en

Emenda 583
Adam Gierek;

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

e) id-disinn tal-politika ta’ riċerka u ta’ 
innovazzjoni tal-Unjoni inkluż it-tħejjija 
ta’ programmi futuri.

e) l-iżvilupp tal-politika ta’ riċerka u ta’ 
innovazzjoni tal-Unjoni inkluż it-tħejjija 
ta’ programmi futuri.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Il-grupp ta' esperti indipendenti għandu jkun stabbilit bi ftehim mal-Istati Membri fil-forma 
ta' bażi tad-dejta ta' ismijiet mehmuża ma' dixxiplini xjentifiċi partikolari. 

Emenda 584
Hermann Winkler;
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Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-esperti indipendenti għandhom 
jintgħażlu abbażi ta’ ħiliet, esperjenza u 
għarfien xierqa biex iwettqu l-kompiti 
assenjati lilhom. Fil-każijiet fejn l-esperti 
indipendenti jkollhom jittrattaw 
informazzjoni kklassifikata, għandha tkun 
meħtieġa approvazzjoni xierqa ta’ sigurtà 
qabel il-ħatra.

2. L-esperti indipendenti għandhom 
jintgħażlu abbażi ta’ ħiliet, esperjenza u 
għarfien, inkluż għarfien ta' lingwi, xierqa 
biex iwettqu l-kompiti assenjati lilhom. 
Dan jgħin biex ikun żgurat li l-proposti 
għal proġetti mressqa f'lingwi għajr il-
lingwa Ingliża jistgħu wkoll ikunu 
valutati. Il-ħiliet, l-esperjenza u l-għarfien 
tal-esperti kkonċernati għandu 
jikkorrispondi mal-prijorità indirizzata 
mill-proġett inkwistjoni. Fil-każijiet fejn l-
esperti indipendenti jkollhom jittrattaw 
informazzjoni kklassifikata, għandha tkun 
meħtieġa approvazzjoni xierqa ta’ sigurtà 
qabel il-ħatra.

Or. de

Ġustifikazzjoni

B'mod partikolari l-SMEs għandu jkollhom aktar mill-possibilità teoretika li jressqu proġetti 
f'lingwi li mhijiex dik Ingliża. Dawn l-applikazzjonijiet s'issa ftit kellhom opportunità ta' 
suċċess għal raġunijiet ta' lingwa biss. L-esperti li jevalwaw il-proġetti taħt it-titolu 'Tmexxija 
Industrijali' għandu wkoll ikollhom esperjenza f'dan il-qasam. L-istess japplika għaż-żewġ 
prijoritajiet l-oħra.

Emenda 585
Amalia Sartori, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Antonio Cancian

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-esperti indipendenti għandhom 
jintgħażlu abbażi ta’ ħiliet, esperjenza u 
għarfien xierqa biex iwettqu l-kompiti 
assenjati lilhom. Fil-każijiet fejn l-esperti 
indipendenti jkollhom jittrattaw 
informazzjoni kklassifikata, għandha tkun 
meħtieġa approvazzjoni xierqa ta’ sigurtà 

2. L-esperti indipendenti għandhom 
jintgħażlu abbażi ta’ ħiliet, esperjenza u 
għarfien xierqa biex iwettqu l-kompiti 
assenjati lilhom. Meta taħtar l-esperti 
indipendenti, il-Kummissjoni għandha 
tipprova tikseb kompożizzjoni bbilanċjata 
fi ħdan il-gruppi tal-esperti fir-rigward ta' 
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qabel il-ħatra. diversi ħiliet, esperjenzi u għarfien, u 
jiddependi fuq il-qasam tal-azzjoni 
tinvolvi sew esperti li ġejjin mis-settur tal-
industrija. Fil-każijiet fejn l-esperti 
indipendenti jkollhom jittrattaw 
informazzjoni kklassifikata, għandha tkun 
meħtieġa approvazzjoni xierqa ta’ sigurtà 
qabel il-ħatra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Waqt li l-ewwel sentenza tirreferi għall-kriterji tal-għażla tal-esperti individwali, it-tieni 
sentenza tisħaq fuq l-importanza ta' kompożizzjoni bbilanċjati tal-gruppi tal-esperti. Mill-
attivitajiet taħt it-Tmexxija Industrijali u l-isfidi tas-Soċjetà, hu mixtieq involviment akbar tal-
evalwaturi mis-settur industrijali minħabba li l-proċess ta' evalwazzjoni attwalment hu ferm 
orjentat lejn l-akkademja.

Emenda 586
Alyn Smith;

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-esperti indipendenti għandhom 
jintgħażlu abbażi ta’ ħiliet, esperjenza u 
għarfien xierqa biex iwettqu l-kompiti 
assenjati lilhom. Fil-każijiet fejn l-esperti 
indipendenti jkollhom jittrattaw 
informazzjoni kklassifikata, għandha tkun 
meħtieġa approvazzjoni xierqa ta’ sigurtà 
qabel il-ħatra.

2. L-esperti indipendenti għandhom 
jintgħażlu abbażi ta’ ħiliet, esperjenza u 
għarfien xierqa biex iwettqu l-kompiti 
assenjati lilhom. Meta taħtar l-esperti 
indipendenti, il-Kummissjoni għandha 
tipprova tikseb kompożizzjoni bbilanċjata 
fi ħdan il-gruppi tal-esperti fir-rigward ta' 
diversi ħiliet, esperjenzi u għarfien, skont 
il-qasam tal-azzjoni. Fil-każijiet fejn l-
esperti indipendenti jkollhom jittrattaw 
informazzjoni kklassifikata, għandha tkun 
meħtieġa approvazzjoni xierqa ta’ sigurtà 
qabel il-ħatra.

Or. en



PE492.788v01-00 8/127 AM\907844MT.doc

MT

Emenda 587
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-esperti indipendenti għandhom 
jintgħażlu abbażi ta’ ħiliet, esperjenza u 
għarfien xierqa biex iwettqu l-kompiti 
assenjati lilhom. Fil-każijiet fejn l-esperti 
indipendenti jkollhom jittrattaw 
informazzjoni kklassifikata, għandha tkun 
meħtieġa approvazzjoni xierqa ta’ sigurtà 
qabel il-ħatra.

2. L-esperti indipendenti għandhom 
jintgħażlu abbażi ta’ ħiliet, esperjenza u 
għarfien xierqa biex iwettqu l-kompiti 
assenjati lilhom. Meta taħtar l-esperti 
indipendenti, il-Kummissjoni għandha 
tipprova tikseb kompożizzjoni bbilanċjata 
fi ħdan il-gruppi tal-esperti fir-rigward ta' 
diversi ħiliet, esperjenzi, għarfien u 
ġeneru. Fil-każijiet fejn l-esperti 
indipendenti jkollhom jittrattaw 
informazzjoni kklassifikata, għandha tkun 
meħtieġa approvazzjoni xierqa ta’ sigurtà 
qabel il-ħatra.

Or. en

Emenda 588
Teresa Riera Madurell;

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-esperti indipendenti għandhom 
jintgħażlu abbażi ta’ ħiliet, esperjenza u 
għarfien xierqa biex iwettqu l-kompiti 
assenjati lilhom. Fil-każijiet fejn l-esperti 
indipendenti jkollhom jittrattaw 
informazzjoni kklassifikata, għandha tkun 
meħtieġa approvazzjoni xierqa ta’ sigurtà 
qabel il-ħatra.

2. L-esperti indipendenti għandhom 
jintgħażlu abbażi ta’ ħiliet, esperjenza u 
għarfien xierqa biex iwettqu l-kompiti 
assenjati lilhom. Meta taħtar l-esperti 
indipendenti, il-Kummissjoni għandha 
tipprova tikseb kompożizzjoni bbilanċjata 
fi ħdan il-gruppi tal-esperti fir-rigward ta' 
diversi ħiliet, esperjenzi, għarfien u 
ġeneru, skont il-qasam tal-azzjoni. Fil-
każijiet fejn l-esperti indipendenti jkollhom 
jittrattaw informazzjoni kklassifikata, 
għandha tkun meħtieġa approvazzjoni 
xierqa ta’ sigurtà qabel il-ħatra.
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Or. en

Emenda 589
Philippe Lamberts;
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-esperti indipendenti għandhom 
jintgħażlu abbażi ta’ ħiliet, esperjenza u 
għarfien xierqa biex iwettqu l-kompiti 
assenjati lilhom. Fil-każijiet fejn l-esperti 
indipendenti jkollhom jittrattaw 
informazzjoni kklassifikata, għandha tkun 
meħtieġa approvazzjoni xierqa ta’ sigurtà 
qabel il-ħatra.

2. L-esperti indipendenti għandhom 
jintgħażlu abbażi ta’ ħiliet, esperjenza u 
għarfien xierqa biex iwettqu l-kompiti 
assenjati lilhom. L-għażla tal-esperti 
għandha tqis il-ħtieġa li tiżgura approċċ 
multidixxiplinari u li tirrifletti firxa 
wiesgħa ta' għarfien u fehmiet. Fil-
każijiet fejn l-esperti indipendenti jkollhom 
jittrattaw informazzjoni kklassifikata, 
għandha tkun meħtieġa approvazzjoni 
xierqa ta’ sigurtà qabel il-ħatra.

Or. en

Emenda 590
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-esperti indipendenti għandhom 
jintgħażlu abbażi ta’ ħiliet, esperjenza u 
għarfien xierqa biex iwettqu l-kompiti 
assenjati lilhom. Fil-każijiet fejn l-esperti 
indipendenti jkollhom jittrattaw 
informazzjoni kklassifikata, għandha tkun 
meħtieġa approvazzjoni xierqa ta’ sigurtà 
qabel il-ħatra.

2. L-esperti indipendenti għandhom 
jintgħażlu abbażi ta’ ħiliet, esperjenza u 
għarfien xierqa biex iwettqu l-kompiti 
assenjati lilhom. Meta taħtar l-esperti, il-
Kummissjoni għandha tipprova tikseb 
bilanċ bejn ir-rappreżentanti tal-partijiet 
interessati differenti. Fil-każijiet fejn l-
esperti indipendenti jkollhom jittrattaw 
informazzjoni kklassifikata, għandha tkun 
meħtieġa approvazzjoni xierqa ta’ sigurtà 
qabel il-ħatra.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Ta' spiss ġara fis-7PK li f'panel ta' esperti kien hemm nuqqas ta' esperti mis-settur 
industrijali. Jeħtieġ għalhekk tkun rikonoxxuta l-ħtieġa li bħala evalwaturi jkun hemm 
parteċipazzjoni akbar ta' esperti li meta jkunu qed jivvalutaw proposti dwar attivitajiet ta' 
riċerka jappoġġaw ukoll il-kompetittività industrijali.

Emenda 591
Marita Ulvskog;

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-esperti indipendenti għandhom 
jintgħażlu abbażi ta’ ħiliet, esperjenza u 
għarfien xierqa biex iwettqu l-kompiti 
assenjati lilhom. Fil-każijiet fejn l-esperti 
indipendenti jkollhom jittrattaw 
informazzjoni kklassifikata, għandha tkun 
meħtieġa approvazzjoni xierqa ta’ sigurtà 
qabel il-ħatra.

2. L-esperti indipendenti għandhom 
jintgħażlu abbażi ta’ ħiliet, esperjenza u 
għarfien xierqa biex iwettqu l-kompiti 
assenjati lilhom. Fil-każijiet fejn l-esperti 
indipendenti jkollhom jittrattaw 
informazzjoni kklassifikata, għandha tkun 
meħtieġa approvazzjoni xierqa ta’ sigurtà 
qabel il-ħatra. Fil-ħatra ta' esperti 
indipendenti għandu jiġi kkunsidrat il-
bilanċ bejn il-ġeneru.

Or. en

Emenda 592
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-esperti indipendenti għandhom 
jintgħażlu abbażi ta’ ħiliet, esperjenza u 
għarfien xierqa biex iwettqu l-kompiti 
assenjati lilhom. Fil-każijiet fejn l-esperti 
indipendenti jkollhom jittrattaw 
informazzjoni kklassifikata, għandha tkun 

2. L-esperti indipendenti għandhom 
jintgħażlu abbażi ta’ ħiliet, esperjenza u 
għarfien xierqa biex iwettqu l-kompiti 
assenjati lilhom kif ukoll bilanċ bejn il-
ġeneru u ġeografiku. Fil-każijiet fejn l-
esperti indipendenti jkollhom jittrattaw 
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meħtieġa approvazzjoni xierqa ta’ sigurtà 
qabel il-ħatra.

informazzjoni kklassifikata, għandha tkun 
meħtieġa approvazzjoni xierqa ta’ sigurtà 
qabel il-ħatra.

Or. en

Emenda 593
Adam Gierek;

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-esperti indipendenti għandhom 
jintgħażlu abbażi ta’ ħiliet, esperjenza u 
għarfien xierqa biex iwettqu l-kompiti 
assenjati lilhom. Fil-każijiet fejn l-esperti 
indipendenti jkollhom jittrattaw 
informazzjoni kklassifikata, għandha tkun 
meħtieġa approvazzjoni xierqa ta’ sigurtà 
qabel il-ħatra.

2. L-esperti indipendenti għandhom 
jintgħażlu minn lista msemmija fil-
paragrafu 1 abbażi ta’ ħiliet, esperjenza u 
għarfien xierqa biex iwettqu l-kompiti 
assenjati lilhom. Fil-każijiet fejn l-esperti 
indipendenti jkollhom jittrattaw 
informazzjoni kklassifikata, għandha tkun 
meħtieġa approvazzjoni xierqa ta’ sigurtà 
qabel il-ħatra.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Il-grupp ta' esperti indipendenti għandu jkun stabbilit bi ftehim mal-Istati Membri fil-forma 
ta' bażi tad-dejta ta' ismijiet mehmuża ma' dixxiplini xjentifiċi partikolari. 

Emenda 594
Adam Gierek;

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-esperti indipendenti għandhom jiġu 
identifikati u magħżula abbażi ta’ sejħiet 
għall-applikazzjoni minn individwi u 
sejħiet indirizzati lil organizzazzjonijiet 
rilevanti bħal aġenziji nazzjonali ta’ 

L-esperti indipendenti għandhom jiġu 
identifikati u magħżula abbażi ta’ 
dixxiplini xjentifiċi li jidhru fl-
applikazzjonijiet indirizzati lil 
organizzazzjonijiet rilevanti bħal aġenziji 
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riċerka, istituzzjonijiet ta’ riċerka, 
organizzazzjonijiet ta’ standardizzazzjoni 
jew impriżi bil-għan li tiġi stabbilita bażi 
tad-dejta ta’ kandidati.

nazzjonali ta’ riċerka, istituzzjonijiet ta’ 
riċerka, organizzazzjonijiet ta’ 
standardizzazzjoni jew impriżi bil-għan li 
tiġi stabbilita bażi tad-dejta ta’ kandidati.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Il-grupp ta' esperti indipendenti għandu jkun stabbilit bi ftehim mal-Istati Membri fil-forma 
ta' bażi tad-dejta ta' ismijiet mehmuża ma' dixxiplini xjentifiċi partikolari. 

Emenda 595
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-esperti indipendenti għandhom jiġu 
identifikati u magħżula abbażi ta’ sejħiet 
għall-applikazzjoni minn individwi u 
sejħiet indirizzati lil organizzazzjonijiet 
rilevanti bħal aġenziji nazzjonali ta’ 
riċerka, istituzzjonijiet ta’ riċerka, 
organizzazzjonijiet ta’ standardizzazzjoni 
jew impriżi bil-għan li tiġi stabbilita bażi 
tad-dejta ta’ kandidati.

L-esperti indipendenti għandhom jiġu 
identifikati u magħżula abbażi ta’ sejħiet 
għall-applikazzjoni minn individwi u 
sejħiet indirizzati lil organizzazzjonijiet 
rilevanti bħal aġenziji nazzjonali u 
reġjonali ta’ riċerka, istituzzjonijiet ta’ 
riċerka u teknoloġija, organizzazzjonijiet 
ta’ standardizzazzjoni jew 
organizzazzjonijiet ta' impriżi u impriżi 
bil-għan li tiġi stabbilita bażi tad-dejta ta’ 
kandidati.

Or. en

Emenda 596
Philippe Lamberts;
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-esperti indipendenti għandhom jiġu L-esperti indipendenti għandhom jiġu 
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identifikati u magħżula abbażi ta’ sejħiet 
għall-applikazzjoni minn individwi u 
sejħiet indirizzati lil organizzazzjonijiet 
rilevanti bħal aġenziji nazzjonali ta’ 
riċerka, istituzzjonijiet ta’ riċerka, 
organizzazzjonijiet ta’ standardizzazzjoni 
jew impriżi bil-għan li tiġi stabbilita bażi 
tad-dejta ta’ kandidati.

identifikati u magħżula abbażi ta’ sejħiet 
għall-applikazzjoni minn individwi u 
sejħiet indirizzati lil organizzazzjonijiet 
rilevanti bħal aġenziji nazzjonali ta’ 
riċerka, istituzzjonijiet ta’ riċerka, 
universitajiet, organizzazzjonijiet ta’ 
standardizzazzjoni, organizzazzjonijiet tas-
soċjetà ċivili jew impriżi bil-għan li tiġi 
stabbilita bażi tad-dejta ta’ kandidati.

Or. en

Emenda 597
Francisco Sosa Wagner;

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-esperti indipendenti għandhom jiġu 
identifikati u magħżula abbażi ta’ sejħiet 
għall-applikazzjoni minn individwi u 
sejħiet indirizzati lil organizzazzjonijiet 
rilevanti bħal aġenziji nazzjonali ta’ 
riċerka, istituzzjonijiet ta’ riċerka, 
organizzazzjonijiet ta’ standardizzazzjoni 
jew impriżi bil-għan li tiġi stabbilita bażi 
tad-dejta ta’ kandidati.

L-esperti indipendenti għandhom jiġu 
identifikati u magħżula abbażi ta’ sejħiet 
għall-applikazzjoni minn individwi u 
sejħiet indirizzati lil organizzazzjonijiet 
rilevanti bħal aġenziji nazzjonali ta’ 
riċerka, istituzzjonijiet ta’ riċerka, 
universitajiet, organizzazzjonijiet ta’ 
standardizzazzjoni jew impriżi bil-għan li 
tiġi stabbilita bażi tad-dejta ta’ kandidati.

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-ebda lista ta' organizzazzjonjiet li għandhom ikunu involuti fl-għażla ta' esperti ma tista' 
tkun sħiħa mingħajr l-universitajiet.

Emenda 598
Norbert Glante;

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 2 – subparagrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni jew il-korp rilevanti ta’ 
finanzjament jistgħu, jekk jitqies xieraq u 
f’każijiet debitament iġġustifikati, jagħżlu 
xi individwu bil-ħiliet adatti minn barra d-
database.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta' trasparenza, għandu jibqa' obbligatorji għal esperti li jkunu inklużi f'bażi 
tad-dejta komuni.

Emenda 599
Teresa Riera Madurell;

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni jew il-korp rilevanti ta’ 
finanzjament jistgħu, jekk jitqies xieraq u 
f’każijiet debitament iġġustifikati, jagħżlu 
xi individwu bil-ħiliet adatti minn barra d-
database.

Il-Kummissjoni jew il-korp rilevanti ta’ 
finanzjament jistgħu, jekk jitqies xieraq u 
f’każijiet debitament iġġustifikati, jagħżlu 
xi individwu bil-ħiliet adatti minn barra d-
database. Il-Kummissjoni għandha 
tinforma kif xieraq lill-kumitat tal-
programm dwar dawn il-każi.

Or. en

Emenda 600
Francisco Sosa Wagner;

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni jew il-korp rilevanti ta’ 
finanzjament jistgħu, jekk jitqies xieraq u

Il-Kummissjoni jew il-korp rilevanti ta’ 
finanzjament jistgħu, f’każijiet debitament 
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f’każijiet debitament iġġustifikati, jagħżlu 
xi individwu bil-ħiliet adatti minn barra d-
database.

iġġustifikati u b'kunsiderazzjoni sħiħa 
għan-natura speċifika tas-suġġett 
inkawża, jagħżlu xi espert bil-ħiliet adatti 
minn barra d-database

Or. es

Ġustifikazzjoni

Dan jirrestrinġi n-numru ta' każi li fihom il-Kummissjoni jew il-korp ta' finanzjament jista' 
jsejjaħ esperti mhux mill-bażi tad-dejta.

Emenda 601
Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 2 – subparagrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Tal-inqas tnejn minn kull ħamsa tal-
membri ta' kull bord ta' evalwazzjoni għal 
proġett Orizzont 2020 - bl-eċċezzjoni ta' 
proġetti li jaqgħu taħt il-Kunsill ta' 
Riċerka Ewropew  għandhom ikunu 
rappreżentanti tal-industrija b'għarfien 
espert xieraq. Tal-inqas tnejn minn kull 
ħames membri ta' kull bord ta' 
evawalzzjoni ta' proġett Orizzont 2020 li 
jkun speċifikament għal SMEs għandhom 
ikunu rappreżentanti tal-SMEu wieħed 
minn kull ħamsa għandu jkun magħżul 
mill-kumplament tal-industrija, fiż-żewġ 
każi b'għarfien espert xieraq.  

Or. nl

Emenda 602
Philippe Lamberts;
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 2 – subparagrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandhom jittieħdu miżuri xierqa biex jiġi 
żgurat bilanċ bejn is-sessi u diversità 
ġeografika meta jinħatru esperti 
indipendenti.

Għandhom jittieħdu miżuri xierqa biex jiġi 
żgurat bilanċ tal-interess, bilanċ bejn is-
sessi u diversità ġeografika meta jinħatru 
esperti indipendenti. B'mod partikolari, il-
Kummissjoni għandha tiżgura li l-ebda 
interess speċifiku ma' jirrapreżenta aktar 
minn terz ta' esperti mhux governattivi. 
Għandhom jittieħdu miżuri xierqa li 
jevitaw li gruppi ta' esperti jinħakmuminn 
interess privati u/jew kummerċjali.

Or. en

Emenda 603
Marisa Matias;

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 2 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandhom jittieħdu miżuri xierqa biex jiġi 
żgurat bilanċ bejn is-sessi u diversità 
ġeografika meta jinħatru esperti 
indipendenti.

Għandhom jittieħdu miżuri xierqa biex jiġi 
żgurat bilanċ tal-interess kif ukoll bilanċ 
bejn is-sessi u diversità ġeografika meta 
jinħatru esperti indipendenti. B'mod 
partikolari, għandhom jittieħdu miżuri 
xierqa li jevitaw li gruppi ta' esperti 
jinħakmu minn interess privati u/jew 
kummerċjali.

Or. en

Emenda 604
Francisco Sosa Wagner;

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 2 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandhom jittieħdu miżuri xierqa biex jiġi Għandhom jittieħdu miżuri xierqa biex jiġi 
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żgurat bilanċ bejn is-sessi u diversità 
ġeografika meta jinħatru esperti 
indipendenti.

żgurat bilanċ bejn is-sessi u diversità 
ġeografika meta jinħatru esperti 
indipendenti, ukoll biex ikun żgurat li l-
ebda grupp ta' interess ma jkun 
rappreżentat iżżejjed, li jista' 
jikkomprometti l-imparzjalità tal-proċess 
ta' teħid ta' deċiżjonijiet.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Dan biex isir enfasi fuq l-importanza ta' bilanċ ġust meta jinħatru esperti indipendenti, u 
b'hekk ikun żgurat li ma jkunx hemm konflitt ta' interess.

Emenda 605
András Gyürk;

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 2 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandhom jittieħdu miżuri xierqa biex jiġi 
żgurat bilanċ bejn is-sessi u diversità
ġeografika meta jinħatru esperti 
indipendenti.

Għandhom jittieħdu miżuri xierqa biex jiġi 
żgurat bilanċ bejn is-sessi u bilanċ 
ġeografiku kemm hu possibbli meta 
jinħatru esperti indipendenti.

Or. en

Emenda 606
Edit Herczog;

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 2 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandhom jittieħdu miżuri xierqa biex jiġi 
żgurat bilanċ bejn is-sessi u diversità
ġeografika meta jinħatru esperti 
indipendenti.

Għandhom jittieħdu miżuri xierqa biex jiġi 
żgurat bilanċ bejn is-sessi u bilanċ 
ġeografiku kemm hu possibbli meta 
jinħatru esperti indipendenti.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Xi anomaliji fil-parteċipazzjoni tal-Istati Membri ma tistax tiġi spjegata kompletament 
b'livelli differenti ta' eċċellenza u timplika li jista' jkun hemm ukoll problema ta' lobbying 
matul il-proċess ta' evalwazzjoni tal-proposti. Indipendentement minn jekk problema bħal din 
hix reali jew le, il-fatt jibqa' li r-riċerkaturi jħossuha, għalhekk jeħtieġ ikun żgurat li ma jkun 
hemm l-ebda dell ta' dubju fuq il-proċess ta' evalwazzjoni.  L-aktar soluzzjoni xierqa tkun li 
assigurazzjoni ta' distribuzzjoni ġeografika sewwa tal-evalwaturi.

Emenda 607
Romana Jordan

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 2 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandhom jittieħdu miżuri xierqa biex jiġi 
żgurat bilanċ bejn is-sessi u diversità
ġeografika meta jinħatru esperti 
indipendenti.

Għandhom jittieħdu miżuri xierqa biex jiġi 
żgurat bilanċ bejn is-sessi u bilanċ 
ġeografiku kemm hu possibbli meta 
jinħatru esperti indipendenti.

Or. en

Emenda 608
Anna Záborská, Jan Březina

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 2 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandhom jittieħdu miżuri xierqa biex jiġi 
żgurat bilanċ bejn is-sessi u diversità 
ġeografika meta jinħatru esperti 
indipendenti.

Għandhom jittieħdu miżuri xierqa biex jiġi 
żgurat bilanċ bejn l-irġiel u n-nisa u 
diversità ġeografika meta jinħatru esperti 
indipendenti.

Or. en

Emenda 609
Jean-Pierre Audy
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Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 2 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandhom jittieħdu miżuri xierqa biex jiġi 
żgurat bilanċ bejn is-sessi u diversità 
ġeografika meta jinħatru esperti 
indipendenti.

Għandhom jittieħdu miżuri xierqa sabiex 
jiġi żgurat bilanċ raġonevoli bejn is-sessi 
meta jinħatru gruppi ta' esperti 
indipendenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħal fis-7PK, il-bilanċ bejn l-irġiel u n-nisa fost l-evalwaturi hu objettiv fundamentali, li 
jikkorrispondi għall-Artikolu 15 tar-Regolament Orizzont 2020. Min-naħa l-oħra, bilanċ 
ġeografiku mhuwiex prinċipju fundamentali li Orizzont 2020 jeħtieġ jirrispetta.

Emenda 610
Silvia-Adriana Țicău,

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 2 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandhom jittieħdu miżuri xierqa biex jiġi 
żgurat bilanċ bejn is-sessi u diversità 
ġeografika meta jinħatru esperti 
indipendenti.

Għandhom jittieħdu miżuri xierqa biex jiġi 
żgurat bilanċ bejn is-sessi, bilanċ bejn l-
Istati Membri u diversità ġeografika meta 
jinħatru esperti indipendenti.

Or. ro

Emenda 611
Marita Ulvskog;

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 2 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandhom jittieħdu miżuri xierqa biex jiġi 
żgurat bilanċ bejn is-sessi u diversità 
ġeografika meta jinħatru esperti 

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)
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indipendenti.

Or. en

Emenda 612
Marisa Matias;

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni jew il-korp rilevanti ta’ 
finanzjament għandhom jieħdu l-passi 
neċessarji kollha biex jiżguraw li l-espert 
ma jiġix iffaċċjat b’kunflitt ta’ interess fir-
rigward tal-kwistjoni li dwarha l-espert 
ikun meħtieġ jipprovdi opinjoni.

3. Il-Kummissjoni jew il-korp rilevanti ta’ 
finanzjament għandhom jieħdu l-passi 
neċessarji kollha biex jiżguraw li l-espert 
ma jiġix iffaċċjat b’kunflitt ta’ interess fir-
rigward tal-kwistjoni li dwarha l-espert 
ikun meħtieġ jipprovdi opinjoni, tibda 
mill-pubblikazzjoni tad-dikjarazzjoni 
sħiħa tal-attivitajiet professjonali u tal-
interessi finanzjarji. Il-partijiet interessati 
jew persuni b'konflitt ta' interess 
għandhom ikunu pprojbiti milli 
jipparteċipaw "fil-kapaċità personali 
tagħhom".

Or. en

Emenda 613
Philippe Lamberts;
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni jew il-korp rilevanti ta’ 
finanzjament għandhom jieħdu l-passi 
neċessarji kollha biex jiżguraw li l-espert 
ma jiġix iffaċċjat b’kunflitt ta’ interess fir-
rigward tal-kwistjoni li dwarha l-espert 
ikun meħtieġ jipprovdi opinjoni.

3. Il-Kummissjoni jew il-korp rilevanti ta’ 
finanzjament għandhom jieħdu l-passi 
neċessarji kollha biex jiżguraw li l-espert 
ma jiġix iffaċċjat b’kunflitt ta’ interess fir-
rigward tal-kwistjoni li dwarha l-espert 
ikun meħtieġ jipprovdi opinjoni, inkluż fil-
pubblikazzjoni tad-dikjarazzjoni sħiħa tal-
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attivitajiet professjonali u tal-interessi 
finanzjarji, bħal privattivi jew bħala 
azzjonisti. Il-partijiet interessati jew 
persuni b'konflitt ta' interess għandhom 
ikunu pprojbiti milli jipparteċipaw 'fil-
kapaċità personali tagħhom'.

Or. en

Emenda 614
Francisco Sosa Wagner;

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni jew il-korp rilevanti ta’ 
finanzjament għandhom jieħdu l-passi 
neċessarji kollha biex jiżguraw li l-espert 
ma jiġix iffaċċjat b’kunflitt ta’ interess fir-
rigward tal-kwistjoni li dwarha l-espert 
ikun meħtieġ jipprovdi opinjoni.

3. Il-Kummissjoni jew il-korp rilevanti ta’ 
finanzjament għandhom jieħdu l-passi 
neċessarji kollha biex jiżguraw li l-espert 
ma jiġix iffaċċjat b’kunflitt ta’ interess fir-
rigward tal-kwistjoni li dwarha l-espert 
ikun meħtieġ jipprovdi opinjoni; mod li 
bih telimina dan ir-riskju jkun li 
tippubblika dikjarazzjoni sħiħa tal-
attivitajiet professjonali u tal-interessi 
finanzjarji.

Or. es

Ġustifikazzjoni

F'dan il-qasam teħtieġ informazzjoni li tiġġustifika deċiżjonijiet meħuda mill-Kummissjoni 
jew mill-korp ta' finanzjament sabiex tkun eliminata kull idea ta' konflitt ta' interess.

Emenda 615
Adam Gierek;

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-ħatra tal-esperti tista' tieħu l-forma ta’ 4. Il-ħatra tal-esperti għandha sseħħ sa 
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ħatra qafas valida għat-tul kollu ta’ 
Orizzont 2020 b’inkarigi speċifiċi ta’ 
kompiti.

tmiem l-2013, l-aktar tard, u tista' tieħu l-
forma ta’ ħatra qafas valida għat-tul kollu 
ta’ Orizzont 2020 b’inkarigi speċifiċi ta’ 
kompiti li jiġbru fihom valutazzjoni 
preliminari tal-proġett, valutazzjoni tal-
implimentazzjoni tiegħu, u valutazzjoni 
finali.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Minħabba li Orizzont 2020 se jibda fl-1 ta' Jannar 2014, il-grupp ta' esperti indipendenti 
responsabbli għat-teħid tad-deċiżjonijiet għandu jkun diġà mwaqqaf sa dik id-data.

Emenda 616
Adam Gierek;

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-ismijiet ta’ esperti maħtura f’kapaċità 
personali, li jkunu għenu lill-Kummissjoni 
jew lill-korpi ta’ finanzjament fl-
implimentazzjoni tar-Regolament (UE) 
Nru XX/XX Orizzont 2020 u d-Deċiżjoni 
Nru XX/XX/UE [il-programm speċifiku], 
għandhom jiġu ppubblikati mill-inqas 
darba fis-sena fuq is-sit tal-internet tal-
Kummissjoni jew tal-korp ta’ 
finanzjament. L-ismijiet tal-esperti 
għandhom jinġabru, jiġu pproċessati u 
ppubblikati skont ir-Regolament (KE) 
Nru 45/2001.

5. L-ismijiet ta’ esperti indipendenti − 
flimkien mad-dixxiplini xjentifiċi li 
jirrapreżentaw − li jkunu għenu lill-
Kummissjoni jew lill-korpi ta’ 
finanzjament fl-implimentazzjoni tar-
Regolament (UE) Nru XX/XX 
Orizzont 2020 u d-Deċiżjoni 
Nru XX/XX/UE [il-programm speċifiku], 
għandhom jiġu ppubblikati wara l-ħatra 
tagħhom fil-perjodu qabel il-bidu ta' 
Orizzont 2020, u l-listi għandhom ikunu 
aġġornati sussegwentement mill-inqas 
darba fis-sena fuq is-sit tal-internet tal-
Kummissjoni jew tal-korp ta’ 
finanzjament. L-ismijiet tal-esperti 
għandhom jinġabru, jiġu pproċessati u 
ppubblikati skont ir-Regolament (KE) 
Nru 45/2001.

Or. pl
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Ġustifikazzjoni

Hemm rabta ċara bejn it-twaqqif ta' lista aġġornata ta' esperti b'mod serju u deliberat u t-
trasparenza fil-proċess tal-allokazzjoni fl-Orizzont 2020.

Emenda 617
Norbert Glante;

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn parteċipanti f’azzjoni jkunu 
ġġeneraw riżultati b’mod konġunt u fejn is-
sehem rispettiv tal-ħidma tagħhom ma 
jistax jiġi aċċertat, huma għandu 
jkollhom pussess konġunt ta’ dawk ir-
riżultati. Is-sidien konġunti għandhom 
jistabbilixxu ftehim dwar l-allokazzjoni u t-
termini tal-eżerċizzju tal-pussess konġunt 
skont l-obbligi tagħhom taħt il-ftehim dwar 
l-għotja.

2. Fejn parteċipanti f’azzjoni jkunu
ġġeneraw riżultati b’mod konġunt u fejn 
dawn ir-riżultati ġġenerati b'mod konġunt 
ma jistgħux jinqasmu sabiex issir 
applikazzjoni, tiġi akkwistata jew tinżamm 
il-protezzjoni tal-privattiva korrispondenti 
jew tad-drittijiet ta' proprjetà intellettwali, 
il-parteċipanti jistgħu jiddeċiedu li 
jassenjaw drittijiet ta' proprjetà relatati 
mar-riżultati lil xi wieħed mill-
parteċipanti, jew jistgħu jżommu pussess 
konġunt ta’ dawk ir-riżultati. Is-sidien 
konġunti għandhom jistabbilixxu ftehim 
dwar l-allokazzjoni u t-termini tal-
eżerċizzju tal-pussess konġunt skont l-
obbligi tagħhom taħt il-ftehim dwar l-
għotja.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-regoli li jiggvernaw il-parteċipazzjoni għandhom ikopri każi fejn ir-riżultati ma jistgħux 
ikunu diviżi u l-parteċipanti jkunu sidien konġunti.

Emenda 618
Vicky Ford;

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 2 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn parteċipanti f’azzjoni jkunu 
ġġeneraw riżultati b’mod konġunt u fejn is-
sehem rispettiv tal-ħidma tagħhom ma 
jistax jiġi aċċertat, huma għandu jkollhom 
pussess konġunt ta’ dawk ir-riżultati. Is-
sidien konġunti għandhom jistabbilixxu 
ftehim dwar l-allokazzjoni u t-termini tal-
eżerċizzju tal-pussess konġunt skont l-
obbligi tagħhom taħt il-ftehim dwar l-
għotja.

2. Fejn parteċipanti f’azzjoni jkunu 
ġġeneraw riżultati b’mod konġunt u fejn 
mhuwiex possibbli li tiġi sseparata din l-
invenzjoni, disinn jew xogħol konġunt, 
sabiex issir applikazzjoni, tiġi akkwistata 
u/jew tinżamm il-protezzjoni tal-privattiva 
relevanti jew ta' kwalunkwe dritt ta' 
proprjetà intellettwali, huma jistgħu 
jiddeċiedu li jattribwixxu s-sjieda ta' dawn 
ir-riżultati lil wieħed mill-parteċipanti, jew 
jista' jkollhom pussess konġunt ta’ dawk 
ir-riżultati Fil-każ ta' pussess konġunt, is-
sidien konġunti għandhom jistabbilixxu 
ftehim dwar l-allokazzjoni u t-termini tal-
eżerċizzju tas-sjieda konġunta skont l-
obbligi tagħhom taħt il-ftehim dwar l-
għotja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għaċ-ċarezza għandu jkun speċifikat li l-parteċipanti jkollhom ukoll l-għażla li jattribwixxu 
r-riżultati konġunti lil parteċipant wieħed.

Emenda 619
Teresa Riera Madurell;

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn parteċipanti f’azzjoni jkunu 
ġġeneraw riżultati b’mod konġunt u fejn is-
sehem rispettiv tal-ħidma tagħhom ma 
jistax jiġi aċċertat, huma għandu jkollhom 
pussess konġunt ta’ dawk ir-riżultati. Is-
sidien konġunti għandhom jistabbilixxu 
ftehim dwar l-allokazzjoni u t-termini tal-
eżerċizzju tal-pussess konġunt skont l-
obbligi tagħhom taħt il-ftehim dwar l-
għotja.

2. Fejn parteċipanti f’azzjoni jkunu 
ġġeneraw riżultati b’mod konġunt u fejn is-
sehem rispettiv tal-ħidma tagħhom ma 
jistax jiġi aċċertat, jew fejn mhuwiex 
possibbli li dan ir-riżultat konġunt jiġi 
separat sabiex tiġi akkwistata u/jew 
tinżamm il-protezzjoni ta' privattiva 
relevanti jew kwalunkwe dritt ta' proprjetà 
intellettwali ieħor, huma għandu jkollhom 
pussess konġunt ta’ dawk ir-riżultati. Is-
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sidien konġunti għandhom jistabbilixxu 
ftehim dwar l-allokazzjoni u t-termini tal-
eżerċizzju tal-pussess konġunt skont l-
obbligi tagħhom taħt il-ftehim dwar l-
għotja.

Or. en

Emenda 620
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn parteċipanti f’azzjoni jkunu 
ġġeneraw riżultati b’mod konġunt u fejn is-
sehem rispettiv tal-ħidma tagħhom ma 
jistax jiġi aċċertat, huma għandu jkollhom 
pussess konġunt ta’ dawk ir-riżultati. Is-
sidien konġunti għandhom jistabbilixxu 
ftehim dwar l-allokazzjoni u t-termini tal-
eżerċizzju tal-pussess konġunt skont l-
obbligi tagħhom taħt il-ftehim dwar l-
għotja.

2. Fejn parteċipanti f’azzjoni jkunu 
ġġeneraw riżultati b’mod konġunt u fejn is-
sehem rispettiv tal-ħidma tagħhom ma 
jistax jiġi aċċertat, jew fejn mhuwiex 
possibbli li din l-invenzjoni, disinn jew 
xogħol konġunt jiġi separat sabiex issir 
applikazzjoni, tiġi akkwistata u/jew 
tinżamm il-protezzjoni ta' privattiva 
relevanti jew kwalunkwe dritt ta' proprjetà 
intellettwali ieħor,huma għandu jkollhom 
pussess konġunt ta’ dawk ir-riżultati. Is-
sidien konġunti għandhom jistabbilixxu 
ftehim dwar l-allokazzjoni u t-termini tal-
eżerċizzju tal-pussess konġunt skont l-
obbligi tagħhom taħt il-ftehim dwar l-
għotja.

Or. en

Emenda 621
Judith A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn parteċipanti f’azzjoni jkunu 2. Fejn parteċipanti f’azzjoni jkunu 
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ġġeneraw riżultati b’mod konġunt u fejn is-
sehem rispettiv tal-ħidma tagħhom ma 
jistax jiġi aċċertat, huma għandu jkollhom 
pussess konġunt ta’ dawk ir-riżultati. Is-
sidien konġunti għandhom jistabbilixxu 
ftehim dwar l-allokazzjoni u t-termini tal-
eżerċizzju tal-pussess konġunt skont l-
obbligi tagħhom taħt il-ftehim dwar l-
għotja.

ġġeneraw riżultati b’mod konġunt u fejn
mhuwiex possibbli li din l-invenzjoni, 
disinn jew xogħol konġunt jiġi separat 
sabiex issir applikazzjoni, tiġi akkwistata 
u/jew tinżamm il-protezzjoni ta' privattiva 
relevanti jew kwalunkwe dritt ta' proprjetà 
intellettwali ieħor,huma għandu jkollhom 
pussess konġunt ta’ dawk ir-riżultati. Is-
sidien konġunti għandhom jistabbilixxu 
ftehim dwar l-allokazzjoni u t-termini tal-
eżerċizzju tal-pussess konġunt skont l-
obbligi tagħhom taħt il-ftehim dwar l-
għotja.

Or. en

Emenda 622
Marian-Jean Marinescu, Antonio Cancian

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn parteċipanti f’azzjoni jkunu 
ġġeneraw riżultati b’mod konġunt u fejn is-
sehem rispettiv tal-ħidma tagħhom ma 
jistax jiġi aċċertat, huma għandu jkollhom 
pussess konġunt ta’ dawk ir-riżultati. Is-
sidien konġunti għandhom jistabbilixxu 
ftehim dwar l-allokazzjoni u t-termini tal-
eżerċizzju tal-pussess konġunt skont l-
obbligi tagħhom taħt il-ftehim dwar l-
għotja.

2. Fejn parteċipanti f’azzjoni jkunu 
ġġeneraw riżultati b’mod konġunt u fejn is-
sehem rispettiv tal-ħidma tagħhom ma 
jistax jiġi aċċertat, huma jistgħu jiddeċiedu 
li jattribwixxu s-sjieda ta' dawn ir-riżultati 
lil wieħed mill-parteċipanti jew jista'
jkollhom pussess konġunt ta’ dawk ir-
riżultati. Fil-każ ta' pussess konġunt, is-
sidien konġunti għandhom jistabbilixxu 
ftehim dwar l-allokazzjoni u t-termini tal-
eżerċizzju tas-sjieda konġunta skont l-
obbligi tagħhom taħt il-ftehim dwar l-
għotja.

Or. en

Emenda 623
Angelika Niebler;
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Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn parteċipanti f’azzjoni jkunu 
ġġeneraw riżultati b’mod konġunt u fejn 
is-sehem rispettiv tal-ħidma tagħhom ma 
jistax jiġi aċċertat, huma għandu jkollhom 
pussess konġunt ta’ dawk ir-riżultati. Is-
sidien konġunti għandhom jistabbilixxu 
ftehim dwar l-allokazzjoni u t-termini tal-
eżerċizzju tal-pussess konġunt skont l-
obbligi tagħhom taħt il-ftehim dwar l-
għotja.

2. Fejn parteċipanti f’azzjoni jiġġeneraw 
riżultati b’mod konġunt u fejn is-sehem 
rispettiv tal-ħidma tagħhom ma jistax jiġi 
aċċertat, huma għandu jkollhom pussess 
konġunt ta’ dawk ir-riżultati. Is-sidien 
konġunti għandhom jistabbilixxu ftehim 
dwar l-allokazzjoni tal-pussess konġunt u 
jew it-termini tal-eżerċizzju ta' pussess 
konġunt skont l-obbligi tagħhom taħt il-
ftehim dwar l-għotja.

Or. de

Emenda 624
Seán Kelly;

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn parteċipanti f’azzjoni jkunu 
ġġeneraw riżultati b’mod konġunt u fejn 
is-sehem rispettiv tal-ħidma tagħhom ma 
jistax jiġi aċċertat, huma għandu jkollhom 
pussess konġunt ta’ dawk ir-riżultati. Is-
sidien konġunti għandhom jistabbilixxu 
ftehim dwar l-allokazzjoni u t-termini tal-
eżerċizzju tal-pussess konġunt skont l-
obbligi tagħhom taħt il-ftehim dwar l-
għotja.

2. Fejn parteċipanti f’azzjoni qed 
jiġġeneraw riżultati b’mod konġunt u fejn 
is-sehem rispettiv tal-ħidma tagħhom ma 
jistax jiġi aċċertat, huma għandu jkollhom 
pussess konġunt ta’ dawk ir-riżultati. Is-
sidien konġunti għandhom jistabbilixxu 
ftehim dwar kif jallokaw is-sjieda u/jew it-
termini tal-eżerċizzju tal-pussess konġunt 
skont l-obbligi tagħhom taħt il-ftehim dwar 
l-għotja.

Or. en

Emenda 625
Judith A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sakemm ma jiġix miftiehem b’mod ieħor 
fil-ftehim ta’ pussess komuni, kull sid 
konġunt għandu jkun intitolat li jagħti 
liċenzji mhux esklussivi lil partijiet terzi 
sabiex jużaw ir-riżultati ipposseduti b’mod 
konġunt, mingħajr ebda dritt ta’ sub-
liċenzjar, soġġett għall-kundizzjonijiet li 
ġejjin:

Sakemm ma jiġix miftiehem b’mod ieħor 
fil-ftehim ta’ pussess komuni, kull sid 
konġunt għandu jkun intitolat li juża l-
informazzjoni ipposseduta b’mod konġunt 
diġà miksuba, għal skopijiet mhux 
kummerċjali bħal riċerka interna u 
attivitajiet ta' taħriġ mingħajr ħlas tad-
drittijiet, u mingħajr ma jkun meħtieġ il-
kunsens minn qabel tas-sidien konġunti l-
oħra.

Or. en

Emenda 626
Teresa Riera Madurell;

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sakemm ma jiġix miftiehem b’mod ieħor 
fil-ftehim ta’ pussess komuni, kull sid 
konġunt għandu jkun intitolat li jagħti 
liċenzji mhux esklussivi lil partijiet terzi 
sabiex jużaw ir-riżultati ipposseduti b’mod 
konġunt, mingħajr ebda dritt ta’ sub-
liċenzjar, soġġett għall-kundizzjonijiet li 
ġejjin:

Sakemm ma jiġix miftiehem b’mod ieħor 
fil-ftehim ta’ pussess komuni, kull sid 
konġunt għandu jkun intitolat li juża r-
riżultati miksuba b'mod konġunt kif jara 
li l-aħjar għall-finijiet ta' riċerka interna 
mhux kummerċjali fuq bażi mhux 
esklużiva u mingħajr ħlas ta' drittijiet, u 
biex jużaha kummerċjalment u jagħti 
liċenzji mhux esklussivi lil partijiet terzi 
sabiex jużaw ir-riżultati ipposseduti b’mod 
konġunt, mingħajr ebda dritt ta’ sub-
liċenzjar, soġġett għall-kundizzjonijiet li 
ġejjin:

Or. en

Emenda 627
Jean-Pierre Audy



AM\907844MT.doc 29/127 PE492.788v01-00

MT

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sakemm ma jiġix miftiehem b’mod ieħor 
fil-ftehim ta’ pussess komuni, kull sid 
konġunt għandu jkun intitolat li jagħti 
liċenzji mhux esklussivi lil partijiet terzi 
sabiex jużaw ir-riżultati ipposseduti b’mod 
konġunt, mingħajr ebda dritt ta’ sub-
liċenzjar, soġġett għall-kundizzjonijiet li 
ġejjin:

Sakemm ma jiġix miftiehem b’mod ieħor 
fil-ftehim ta’ pussess komuni, kull sid 
konġunt għandu jkun intitolat li juża ir-
riżultati ipposseduti b’mod konġunt,
inkluż li jagħti liċenzji mhux esklussivi lil 
partijiet terzi mingħajr ebda dritt ta’ sub-
liċenzjar, soġġett għall-kundizzjonijiet li 
ġejjin:

Or. en

Emenda 628
Seán Kelly;

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sakemm ma jiġix miftiehem b’mod ieħor 
fil-ftehim ta’ pussess komuni, kull sid 
konġunt għandu jkun intitolat li jagħti 
liċenzji mhux esklussivi lil partijiet terzi 
sabiex jużaw ir-riżultati ipposseduti b’mod 
konġunt, mingħajr ebda dritt ta’ sub-
liċenzjar, soġġett għall-kundizzjonijiet li 
ġejjin:

Sakemm ma jiġix miftiehem b’mod ieħor 
fil-ftehim ta’ sjieda konġunta, kull sid 
konġunt għandu jkun intitolat li jagħti 
liċenzji mhux esklużivi lil partijiet terzi 
sabiex jisfruttaw ir-riżultati b'sjieda 
konġunta, inklużi drittijiet imma mingħajr 
ebda dritt ta’ subliċenzjar:

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-abbozz ta' Regoli dwar il-pussess konġunt, b'mod partikolari r-reġim dwar inadempjenza 
b'notifika u kumpens minn qabel għal liċenzja mhux esklużiva lil partijiet terzi toħloq ostakli 
sostanzjali għall-użu ta' IP bi sjieda konġunta. Il-prospett ta' "pussess konġunt" għalhekk 
jiskoraġġixxi r-riċerka kollaborattiva.  Għandu jitħalla fid-diskrezzjoni tal-parteċipanti li 
jilħqu ftehim aktar adatt, ibbażat fuq reġim li jistimula l-użu tar-riżultati tar-riċerka.
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Emenda 629
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sakemm ma jiġix miftiehem b’mod ieħor 
fil-ftehim ta’ pussess komuni, kull sid 
konġunt għandu jkun intitolat li jagħti 
liċenzji mhux esklussivi lil partijiet terzi 
sabiex jużaw ir-riżultati ipposseduti b’mod 
konġunt, mingħajr ebda dritt ta’ sub-
liċenzjar, soġġett għall-kundizzjonijiet li 
ġejjin:

Sakemm ma jiġix miftiehem b’mod ieħor 
fil-ftehim ta’ pussess komuni, kull sid 
konġunt għandu jkun intitolat li jagħti 
liċenzji mhux esklussivi lil partijiet terzi 
sabiex jużaw ir-riżultati ipposseduti b’mod 
konġunt, soġġett għall-kundizzjonijiet li 
ġejjin:

Or. en

Emenda 630
Judith A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) għandha tingħata notifika minn qabel 
lis-sidien konġunti l-oħra;

imħassar

Or. en

Emenda 631
Seán Kelly;

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) għandha tingħata notifika minn qabel 
lis-sidien konġunti l-oħra;

imħassar
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Or. en

Emenda 632
Seán Kelly;

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) għandu jingħata kumpens ġust u 
raġonevoli lis-sidien konġunti l-oħra.

imħassar

Or. en

Emenda 633
Judith A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) għandu jingħata kumpens ġust u 
raġonevoli lis-sidien konġunti l-oħra.

imħassar

Or. en

Emenda 634
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) għandu jingħata kumpens ġust u 
raġonevoli lis-sidien konġunti l-oħra.

(b) jekk ikun mitlub kumpens mis-sidien 
konġunti biex jingħataw liċenzji mhux 
esklużivi lil partijiet terzi biex jużaw ir-
riżultati miksuba b'mod konġunt, il-
kumpens għandu jkun ġust u raġonevoli.
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Or. en

Emenda 635
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) għandu jingħata kumpens ġust u 
raġonevoli lis-sidien konġunti l-oħra.

(b) skont kundizzjonijiet ġusti u raġonevoli 

Or. en

Emenda 636
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Minkejja l-paragrafi 1, 2 u 3, il-
parteċipanti jistgħu jaqblu dwar 
arranġamenti differenti li jirregolaw il-
pussess tar-riżultati.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda se tippermetti ċerta flessibilità għas-sħab, li jistgħu jaqblu dwar termini 
speċfiċi li jirregolaw is-sjieda tar-riżultati. Dan hu partikolarment importanti għal SMEs. 
Meta azzjoni tkun teħtieġ għarfien espert jew teknoloġija speċifika li tkun tifforma wieħed 
mill-attivi ewlenin ta' SME, din tal-aħħar għandha tkun kapaċi żżomm id-drittijiet ta' 
kummerċjalizzazzjoni għal dan l-attiv sabiex tibqa' kompetittiva. 

Emenda 637
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn ir-riżultati jista' jkollhom 
applikazzjoni kummerċjali jew industrijali, 
il-parteċipant li jippossjedi dawn ir-riżultati 
għandu jeżamina l-possibbiltà għal 
protezzjoni u, jekk possibbli u ġustifikat 
fiċ-ċirkostanzi, għandu jipproteġihom 
adegwatament għal perjodu xieraq ta’ 
żmien u b’kopertura territorjali xierqa, 
b’kunsiderazzjoni dovuta għall-interessi 
leġittimi tiegħu u l-interessi leġittimi, 
b’mod partikolari l-interessi kummerċjali, 
tal-parteċipanti l-oħra fl-azzjoni.

1. Fejn ir-riżultati jista' jkollhom 
applikazzjoni kummerċjali jew industrijali, 
il-parteċipant li jippossjedi dawn ir-riżultati 
jista' jeżamina l-possibbiltà għal 
protezzjoni u, jekk possibbli u ġustifikat 
fiċ-ċirkostanzi, jista' jipproteġihom 
adegwatament għal perjodu raġonevoli ta’ 
żmien u b’kopertura territorjali xierqa, 
b’kunsiderazzjoni dovuta għall-interess 
pubbliku, għall-interessi leġittimi tiegħu u 
l-interessi leġittimi, b’mod partikolari l-
interessi kummerċjali, tal-parteċipanti l-
oħra fl-azzjoni.

Or. en

Emenda 638
Vicky Ford, Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn ir-riżultati jista' jkollhom 
applikazzjoni kummerċjali jew industrijali, 
il-parteċipant li jippossjedi dawn ir-riżultati 
għandu jeżamina l-possibbiltà għal 
protezzjoni u, jekk possibbli u ġustifikat 
fiċ-ċirkostanzi, għandu jipproteġihom 
adegwatament għal perjodu xieraq ta’ 
żmien u b’kopertura territorjali xierqa, 
b’kunsiderazzjoni dovuta għall-interessi 
leġittimi tiegħu u l-interessi leġittimi, 
b’mod partikolari l-interessi kummerċjali, 
tal-parteċipanti l-oħra fl-azzjoni.

1. Fejn ir-riżultati jista' jkollhom jew 
b'mod raġonevoli jkunu mistennija li 
jkollhom applikazzjoni kummerċjali jew 
industrijali, il-parteċipant li jippossjedi 
dawn ir-riżultati għandu jeżamina l-
possibbiltà għal protezzjoni u, jekk 
possibbli u ġustifikat fiċ-ċirkostanzi, 
għandu jipproteġihom adegwatament għal 
perjodu xieraq ta’ żmien u b’kopertura 
territorjali xierqa, b’kunsiderazzjoni dovuta 
għall-interessi leġittimi tiegħu u l-interessi 
leġittimi, b’mod partikolari l-interessi 
kummerċjali, tal-parteċipanti l-oħra fl-
azzjoni.

Or. en
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Emenda 639
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn parteċipant li jkun irċieva 
finanzjament mill-Unjoni ma għandux l-
intenzjoni li jipproteġi r-riżultati ġġenerati 
minnu għal raġunijiet minbarra l-
impossibbiltà taħt il-liġi tal-Unjoni jew 
nazzjonali jew in-nuqqas ta’ potenzjal 
għal sfruttar kummerċjali, u sakemm il-
parteċipant ma għandux l-intenzjoni li 
jitrasferixxihom lil entità legali oħra 
stabbilita fi Stat Membru jew f’pajjiż 
assoċjat fid-dawl tal-protezzjoni tagħhom,
għandu jinforma lill-Kummissjoni jew lill-
korp ta’ finanzjament qabel ma sseħħ xi 
disseminazzjoni relatata ma’ dawn ir-
riżultati. Il-Kummissjoni għan-nom tal-
Unjoni jew tal-korp ta’ finanzjament tista' 
tassumi pussess ta’ dawn ir-riżultati u tieħu 
l-passi neċessarji għall-protezzjoni 
adegwata tagħhom.

2. Fejn parteċipant li jkun irċieva 
finanzjament mill-Unjoni ma għandux l-
intenzjoni li jipproteġi r-riżultati ġġenerati 
minnu, għandu jinforma lill-Kummissjoni 
jew lill-korp ta’ finanzjament qabel ma 
sseħħ xi disseminazzjoni relatata ma’ dawn 
ir-riżultati. Il-Kummissjoni għan-nom tal-
Unjoni jew tal-korp ta’ finanzjament tista' 
tassumi pussess ta’ dawn ir-riżultati u tieħu 
l-passi neċessarji għall-protezzjoni 
adegwata tagħhom, filwaqt li tikkunsidra 
l-interess pubbliku u bl-għan li 
timmassimizza d-disseminazzjoni tar-
riżultati. 

Or. en

Emenda 640
Vicky Ford, Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn parteċipant li jkun irċieva 
finanzjament mill-Unjoni ma għandux l-
intenzjoni li jipproteġi r-riżultati ġġenerati 
minnu għal raġunijiet minbarra l-
impossibbiltà taħt il-liġi tal-Unjoni jew 

2. Fejn parteċipant li jkun irċieva 
finanzjament mill-Unjoni ma għandux l-
intenzjoni li jipproteġi r-riżultati ġġenerati 
minnu għal raġunijiet minbarra l-
impossibbiltà taħt il-liġi tal-Unjoni jew 
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nazzjonali jew in-nuqqas ta’ potenzjal għal 
sfruttar kummerċjali, u sakemm il-
parteċipant ma għandux l-intenzjoni li 
jitrasferixxihom lil entità legali oħra 
stabbilita fi Stat Membru jew f’pajjiż 
assoċjat fid-dawl tal-protezzjoni tagħhom, 
għandu jinforma lill-Kummissjoni jew lill-
korp ta’ finanzjament qabel ma sseħħ xi 
disseminazzjoni relatata ma’ dawn ir-
riżultati. Il-Kummissjoni għan-nom tal-
Unjoni jew tal-korp ta’ finanzjament tista' 
tassumi pussess ta’ dawn ir-riżultati u tieħu 
l-passi neċessarji għall-protezzjoni 
adegwata tagħhom.

nazzjonali jew in-nuqqas ta’ potenzjal għal 
sfruttar kummerċjali, u sakemm il-
parteċipant ma għandux l-intenzjoni li 
jitrasferixxihom lil entità legali oħra 
stabbilita fi Stat Membru jew f’pajjiż 
assoċjat fid-dawl tal-protezzjoni tagħhom, 
għandu jinforma lill-Kummissjoni jew lill-
korp ta’ finanzjament qabel ma sseħħ xi 
disseminazzjoni relatata ma’ dawn ir-
riżultati. Il-Kummissjoni għan-nom tal-
Unjoni jew tal-korp ta’ finanzjament tista', 
bil-kunsens tal-parteċipant sid, tassumi s-
sjieda ta’ dawn ir-riżultati u tieħu l-passi 
neċessarji għall-protezzjoni adegwata 
tagħhom.

Or. en

Emenda 641
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn parteċipant li jkun irċieva 
finanzjament mill-Unjoni ma għandux l-
intenzjoni li jipproteġi r-riżultati ġġenerati 
minnu għal raġunijiet minbarra l-
impossibbiltà taħt il-liġi tal-Unjoni jew 
nazzjonali jew in-nuqqas ta’ potenzjal għal 
sfruttar kummerċjali, u sakemm il-
parteċipant ma għandux l-intenzjoni li 
jitrasferixxihom lil entità legali oħra 
stabbilita fi Stat Membru jew f’pajjiż 
assoċjat fid-dawl tal-protezzjoni tagħhom, 
għandu jinforma lill-Kummissjoni jew lill-
korp ta’ finanzjament qabel ma sseħħ xi 
disseminazzjoni relatata ma’ dawn ir-
riżultati. Il-Kummissjoni għan-nom tal-
Unjoni jew tal-korp ta’ finanzjament tista' 
tassumi pussess ta’ dawn ir-riżultati u tieħu 
l-passi neċessarji għall-protezzjoni 
adegwata tagħhom.

2. Fejn parteċipant li jkun irċieva 
finanzjament mill-Unjoni ma għandux l-
intenzjoni li jipproteġi r-riżultati ġġenerati 
minnu għal raġunijiet minbarra l-
impossibbiltà taħt il-liġi tal-Unjoni jew 
nazzjonali jew in-nuqqas ta’ potenzjal għal 
sfruttar kummerċjali jew industrijali, u 
sakemm il-parteċipant ma għandux l-
intenzjoni li jitrasferixxihom lil entità 
legali oħra stabbilita fi Stat Membru jew 
f’pajjiż assoċjat fid-dawl tal-protezzjoni 
tagħhom, għandu jinforma lill-
Kummissjoni jew lill-korp ta’ finanzjament 
qabel ma sseħħ xi disseminazzjoni relatata 
ma’ dawn ir-riżultati. Il-Kummissjoni 
għan-nom tal-Unjoni jew tal-korp ta’ 
finanzjament tista' tassumi pussess ta’ 
dawn ir-riżultati u tieħu l-passi neċessarji 
għall-protezzjoni adegwata tagħhom.
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Or. en

Emenda 642
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn parteċipant li jkun irċieva 
finanzjament mill-Unjoni ma għandux l-
intenzjoni li jipproteġi r-riżultati ġġenerati 
minnu għal raġunijiet minbarra l-
impossibbiltà taħt il-liġi tal-Unjoni jew 
nazzjonali jew in-nuqqas ta’ potenzjal għal 
sfruttar kummerċjali, u sakemm il-
parteċipant ma għandux l-intenzjoni li 
jitrasferixxihom lil entità legali oħra 
stabbilita fi Stat Membru jew f’pajjiż 
assoċjat fid-dawl tal-protezzjoni tagħhom, 
għandu jinforma lill-Kummissjoni jew lill-
korp ta’ finanzjament qabel ma sseħħ xi 
disseminazzjoni relatata ma’ dawn ir-
riżultati. Il-Kummissjoni għan-nom tal-
Unjoni jew tal-korp ta’ finanzjament tista' 
tassumi pussess ta’ dawn ir-riżultati u tieħu 
l-passi neċessarji għall-protezzjoni 
adegwata tagħhom.

2. Fejn parteċipant li jkun irċieva 
finanzjament mill-Unjoni ma għandux l-
intenzjoni li jipproteġi r-riżultati ġġenerati 
minnu għal raġunijiet minbarra l-
impossibbiltà taħt il-liġi tal-Unjoni jew 
nazzjonali jew in-nuqqas ta’ potenzjal għal 
sfruttar kummerċjali jew industrijali, u 
sakemm il-parteċipant ma għandux l-
intenzjoni li jitrasferixxihom lil entità 
legali oħra stabbilita fi Stat Membru jew 
f’pajjiż assoċjat fid-dawl tal-protezzjoni 
tagħhom, għandu jinforma lill-
Kummissjoni jew lill-korp ta’ finanzjament 
qabel ma sseħħ xi disseminazzjoni relatata 
ma’ dawn ir-riżultati. Il-Kummissjoni 
għan-nom tal-Unjoni jew tal-korp ta’ 
finanzjament tista' tassumi pussess ta’ 
dawn ir-riżultati u tieħu l-passi neċessarji 
għall-protezzjoni adegwata tagħhom.

Or. en

Emenda 643
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-parteċipant jista' jirrifjuta l-kunsens biss 
jekk juri li l-interessi leġittimi tiegħu sejrin 
isofru dannu sinifikanti. Ma tista' sseħħ l-

Il-parteċipant jista' jirrifjuta l-kunsens biss 
jekk juri li l-interessi leġittimi tiegħu sejrin 
isofru dannu sinifikanti. Ma tista' sseħħ l-
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ebda disseminazzjoni relatata ma’ dawn ir-
riżultati sakemm il-Kummissjoni jew il-
korp ta’ finanzjament ma jkunux ħadu 
deċiżjoni jew ikunu ddeċidew li sejrin 
jassumu pussess u jkunu ħadu l-passi 
neċessarji biex jiżguraw il-protezzjoni. Il-
ftehim dwar l-għotja għandu jistabbilixxi l-
limiti ta’ żmien f’dan ir-rigward.

ebda disseminazzjoni relatata ma’ dawn ir-
riżultati sakemm il-Kummissjoni jew il-
korp ta’ finanzjament ma jkunux ħadu 
deċiżjoni jekk humiex sejrin jassumu 
pussess jew le u jkunu ħadu l-passi 
neċessarji, kif relevanti, biex jiżguraw il-
protezzjoni. Il-ftehim dwar l-għotja għandu 
jistabbilixxi l-limiti ta’ żmien f’dan ir-
rigward.

Or. en

Emenda 644
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-parteċipant jista' jirrifjuta l-kunsens biss 
jekk juri li l-interessi leġittimi tiegħu sejrin 
isofru dannu sinifikanti. Ma tista' sseħħ l-
ebda disseminazzjoni relatata ma’ dawn ir-
riżultati sakemm il-Kummissjoni jew il-
korp ta’ finanzjament ma jkunux ħadu 
deċiżjoni jew ikunu ddeċidew li sejrin 
jassumu pussess u jkunu ħadu l-passi 
neċessarji biex jiżguraw il-protezzjoni. Il-
ftehim dwar l-għotja għandu jistabbilixxi l-
limiti ta’ żmien f’dan ir-rigward.

Il-parteċipant jista' jirrifjuta l-kunsens biss 
jekk juri li l-interessi leġittimi tiegħu sejrin 
isofru dannu sinifikanti. Ma tista' sseħħ l-
ebda disseminazzjoni relatata ma’ dawn ir-
riżultati sakemm il-Kummissjoni jew il-
korp ta’ finanzjament ma jkunux ħadu 
deċiżjoni jew ikunu ddeċidew li sejrin 
jassumu pussess u jkunu ħadu l-passi 
neċessarji biex jiżguraw il-protezzjoni. Il-
ftehim mudell dwar l-għotja għandu 
jistabbilixxi l-limiti ta’ żmien f’dan ir-
rigward.

Or. en

Emenda 645
Vicky Ford;

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn parteċipant li jkun irċieva 3. Fejn parteċipant li jkun irċieva 
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finanzjament mill-Unjoni jkollu l-
intenzjoni li jabbanduna l-protezzjoni tar-
riżultati jew ma jfittixx l-estensjoni ta’ 
protezzjoni bħal din għal raġunijiet 
minbarra n-nuqqas ta’ potenzjal għal użu 
kummerċjali, għandu jinforma lill-
Kummissjoni jew lill-korp ta’ finanzjament 
li jistgħu jkomplu jew jestendu l-
protezzjoni billi jassumu l-pussess 
tagħhom. Il-parteċipant jista' jirrifjuta l-
kunsens biss jekk juri li l-interessi leġittimi 
tiegħu sejrin isofru dannu sinifikanti. Il-
ftehim dwar l-għotja għandu jistabbilixxi l-
limiti ta’ żmien f’dan ir-rigward.

finanzjament mill-Unjoni jkollu l-
intenzjoni li jabbanduna l-protezzjoni tar-
riżultati jew ma jfittixx l-estensjoni ta’ 
protezzjoni bħal din għal raġunijiet 
minbarra n-nuqqas ta’ potenzjal għal użu 
kummerċjali fi żmien ħames snin wara t-
tmiem tal-azzjoni, għandu jinforma lill-
Kummissjoni jew lill-korp ta’ finanzjament 
li jistgħu, bil-kunsens tal-parteċipant sid, 
ikomplu jew jestendu l-protezzjoni billi 
jassumu l-pussess tagħhom. Il-
Kummissjoni jew il-korp ta' finanzjament 
għandu jieħu din id-deċiżjoni fi żmien 45 
jum. Il-parteċipant jista' jirrifjuta l-kunsens 
biss jekk juri li l-interessi leġittimi tiegħu 
sejrin isofru dannu sinifikanti. Il-ftehim 
dwar l-għotja għandu jistabbilixxi l-limiti 
ta’ żmien f’dan ir-rigward.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bidliet issuġġeriti mill-koordinaturi DESCA.

Emenda 646
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn parteċipant li jkun irċieva 
finanzjament mill-Unjoni jkollu l-
intenzjoni li jabbanduna l-protezzjoni tar-
riżultati jew ma jfittixx l-estensjoni ta’ 
protezzjoni bħal din għal raġunijiet 
minbarra n-nuqqas ta’ potenzjal għal użu 
kummerċjali, għandu jinforma lill-
Kummissjoni jew lill-korp ta’ finanzjament 
li jistgħu jkomplu jew jestendu l-
protezzjoni billi jassumu l-pussess 
tagħhom. Il-parteċipant jista' jirrifjuta l-
kunsens biss jekk juri li l-interessi leġittimi 

3. Fejn parteċipant li jkun irċieva 
finanzjament mill-Unjoni jkollu l-
intenzjoni li jabbanduna l-protezzjoni tar-
riżultati jew ma jfittixx l-estensjoni ta’ 
protezzjoni bħal din, għandu jinforma lill-
Kummissjoni jew lill-korp ta’ finanzjament 
li jistgħu jkomplu jew jestendu l-
protezzjoni billi jassumu l-pussess 
tagħhom. Il-parteċipant jista' jirrifjuta l-
kunsens biss jekk juri li l-interessi leġittimi 
tiegħu sejrin isofru dannu sinifikanti. Il-
ftehim dwar l-għotja għandu jistabbilixxi l-
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tiegħu sejrin isofru dannu sinifikanti. Il-
ftehim dwar l-għotja għandu jistabbilixxi l-
limiti ta’ żmien f’dan ir-rigward.

limiti ta’ żmien f’dan ir-rigward.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-raġuni li għaliha parteċipant ikollu l-ħsieb jabbanduna l-protezzjoni jew li ma jfittixx 
estensjoni tal-protezzjoni mhijiex relevanti biex il-Kummissjoni jew il-korp ta' finanzjament 
jiddeċiedu jew le li jkomplu jew jestendu l-protezzjoni.

Emenda 647
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn parteċipant li jkun irċieva 
finanzjament mill-Unjoni jkollu l-
intenzjoni li jabbanduna l-protezzjoni tar-
riżultati jew ma jfittixx l-estensjoni ta’ 
protezzjoni bħal din għal raġunijiet 
minbarra n-nuqqas ta’ potenzjal għal użu 
kummerċjali, għandu jinforma lill-
Kummissjoni jew lill-korp ta’ finanzjament 
li jistgħu jkomplu jew jestendu l-
protezzjoni billi jassumu l-pussess 
tagħhom. Il-parteċipant jista' jirrifjuta l-
kunsens biss jekk juri li l-interessi leġittimi 
tiegħu sejrin isofru dannu sinifikanti. Il-
ftehim dwar l-għotja għandu jistabbilixxi l-
limiti ta’ żmien f’dan ir-rigward.

3. Fejn parteċipant li jkun irċieva 
finanzjament mill-Unjoni jkollu l-
intenzjoni li jabbanduna l-protezzjoni tar-
riżultati jew ma jfittixx l-estensjoni ta’ 
protezzjoni bħal din għal raġunijiet 
minbarra n-nuqqas ta’ potenzjal għal użu 
kummerċjali, għandu jinforma lill-
Kummissjoni jew lill-korp ta’ finanzjament 
li jistgħu jkomplu jew jestendu l-
protezzjoni billi jassumu l-pussess 
tagħhom. Il-parteċipant jista' jirrifjuta l-
kunsens biss jekk juri li l-interessi leġittimi 
tiegħu sejrin isofru dannu sinifikanti. Il-
ftehim mudell dwar l-għotja għandu 
jistabbilixxi l-limiti ta’ żmien f’dan ir-
rigward.

Or. en

Emenda 648
Britta Thomsen;

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 1 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull parteċipant li jkun irċieva 
finanzjament mill-Unjoni għandu juża l-
aqwa sforzi tiegħu biex jisfrutta r-riżultati 
li jippossjedi f’riċerka ulterjuri jew 
kummerċjalment, jew li jara li jiġu sfruttati 
minn entità legali oħra għal dawn l-
għanijiet, b’mod partikolari permezz ta’ 
trasferiment u liċenzjar ta’ riżultati skont l-
Artikolu 41.

1. Kull parteċipant li jkun irċieva 
finanzjament mill-Unjoni għandu juża l-
aqwa sforzi tiegħu biex jisfrutta r-riżultati 
li jippossjedi f’riċerka ulterjuri jew 
kummerċjalment, jew li jara li jiġu sfruttati 
minn entità legali oħra għal dawn l-
għanijiet, b’mod partikolari permezz ta’ 
trasferiment u liċenzjar ta’ riżultati skont l-
Artikolu 41. Dan jista' jsir pereżempju 
permezz ta' attivitajiet bħall-
istandardizzazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istandardizzazzjoni għandha rwol importanti fid-disseminazzjoni ta' riżultati ta' riċerka u 
għalhekk għandha tissemma b'mod espliċitu.

Emenda 649
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull parteċipant li jkun irċieva 
finanzjament mill-Unjoni għandu juża l-
aqwa sforzi tiegħu biex jisfrutta r-riżultati 
li jippossjedi f’riċerka ulterjuri jew 
kummerċjalment, jew li jara li jiġu sfruttati 
minn entità legali oħra għal dawn l-
għanijiet, b’mod partikolari permezz ta’ 
trasferiment u liċenzjar ta’ riżultati skont l-
Artikolu 41.

1. Kull parteċipant li jkun irċieva 
finanzjament mill-Unjoni għandu juża l-
aqwa sforzi tiegħu biex jisfrutta r-riżultati 
li jippossjedi, jew li jara li jiġu sfruttati 
minn entità legali oħra għal dawn l-
għanijiet, b’mod partikolari permezz ta’ 
trasferiment u liċenzjar ta’ riżultati skont l-
Artikolu 41.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-inserzjoni ta' definizzjoni aktar sħiħa tal-kunċett ta' 'sfruttar' fl-Artikolu 2 għar-regoli 
kollha dwar il-parteċipazzjoni.
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Emenda 650
Judith A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull parteċipant li jkun irċieva 
finanzjament mill-Unjoni għandu juża l-
aqwa sforzi tiegħu biex jisfrutta r-riżultati 
li jippossjedi f’riċerka ulterjuri jew 
kummerċjalment, jew li jara li jiġu sfruttati 
minn entità legali oħra għal dawn l-
għanijiet, b’mod partikolari permezz ta’ 
trasferiment u liċenzjar ta’ riżultati skont l-
Artikolu 41.

1. Kull parteċipant li jkun irċieva 
finanzjament mill-Unjoni għandu juża l-
aqwa sforzi tiegħu biex jisfrutta r-riżultati 
li jippossjedi f’riċerka ulterjuri, żvilupp, 
innovazzjoni jew kummerċjalment, jew li 
jara li jiġu sfruttati minn entità legali oħra 
għal dawn l-għanijiet, b’mod partikolari 
permezz ta’ trasferiment u liċenzjar ta’ 
riżultati skont l-Artikolu 41.

Or. en

Emenda 651
Marisa Matias;

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jistgħu jiġu stabbiliti obbligi addizzjonali 
ta’ użu fil-ftehim dwar l-għotja. Kull 
obbligu addizzjonali bħal dan għandu jiġi 
indikat fil-programm ta’ ħidma jew fil-pjan 
ta’ ħidma.

Jistgħu jiġu stabbiliti obbligi addizzjonali 
ta’ użu fil-ftehim dwar l-għotja. Kull 
obbligu addizzjonali bħal dan għandu jiġi 
indikat fil-programm ta’ ħidma jew fil-pjan 
ta’ ħidma. Jekk il-programm ta' ħidma 
jkun dirett biex jiġu indirizzati sfidi tas-
soċjetà (is-saħħa, il-klima, il-
bijodiversità), l-użu,it-trasferiment jew il-
liċenzjar tar-riżultati għandhom isiru 
skont il-prinċipji tal-Liċenzjar għall-
Aċċess Globali, biex ikun jista' jsir użu 
massimu ta' soluzzjonijiet innovattivi fl-
aħjar interess tal-pubbliku, u biex tiġi 
nkoraġġita l-aċċessibilità għar-riżultati 
tar-riċerka għal dawk li huma affettwati.
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Or. en

Emenda 652
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Soġġett għal xi restrizzjoni minħabba l-
protezzjoni ta’ proprjetà intellettwali, 
regoli dwar sigurtà jew interessi 
kummerċjali leġittimi, kull parteċipant 
għandu permezz ta’ mezzi xierqa 
jiddissemina r-riżultati fil-pussess tiegħu 
malajr kemm jista' jkun. Il-ftehim dwar l-
għotja jista' jistabbilixxi l-limiti ta’ żmien 
f’dan ir-rigward.

2. Soġġett għal xi restrizzjoni minħabba l-
protezzjoni ta’ proprjetà intellettwali, 
regoli dwar sigurtà jew interessi 
kummerċjali leġittimi, kull parteċipant 
għandu permezz ta’ mezzi xierqa 
jiddissemina r-riżultati fil-pussess tiegħu 
malajr kemm jista' jkun. Il-ftehim dwar l-
għotja jista' jistabbilixxi l-limiti ta’ żmien 
f’dan ir-rigward. Fil-qasam tal-isfidi 
ewlenin tas-soċjetà (is-saħħa, il-klima, il-
bijodiversità), il-liċenzjar tar-riżultati lil 
partijiet terzi għandu b'mod normali jseħħ 
fuq termini mhux esklużivi sabiex 
jippermetti kompetizzjoni immedjata u 
b'hekk jinkoraġġixxi l-aċċessibilità 
globali.

Or. en

Emenda 653
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jistgħu jiġu stabbiliti obbligi addizzjonali 
ta’ disseminazzjoni fil-ftehim dwar l-
għotja.

Jistgħu jiġu stabbiliti obbligi addizzjonali 
ta’ disseminazzjoni fil-ftehim dwar l-
għotja. Kull obbligu addizzjonali bħal dan 
għandu jiġi indikat fil-programm ta’ 
ħidma jew fil-pjan ta’ ħidma.
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Or. en

Emenda 654
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fir-rigward ta’ disseminazzjoni permezz 
ta’ pubblikazzjonijiet ta’ riċerka, l-aċċess 
miftuħ għandu japplika taħt it-termini u l-
kundizzjonijiet stabbiliti fil-ftehim dwar l-
għotja. Fir-rigward ta’ disseminazzjoni ta’ 
riżultati oħra, inkluż dejta dwar riċerka, 
il-ftehim dwar l-għotja jista' jistabbilixxi 
t-termini u l-kundizzjonijiet skont liema 
għandu jiġi pprovdut l-aċċess miftuħ għal 
tali riżultati, b’mod partikolari fil-
fruntieri tar-riċerka tal-KER jew f’oqsma 
xierqa oħra.

Fir-rigward ta’ disseminazzjoni permezz 
ta’ pubblikazzjonijiet ta’ riċerka, l-aċċess 
miftuħ għandu jiġi promoss.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħala regola ġenerali, għandu jkun hemm aċċess miftuħ għall-pubblikazzjonijiet tar-riċerka 
billi jiġu finanzjati l-ispejjeż  ta' aċċess onlajn miftuħ għal dawn il-pubblikazzjonijiet. L-
aċċess liberu għandu madankollu jkun limitat għall-pubblikazzjonijiet ta' riċerka. Dwar 
aċċess u aċċess miftuħ għal riżultati ara l-Emenda 85 fl-abbozz ta' rapport tar-Rapporteur.

Emenda 655
Francisco Sosa Wagner;

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fir-rigward ta’ disseminazzjoni permezz 
ta’ pubblikazzjonijiet ta’ riċerka, l-aċċess 
miftuħ għandu japplika taħt it-termini u l-
kundizzjonijiet stabbiliti fil-ftehim dwar l-
għotja. Fir-rigward ta’ disseminazzjoni ta’ 

Fir-rigward ta’ disseminazzjoni permezz 
ta’ pubblikazzjonijiet ta’ riċerka, l-aċċess 
miftuħ għandu japplika taħt it-termini u l-
kundizzjonijiet stabbiliti fil-ftehim dwar l-
għotja. Dan l-arranġament għandu jkun 
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riżultati oħra, inkluż dejta dwar riċerka, il-
ftehim dwar l-għotja jista' jistabbilixxi t-
termini u l-kundizzjonijiet skont liema 
għandu jiġi pprovdut l-aċċess miftuħ għal 
tali riżultati, b’mod partikolari fil-fruntieri 
tar-riċerka tal-KER jew f’oqsma xierqa 
oħra.

awtomatiku bl-għan li jiżgura aċċess 
liberu onlajn għall-pubbliku għal 
pubblikazzjonijiet ta' riċerka ffinanzjata 
mill-UE malajr kemm jista' jkun, u f'kull 
każ, fi żmien sitt xhur minn meta r-
riżultati jidhru f'ġurnal xjentifiku. 
Kwalunkwe spejjeż li jkun hemm għal dan 
l-aċċess għandhom jiġu koperti mill-fondi 
tal-UE. Fir-rigward ta’ disseminazzjoni ta’ 
riżultati oħra, inkluż dejta dwar riċerka, il-
ftehim dwar l-għotja jista' jistabbilixxi t-
termini u l-kundizzjonijiet skont liema 
għandu jiġi pprovdut l-aċċess miftuħ għal 
tali riżultati, b’mod partikolari fil-fruntieri 
tar-riċerka tal-KER jew f’oqsma xierqa 
oħra, pereżempju f'każi fejn hemm 
raġunijiet prevalenti ta' interess pubbliku, 
ir-riżultati ta' riċerka fil-qasam tas-saħħa 
pubblika għandhom ikunu disponibbli 
mingħajr ħlas.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Aċċess online miftuħ għall-pubbliku għandu jkun provdut awtomatikament għal 
pubblikazzjonijiet ta' riċerka tal-UE malajr kemm jista' jkun jew, f'kull każ, fi żmien sitt xhur 
minn meta r-riżultati jidhru f'ġurnal xjentifiku.

Emenda 656
Judith A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fir-rigward ta’ disseminazzjoni permezz 
ta’ pubblikazzjonijiet ta’ riċerka, l-aċċess 
miftuħ għandu japplika taħt it-termini u l-
kundizzjonijiet stabbiliti fil-ftehim dwar l-
għotja. Fir-rigward ta’ disseminazzjoni ta’ 
riżultati oħra, inkluż dejta dwar riċerka, il-
ftehim dwar l-għotja jista' jistabbilixxi t-
termini u l-kundizzjonijiet skont liema 
għandu jiġi pprovdut l-aċċess miftuħ għal 

Fir-rigward ta’ disseminazzjoni permezz 
ta’ pubblikazzjonijiet ta’ riċerka, l-aċċess 
miftuħ għandu japplika bħala l-politika 
normali, minbarra f'każi fejn hu 
suffiċjentement iġġustifikat u b'mod ieħor 
dikjarat fit-termini u l-kundizzjonijiet 
stabbiliti fil-ftehim dwar l-għotja. Aċċess 
onlajn, mingħajr ħlas għall-pubbliku ta' 
pubblikazzjonijiet ta' riċerka ffinanzjati 
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tali riżultati, b’mod partikolari fil-fruntieri 
tar-riċerka tal-KER jew f’oqsma xierqa 
oħra.

mill-Unjoni għaċ-ċittadini u l-kumpaniji 
tal-Unjoni, fi żmien sitt xhur mill-
pubblikazzjoni f'ġurnal xjentifiku rivedut 
mill-pari, għandu jkun il-mudell normali. 
Kwalunkwe imposta għal aċċess miftuħ, 
meta applikabbli, tista' tkun koperta mill-
fondi relevanti tal-Unjoni.  Ir-rwol u l-
operat ta' infrastrutturi u repożitarji 
diġitali għall-viżibilità u d-disseminazzjoni 
ta' riżultati ta' riċerka ta' Orizzont 2020 
għandhom jissaħħu. Fir-rigward ta’ 
disseminazzjoni ta’ riżultati oħra, inkluż 
dejta dwar riċerka, il-ftehim dwar l-għotja 
jista' jistabbilixxi t-termini u l-
kundizzjonijiet skont liema għandu jiġi 
pprovdut l-aċċess miftuħ għal tali riżultati, 
b’mod partikolari fil-fruntieri tar-riċerka 
tal-KER jew f’oqsma xierqa oħra.

Or. en

Emenda 657
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fir-rigward ta’ disseminazzjoni permezz 
ta’ pubblikazzjonijiet ta’ riċerka, l-aċċess 
miftuħ għandu japplika taħt it-termini u l-
kundizzjonijiet stabbiliti fil-ftehim dwar l-
għotja. Fir-rigward ta’ disseminazzjoni ta’ 
riżultati oħra, inkluż dejta dwar riċerka, il-
ftehim dwar l-għotja jista' jistabbilixxi t-
termini u l-kundizzjonijiet skont liema 
għandu jiġi pprovdut l-aċċess miftuħ għal 
tali riżultati, b’mod partikolari fil-fruntieri 
tar-riċerka tal-KER jew f’oqsma xierqa
oħra.

Fir-rigward ta’ disseminazzjoni permezz 
ta’ pubblikazzjonijiet ta’ riċerka, l-aċċess 
miftuħ għandu japplika bħala l-politika 
normali bl-għan ta' aċċess onlajn, 
mingħajr ħlas għall-pubbliku għal 
pubblikazzjonijiet ta' riċerka ffinanzjati 
mill-Unjoni malajr kemm jista' jkun, u 
f'kull każ fi żmien sitt xhur mill-
pubblikazzjoni f'ġurnal xjentifiku rivedut 
mill-pari u taħt it-termini u l-
kundizzjonijiet stabbiliti fil-ftehim dwar l-
għotja. Fir-rigward ta’ disseminazzjoni ta’ 
riżultati oħra, inkluż dejta dwar riċerka, il-
ftehim dwar l-għotja għandu jistabbilixxi 
t-termini u l-kundizzjonijiet skont liema 
għandu jiġi pprovdut l-aċċess miftuħ għal 
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tali riżultati, b’mod partikolari fil-fruntieri 
tar-riċerka tal-KER jew f’oqsma oħra ta' 
interess pubbliku bħas-saħħa pubblika, l-
ambjent jew materji oħra ta' interess 
primarju għas-soċjetà.

Or. en

Emenda 658
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fir-rigward ta’ disseminazzjoni permezz 
ta’ pubblikazzjonijiet ta’ riċerka, l-aċċess 
miftuħ għandu japplika taħt it-termini u l-
kundizzjonijiet stabbiliti fil-ftehim dwar l-
għotja. Fir-rigward ta’ disseminazzjoni ta’ 
riżultati oħra, inkluż dejta dwar riċerka, il-
ftehim dwar l-għotja jista' jistabbilixxi t-
termini u l-kundizzjonijiet skont liema 
għandu jiġi pprovdut l-aċċess miftuħ għal 
tali riżultati, b’mod partikolari fil-
fruntieri tar-riċerka tal-KER jew f’oqsma 
xierqa oħra.

Fir-rigward ta’ disseminazzjoni permezz 
ta’ pubblikazzjonijiet xjentifiċi, l-aċċess 
miftuħ għandu japplika taħt it-termini u l-
kundizzjonijiet stabbiliti fil-ftehim dwar l-
għotja. Fir-rigward ta’ disseminazzjoni ta’ 
riżultati oħra, inkluż dejta dwar riċerka, il-
ftehim mudell dwar l-għotja. 

Or. en

Emenda 659
Teresa Riera Madurell;

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fir-rigward ta’ disseminazzjoni permezz 
ta’ pubblikazzjonijiet ta’ riċerka, l-aċċess 
miftuħ għandu japplika taħt it-termini u l-
kundizzjonijiet stabbiliti fil-ftehim dwar l-
għotja. Fir-rigward ta’ disseminazzjoni ta’ 

Fir-rigward ta’ disseminazzjoni permezz 
ta’ pubblikazzjonijiet ta’ riċerka, l-aċċess 
miftuħ għandu japplika bħala l-politika 
normali bl-għan ta' aċċess onlajn, 
mingħajr ħlas għall-pubbliku għal 
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riżultati oħra, inkluż dejta dwar riċerka, il-
ftehim dwar l-għotja jista' jistabbilixxi t-
termini u l-kundizzjonijiet skont liema 
għandu jiġi pprovdut l-aċċess miftuħ għal 
tali riżultati, b’mod partikolari fil-fruntieri 
tar-riċerka tal-KER jew f’oqsma xierqa 
oħra.

pubblikazzjonijiet ta' riċerka ffinanzjati 
mill-Unjoni fi żmien sitt xhur minn meta 
jiġu ppubblikati f'ġurnal xjentifiku 
rivedut mill-pari u taħt it-termini u l-
kundizzjonijiet stabbiliti fil-ftehim dwar l-
għotja. Fir-rigward ta’ disseminazzjoni ta’ 
riżultati oħra, inkluż dejta dwar riċerka, il-
ftehim dwar l-għotja jista' jistabbilixxi t-
termini u l-kundizzjonijiet skont liema 
għandu jiġi pprovdut l-aċċess diġitali 
miftuħ għal tali riżultati, b’mod partikolari 
fil-fruntieri tar-riċerka tal-KER jew 
f’oqsma xierqa oħra.

Or. en

Emenda 660
Vicky Ford;

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fir-rigward ta’ disseminazzjoni permezz 
ta’ pubblikazzjonijiet ta’ riċerka, l-aċċess 
miftuħ għandu japplika taħt it-termini u l-
kundizzjonijiet stabbiliti fil-ftehim dwar l-
għotja. Fir-rigward ta’ disseminazzjoni ta’ 
riżultati oħra, inkluż dejta dwar riċerka, il-
ftehim dwar l-għotja jista' jistabbilixxi t-
termini u l-kundizzjonijiet skont liema 
għandu jiġi pprovdut l-aċċess miftuħ għal 
tali riżultati, b’mod partikolari fil-fruntieri 
tar-riċerka tal-KER jew f’oqsma xierqa 
oħra.

Fir-rigward ta’ disseminazzjoni permezz 
ta’ pubblikazzjonijiet ta’ riċerka li 
jiddeskrivu, jinterpretaw jew janalizzaw 
dejta, tagħrif jew informazzjoni ġġenerata 
bħala riżultat dirett ta' fondi ta' 
Orizzont 2020, l-aċċess miftuħ u 
sostenibbli jista' japplika taħt it-termini u 
l-kundizzjonijiet stabbiliti fil-ftehim dwar 
l-għotja. Fir-rigward ta’ disseminazzjoni 
ta’ riżultati oħra, inkluż dejta dwar riċerka, 
il-ftehim dwar l-għotja jista' jistabbilixxi t-
termini u l-kundizzjonijiet skont liema 
għandu jiġi pprovdut l-aċċess miftuħ u 
sostenibbli għal tali riżultati, b’mod 
partikolari fil-fruntieri tar-riċerka tal-KER 
jew f’oqsma xierqa oħra.

Or. en
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Emenda 661
Antonio Cancian;

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fir-rigward ta’ disseminazzjoni permezz 
ta’ pubblikazzjonijiet ta’ riċerka, l-aċċess 
miftuħ għandu japplika taħt it-termini u l-
kundizzjonijiet stabbiliti fil-ftehim dwar l-
għotja. Fir-rigward ta’ disseminazzjoni ta’ 
riżultati oħra, inkluż dejta dwar riċerka, il-
ftehim dwar l-għotja jista' jistabbilixxi t-
termini u l-kundizzjonijiet skont liema 
għandu jiġi pprovdut l-aċċess miftuħ għal 
tali riżultati, b’mod partikolari fil-fruntieri 
tar-riċerka tal-KER jew f’oqsma xierqa 
oħra.

Fir-rigward ta’ disseminazzjoni permezz 
ta’ pubblikazzjonijiet ta’ riċerka, l-aċċess 
miftuħ għandu japplika taħt it-termini u l-
kundizzjonijiet stabbiliti fil-ftehim dwar l-
għotja. Fir-rigward ta’ disseminazzjoni ta’ 
riżultati oħra, inkluż dejta dwar riċerka, il-
ftehim dwar l-għotja jista' jistabbilixxi t-
termini u l-kundizzjonijiet skont liema 
għandu jiġi pprovdut l-aċċess miftuħ għal 
tali riżultati. Aċċess miftuħ għal riżultati 
ta' riċerka għandu jinżamm limitat biex 
jiżgura li l-IPRs ikunu rispettati, b’mod 
partikolari fir-rigward ta' pajjiżi terzi.

Or. en

Emenda 662
Judith A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 2 – subparagrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-proposti għandu jkun fihom pjan ta' 
ġestjoni tad-dejta u pjan ta' kondiviżjoni li 
jiżguraw li d-dejta li tinkiseb mir-riċerka 
tkun ġestita u ssir disponibbli bl-aktar 
mod wiesa' u liberu possibbli biex ikun 
massimizzat il-benefiċċju pubbliku filwaqt 
li jiġi rikonoxxut li l-kondiviżjoni dejjem 
tiffavorixxi l-valur fuq terminu twil ta' 
żmien tad-dejta, li tista' titlob perjodu 
limitat ta' użu esklużiv tar-riżultati tar-
riċerka.

Or. en
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Emenda 663
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 2 – subparagrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-proposti għandu jkun fihom pjan ta' 
ġestjoni u ta' kondiviżjoni ta' dejta u ta' 
riżultati oħra li jiżgura li dawn isiru 
disponibbli bl-aktar mod wiesa' u liberu 
possibbli, filwaqt li jirrikonoxxi l-ħtieġa 
possibbli għal perjodu limitat ta' użu 
esklużiv tar-riżultati tar-riċerka.

Or. en

Emenda 664
Christian Ehler, Paul Rübig

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 2 – subparagrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Aċċess miftuħ għal pubblikazzjonijiet ta' 
riċerka li jkunu ppubblikati wara t-
terminu tal-proġett għandhom ikunu 
sostnuti minn somma ta' darba li titħallas 
fi tmiem il-proġett.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-fatt li l-attivitajiet tal-pubblikazzjonijiet ħafna drabi ma jseħħux qabel tmiem il-
proġett attwali (fejn attivitajiet ta' disseminazzjoni jkunu koperti mill-fondi tal-proġett), 
jeħtieġ ikunu pprovduti mezzi li jkopru spejjeż ta' disseminazzjoni u spejjeż għal aċċess miftuħ 
wara li jispiċċa l-proġett. Sabiex tiġi evitata sistema kumplikata ta' rimborż, somma ta' darba 
li titħallas fi tmiem il-proġett hi meqjusa l-aktar għażla fattibbli biex dan jintlaħaq.
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Emenda 665
Judith A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 2 – subparagrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Biex tkun ġestita sew u aċċessibbli dejta 
ta' riċerka b'aċċess miftuħ, il-
Kummissjoni għandha tistabbilixxi u 
timmaniġġja Librerija ta' Riċerka 
Ewropea b'aċċess miftuħ. 

Or. en

Emenda 666
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 2 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandha tingħata notifika bil-quddiem ta’ 
kull attività ta’ disseminazzjoni lill-
parteċipanti l-oħra. Wara n-notifika, 
parteċipant jista' joġġezzjona jekk juri li l-
interessi leġittimi tiegħu fir-rigward tar-
riżultati jew tat-tagħrif eżistenti tiegħu 
sejrin isofru dannu sinifikanti bid-
disseminazzjoni maħsuba. F’każijiet bħal 
dawn, l-attività ta’ disseminazzjoni ma 
tistax isseħħ sakemm ma jittieħdux passi 
xierqa għas-salvagwardja ta’ dawn l-
interessi leġittimi. Il-ftehim dwar l-għotja 
jista' jistabbilixxi l-limiti ta’ żmien f’dan ir-
rigward.

Għandha tingħata notifika bil-quddiem ta’ 
kull attività ta’ disseminazzjoni lill-
parteċipanti l-oħra, sakemm mhux 
miftiehem mod ieħor fil-ftehim tal-
konsorzju.. Wara n-notifika, parteċipant 
jista' joġġezzjona jekk juri li l-interessi 
leġittimi tiegħu fir-rigward tar-riżultati jew 
tat-tagħrif eżistenti tiegħu sejrin isofru 
dannu sinifikanti bid-disseminazzjoni 
maħsuba. F’każijiet bħal dawn, l-attività ta’ 
disseminazzjoni ma tistax isseħħ sakemm 
ma jittieħdux passi xierqa għas-
salvagwardja ta’ dawn l-interessi leġittimi. 
Il-ftehim dwar l-għotja jista' jistabbilixxi l-
limiti ta’ żmien f’dan ir-rigward.

Or. en
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Emenda 667
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 2 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandha tingħata notifika bil-quddiem ta’ 
kull attività ta’ disseminazzjoni lill-
parteċipanti l-oħra. Wara n-notifika, 
parteċipant jista' joġġezzjona jekk juri li l-
interessi leġittimi tiegħu fir-rigward tar-
riżultati jew tat-tagħrif eżistenti tiegħu 
sejrin isofru dannu sinifikanti bid-
disseminazzjoni maħsuba. F’każijiet bħal 
dawn, l-attività ta’ disseminazzjoni ma 
tistax isseħħ sakemm ma jittieħdux passi 
xierqa għas-salvagwardja ta’ dawn l-
interessi leġittimi. Il-ftehim dwar l-għotja 
jista' jistabbilixxi l-limiti ta’ żmien f’dan 
ir-rigward.

Għandha tingħata notifika bil-quddiem ta’ 
kull attività ta’ disseminazzjoni lill-
parteċipanti l-oħra. Wara n-notifika, 
parteċipant jista' joġġezzjona jekk juri li l-
interessi leġittimi tiegħu fir-rigward tar-
riżultati jew tat-tagħrif eżistenti tiegħu 
sejrin isofru dannu sinifikanti bid-
disseminazzjoni maħsuba. F’każijiet bħal 
dawn, l-attività ta’ disseminazzjoni ma 
tistax isseħħ sakemm ma jittieħdux passi 
xierqa għas-salvagwardja ta’ dawn l-
interessi leġittimi. Il-ftehim dwar l-għotja 
għandu jistabbilixxi l-limiti ta’ żmien 
raġonevoli f’dan ir-rigward.

Or. en

Emenda 668
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 2 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandha tingħata notifika bil-quddiem ta’ 
kull attività ta’ disseminazzjoni lill-
parteċipanti l-oħra. Wara n-notifika, 
parteċipant jista' joġġezzjona jekk juri li l-
interessi leġittimi tiegħu fir-rigward tar-
riżultati jew tat-tagħrif eżistenti tiegħu 
sejrin isofru dannu sinifikanti bid-
disseminazzjoni maħsuba. F’każijiet bħal 
dawn, l-attività ta’ disseminazzjoni ma 
tistax isseħħ sakemm ma jittieħdux passi 
xierqa għas-salvagwardja ta’ dawn l-
interessi leġittimi. Il-ftehim dwar l-għotja 

Għandha tingħata notifika bil-quddiem ta’ 
kull attività ta’ disseminazzjoni lill-
parteċipanti l-oħra. Wara n-notifika, 
parteċipant jista' joġġezzjona jekk juri li l-
interessi leġittimi tiegħu fir-rigward tar-
riżultati jew tat-tagħrif eżistenti tiegħu 
sejrin isofru dannu sinifikanti bid-
disseminazzjoni maħsuba. F’każijiet bħal 
dawn, l-attività ta’ disseminazzjoni ma 
tistax isseħħ sakemm ma jittieħdux passi 
xierqa għas-salvagwardja ta’ dawn l-
interessi leġittimi. Il-ftehim mudell dwar l-
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jista' jistabbilixxi l-limiti ta’ żmien f’dan 
ir-rigward.

għotja għandu jistabbilixxi l-limiti ta’ 
żmien f’dan ir-rigward.

Or. en

Emenda 669
Lambert van Nistelrooij;

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fir-rigward tad-disseminazzjoni tar-
riżultati, il-ftehim tal-konsorzju għandu 
jistabbilixxi t-termini u l-kundizzjonijiet li 
bihom għandu jiġi pprovdut l-aċċess 
liberu għar-riżultati, b’mod partikolari fil-
fruntieri tar-riċerka tal-KER jew f’oqsma 
xierqa oħra.

Or. en(B'referenza għall-Emenda 86; PE489.632v01-00)

Ġustifikazzjoni

Isiru ftehimiet ta' negozjati dwar id-disseminazzjoni ta' riżultati fil-ftehim tal-konsorzju, 
minflok li l-ftehim tal-għoti jippermetti sħab tal-konsorzju li jagħmlu ftehimiet imfassla għaċ-
ċirkustanzi speċifiċi tagħhom dwar id-disseminazzjoni tar-riżultati tagħhom.

Emenda 670
Vicky Ford;

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Kull parteċipant għandu jirrapporta lill-
Kummissjoni jew lill-korp ta’ finanzjament 
bl-attivitajiet tiegħu relatati mal-isfruttar u 
d-disseminazzjoni. Għall-finijiet tal-
monitoraġġ u tad-disseminazzjoni mill-
Kummissjoni jew mill-korp ta’ 
finanzjament, il-parteċipanti għandhom 

3. Matul terminu tal-azzjoni u għal 
perjodu ta' sena wara li tintemm, kull 
parteċipant, fuq talba tal-Kummissjoni,
għandu jirrapporta lill-Kummissjoni jew 
lill-korp ta’ finanzjament bl-attivitajiet 
tiegħu relatati mal-isfruttar u d-
disseminazzjoni. Għall-finijiet tal-



AM\907844MT.doc 53/127 PE492.788v01-00

MT

jipprovdu kull informazzjoni u dokument 
utli skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-
ftehim dwar l-għotja.

monitoraġġ u tad-disseminazzjoni mill-
Kummissjoni jew mill-korp ta’ 
finanzjament, il-parteċipanti għandhom 
jipprovdu kull informazzjoni u dokument 
utli skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-
ftehim dwar l-għotja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bidliet issuġġeriti mill-koordinaturi DESCA.

Emenda 671
Marisa Matias;

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Kull parteċipant għandu jirrapporta lill-
Kummissjoni jew lill-korp ta’ finanzjament 
bl-attivitajiet tiegħu relatati mal-isfruttar u 
d-disseminazzjoni. Għall-finijiet tal-
monitoraġġ u tad-disseminazzjoni mill-
Kummissjoni jew mill-korp ta’ 
finanzjament, il-parteċipanti għandhom 
jipprovdu kull informazzjoni u dokument 
utli skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-
ftehim dwar l-għotja.

3. Kull parteċipant għandu jirrapporta lill-
Kummissjoni jew lill-korp ta’ finanzjament 
bl-attivitajiet tiegħu relatati mal-isfruttar u 
d-disseminazzjoni. Għall-finijiet tal-
monitoraġġ u tad-disseminazzjoni mill-
Kummissjoni jew mill-korp ta’ 
finanzjament, il-parteċipanti għandhom 
jipprovdu kull informazzjoni u dokument 
utli skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-
ftehim dwar l-għotja. Biex tkun żgurata t-
trasparenza, ir-rapporti għandhom ikunu
disponibbli pubblikament.

Or. en

Emenda 672
Philippe Lamberts;
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Kull parteċipant għandu jirrapporta lill-
Kummissjoni jew lill-korp ta’ finanzjament 
bl-attivitajiet tiegħu relatati mal-isfruttar u 
d-disseminazzjoni. Għall-finijiet tal-
monitoraġġ u tad-disseminazzjoni mill-
Kummissjoni jew mill-korp ta’ 
finanzjament, il-parteċipanti għandhom 
jipprovdu kull informazzjoni u dokument 
utli skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-
ftehim dwar l-għotja.

3. Kull parteċipant għandu jirrapporta lill-
Kummissjoni jew lill-korp ta’ finanzjament 
bl-attivitajiet tiegħu relatati mal-isfruttar u 
d-disseminazzjoni. Għall-finijiet tal-
monitoraġġ u tad-disseminazzjoni mill-
Kummissjoni jew mill-korp ta’ 
finanzjament, il-parteċipanti għandhom 
jipprovdu kull informazzjoni u dokument 
utli skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-
ftehim dwar l-għotja. Biex tkun żgurata t-
trasparenza, ir-rapporti għandhom ikunu 
disponibbli pubblikament.

Or. en

Emenda 673
Francisco Sosa Wagner;

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4 a. Aċċess għall-applikazzjonijiet tal-
privattivi, standards, pubblikazzjonijiet 
jew kwalunkwe mezz ieħor ta' 
disseminazzjoni, inkluż formati 
elettroniċi, relatati mar-riżultati tar-
riċerka relatata għandhom ikunu 
assigurati għal persuni b'diżabilitajiet fuq 
l-istess termini ta' kwalunkwe ċittadin 
ieħor.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Aċċess għar-riżultati ta' kwalunkwe tip għandhom ikunu garantiti għal persuni b'diżabilitajiet 
fuq l-istess termini ta' kwalunkwe persuna oħra.
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Emenda 674
Marisa Matias;

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Sabiex ikun hemm disseminazzjoni 
aktar effettiva u produttiva tar-riżultati, u 
dawn ikunu jistgħu jilħqu l-potenzjal 
tagħhom għas-soċjetà, għandu jkun 
promoss interazzjoni bejn il-komunità 
xjentifika u ċ-ċittadini, is-soċjetà ċivili, l-
ibliet, l-awtoritajiet lokali, reġjonali u 
nazzjonali, l-industrija u partijiet 
interessati ekonomiċi oħra.

Or. en

Emenda 675
Patrizia Toia;

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-applikazzjonijiet kollha tal-
privattivi, standards, pubblikazzjonijiet 
jew kull forma oħra ta' għodda ta' 
disseminazzjoni, anke f'forma elettronika, 
relatata ma' riżultati għandha ssir 
disponibbli u aċċessibbli, fuq bażi ugwali 
ma' oħrajn, għal persuni b'diżabilitajiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Persuni b'diżabilitajiet għandu jkollhom aċċess ugwali għal applikazzjonijiet ta' privattivi, 
standards, pubblikazzjonijiet jew għodda oħra ta' disseminazzjoni, anke f'forma elettronika, 
relatata ma' riżultati ta' proġetti ffinanzjati minn Orizzont 2020, aktar u aktar meta dan ikun 
dwar finanzi pubbliċi.
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Emenda 676
Claudio Morganti, Oreste Rossi, Fiorello Provera

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-applikazzjonijiet kollha tal-
privattivi, standards, pubblikazzjonijiet 
jew kull forma oħra ta' għodda ta' 
disseminazzjoni, anke f'forma elettronika, 
relatata ma' riżultati għandha ssir 
disponibbli u aċċessibbli, fuq bażi ugwali 
ma' oħrajn, għal persuni b'diżabilitajiet.

Or. en

Emenda 677
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr preġudizzju għall-obbligi ta’ 
kunfidenzjalità li joħorġu minn liġijiet jew 
regolamenti fil-każ ta’ fużjonijiet u 
akkwisti, fejn il-parteċipanti l-oħra jkunu 
għadhom igawdu drittijiet ta’ aċċess għar-
riżultati li sejrin jiġu trasferiti, il-
parteċipant li għandu l-intenzjoni li 
jittrasferixxi r-riżultati għandu jinnotifika 
lil dawk il-parteċipanti l-oħra minn qabel, 
flimkien ma’ biżżejjed informazzjoni dwar 
is-sid il-ġdid tar-riżultati maħsub sabiex 
jippermetti lill-parteċipanti l-oħra li 
janalizzaw l-effett tat-trasferiment maħsub 
fuq il-possibbiltà tal-eżerċizzju tad-drittijiet 
ta’ aċċess tagħhom.

Mingħajr preġudizzju għall-obbligi ta’ 
kunfidenzjalità li joħorġu minn liġijiet jew 
impriżi kuntrattwali fil-każ ta’ fużjonijiet u 
akkwisti, fejn il-parteċipanti l-oħra jkunu 
għadhom igawdu drittijiet ta’ aċċess għar-
riżultati li sejrin jiġu trasferiti, il-
parteċipant li għandu l-intenzjoni li 
jittrasferixxi r-riżultati għandu jinnotifika 
lil dawk il-parteċipanti l-oħra minn qabel, 
flimkien ma’ biżżejjed informazzjoni dwar 
is-sid il-ġdid tar-riżultati maħsub sabiex 
jippermetti lill-parteċipanti l-oħra li 
janalizzaw l-effett tat-trasferiment maħsub 
fuq il-possibbiltà tal-eżerċizzju tad-drittijiet 
ta’ aċċess tagħhom.

Or. en
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Emenda 678
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr preġudizzju għall-obbligi ta’ 
kunfidenzjalità li joħorġu minn liġijiet jew 
regolamenti fil-każ ta’ fużjonijiet u 
akkwisti, fejn il-parteċipanti l-oħra jkunu 
għadhom igawdu drittijiet ta’ aċċess għar-
riżultati li sejrin jiġu trasferiti, il-
parteċipant li għandu l-intenzjoni li 
jittrasferixxi r-riżultati għandu jinnotifika
lil dawk il-parteċipanti l-oħra minn qabel, 
flimkien ma’ biżżejjed informazzjoni dwar 
is-sid il-ġdid tar-riżultati maħsub sabiex 
jippermetti lill-parteċipanti l-oħra li 
janalizzaw l-effett tat-trasferiment maħsub 
fuq il-possibbiltà tal-eżerċizzju tad-drittijiet 
ta’ aċċess tagħhom.

Mingħajr preġudizzju għall-obbligi ta’ 
kunfidenzjalità li joħorġu minn liġijiet jew 
regolamenti fil-każ ta’ fużjonijiet u 
akkwisti, fejn il-parteċipanti l-oħra jkunu 
għadhom igawdu drittijiet ta’ aċċess għar-
riżultati li sejrin jiġu trasferiti, sakemm ma 
jkunx miftiehem mod ieħor fil-ftehim tal-
konsorzju, il-parteċipant li għandu l-
intenzjoni li jittrasferixxi r-riżultati għandu 
jinnotifika lil dawk il-parteċipanti l-oħra 
minn qabel, flimkien ma’ biżżejjed 
informazzjoni dwar is-sid il-ġdid tar-
riżultati maħsub sabiex jippermetti lill-
parteċipanti l-oħra li janalizzaw l-effett tat-
trasferiment maħsub fuq il-possibbiltà tal-
eżerċizzju tad-drittijiet ta’ aċċess tagħhom.

Or. en

Emenda 679
Teresa Riera Madurell;

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr preġudizzju għall-obbligi ta’ 
kunfidenzjalità li joħorġu minn liġijiet jew 
regolamenti fil-każ ta’ fużjonijiet u 
akkwisti, fejn il-parteċipanti l-oħra jkunu 
għadhom igawdu drittijiet ta’ aċċess għar-
riżultati li sejrin jiġu trasferiti, il-
parteċipant li għandu l-intenzjoni li 
jittrasferixxi r-riżultati għandu jinnotifika 
lil dawk il-parteċipanti l-oħra minn qabel, 
flimkien ma’ biżżejjed informazzjoni dwar 

Mingħajr preġudizzju għall-obbligi ta’ 
kunfidenzjalità li joħorġu minn liġijiet jew 
regolamenti fil-każ ta’ fużjonijiet u 
akkwisti, fejn il-parteċipanti l-oħra jkunu 
għadhom igawdu drittijiet ta’ aċċess jew 
jistgħu anke jitolbu l-għoti ta' drittijiet ta' 
aċċess għar-riżultati li sejrin jiġu trasferiti, 
il-parteċipant li għandu l-intenzjoni li 
jittrasferixxi r-riżultati għandu jinnotifika 
lil dawk il-parteċipanti l-oħra minn qabel, 
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is-sid il-ġdid tar-riżultati maħsub sabiex 
jippermetti lill-parteċipanti l-oħra li 
janalizzaw l-effett tat-trasferiment maħsub 
fuq il-possibbiltà tal-eżerċizzju tad-drittijiet 
ta’ aċċess tagħhom.

flimkien ma’ biżżejjed informazzjoni dwar 
is-sid il-ġdid tar-riżultati maħsub sabiex 
jippermetti lill-parteċipanti l-oħra li 
janalizzaw l-effett tat-trasferiment maħsub 
fuq il-possibbiltà tal-eżerċizzju tad-drittijiet 
ta’ aċċess tagħhom.

Or. en

Emenda 680
Vicky Ford;

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara n-notifika, parteċipant jista' 
joġġezzjona għat-trasferiment tal-pussess 
jekk juri li t-trasferiment maħsub sejjer 
jaffettwa b’mod negattiv l-eżerċizzju tad-
drittijiet ta’ aċċess tiegħu. F’każ bħal dan, 
it-trasferiment ma jistax iseħħ sakemm 
ma jkunx intlaħaq ftehim bejn il-
parteċipanti kkonċernati. Il-ftehim dwar l-
għotja jista' jistabbilixxi limiti ta’ żmien.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-każ ta' trasferiment ta' riżultati proprji, l-obbligu li tissalvagwardja d-drittijiet potenzjali 
ta' aċċess tal-parti l-oħra hi biżżejjed u d-dritt li toġġezzjona għalhekk mhux meħtieġ. Il-
possibilità ta' oġġezzjoni għandha l-potenzjal li twassal għal imblokki u għalhekk għandha 
tiġi mħassra.

Emenda 681
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 1 – subparagrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara n-notifika, parteċipant jista' 
joġġezzjona għat-trasferiment tal-pussess 
jekk juri li t-trasferiment maħsub sejjer 
jaffettwa b’mod negattiv l-eżerċizzju tad-
drittijiet ta’ aċċess tiegħu. F’każ bħal dan, 
it-trasferiment ma jistax iseħħ sakemm ma 
jkunx intlaħaq ftehim bejn il-parteċipanti 
kkonċernati. Il-ftehim dwar l-għotja jista'
jistabbilixxi limiti ta’ żmien.

Wara n-notifika, parteċipant jista' 
joġġezzjona għat-trasferiment tal-pussess 
jekk juri li t-trasferiment maħsub sejjer 
jaffettwa b’mod negattiv l-eżerċizzju tad-
drittijiet ta’ aċċess tiegħu. F’każ bħal dan, 
it-trasferiment ma jistax iseħħ sakemm ma 
jkunx intlaħaq ftehim bejn il-parteċipanti 
kkonċernati. Il-ftehim dwar l-għotja 
għandu jistabbilixxi limiti ta’ żmien 
raġonevoli.

Or. en

Emenda 682
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 1 – subparagrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Partiċipant jista' − mingħajr ma jkollu 
għalfejn jitlob awtorizzazzjoni tal-
parteċipanti l-oħra imma fuq kundizzjoni 
li l-parteċipanti l-oħra jkunu infurmati 
bil-kitba u li ċ-ċessjonarju jikkonsentixxi 
bil-kitba li jrid ikun marbut bl-obbligi li 
ġejjin mill-ftehim tal-għoti u l-ftehim tal-
konsorzju − jassenja t-tagħrif ġdid tiegħu 
lil:
(a) entitajiet affiljati tiegħu;
(b) kwalunkwe parti li takkwista il-
partijiet kollha jew parti sostanzjali tal-
assi tiegħu; jew 
(c) kwalunkwe entità li tieħu postu bħala 
riżultat ta' fużjoni jew konsolidament ta' 
dik il-parti ma' dawn l-entitajiet.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda se tevita kwalunkwe burokrazija żejda fil-każ ta' fużjoni jew akkwist. Fejn l-
akwirent jaqbel li jaċċetta akkont tiegħuid-drittijiet u l-obbligi kollha li ġejjin mill-kuntratt 
oriġinali, m'hemmx għalfejn jinkiseb espressament ftehim bil-miktub tas-sħab kollha (li tista' 
twassal għal dewmien konsiderevoli, partikolarment fi proġetti li fihom ħafna parteċipanti).

Emenda 683
Antonio Cancian;

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sakemm jista' jiġi eżerċitat kull dritt ta’ 
aċċess għar-riżultati u li kull obbligu 
addizzjonali ta’ użu jiġi mħares, il-
parteċipant li għandu l-pussess tar-riżultati 
jista' jagħti liċenzji jew inkella jagħti d-
dritt lil xi entità legali li tużahom, inkluż 
fuq bażi esklussiva.

2. Sakemm jista' jiġi eżerċitat kull dritt ta’ 
aċċess għar-riżultati, li kull obbligu 
addizzjonali ta’ sfruttament jiġi mħares u li 
r-riżultati jiġu trasferiti lil entità legali 
stabbilita fi Stat Membru jew pajjiż 
assoċjat, parteċipant li jkollu s-sjieda tar-
riżultati jista' jagħti liċenzji jew inkella 
jagħti d-dritt lil xi entità legali li tużahom, 
inkluż fuq bażi esklussiva. Fejn 
parteċipant għandu l-ħsieb li jittrasferixxi 
riżultat lil entità legali stabbilita f'pajjiż 
mhux assoċjat f'Orizzont 2020, dak il-
parteċipant għandu jfittex l-approvazzjoni 
tal-parteċipanti l-oħra kollha f'dik l-
azzjoni. Fejn parteċipanti għandhom il-
ħsieb li jisfruttaw ir-riżultati permezz ta' 
skema ta' esklużività huma għandhom 
jindikaw dan fil-proposta mressqa.

Or. en

Emenda 684
Marisa Matias;

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sakemm jista' jiġi eżerċitat kull dritt ta’ 
aċċess għar-riżultati u li kull obbligu 
addizzjonali ta’ użu jiġi mħares, il-
parteċipant li għandu l-pussess tar-riżultati 
jista' jagħti liċenzji jew inkella jagħti d-
dritt lil xi entità legali li tużahom, inkluż 
fuq bażi esklussiva.

2. Sakemm jista' jiġi eżerċitat kull dritt ta’ 
aċċess għar-riżultati u li kull obbligu 
addizzjonali ta’ użu jiġi mħares, il-
parteċipant li għandu l-pussess tar-riżultati 
jista' jagħti liċenzji jew inkella jagħti d-
dritt lil xi entità legali li tużahom, inkluż 
fuq bażi esklussiva. Fejn ir-riżultati li 
jappartjenu lil parteċipant jistgħu 
jintużaw biex ikunu indirizzati sfidi 
ewlenin tas-soċjetà (is-saħħa, il-klima, il-
bijodiversità), u l-parteċipant jittrasferixxi 
d-drittijiet lil parti oħra, dan it-
trasferiment għandu jsir skont il-prinċipji 
tal-"Liċenzjar għall-Aċċess Globali", i.e.  
b'mod li jiżgura użu massimu tar-riżultati 
u jnaqqas l-ostakli għall-innovazzjoni 
futura.

Or. en

Emenda 685
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sakemm jista' jiġi eżerċitat kull dritt ta’ 
aċċess għar-riżultati u li kull obbligu 
addizzjonali ta’ użu jiġi mħares, il-
parteċipant li għandu l-pussess tar-riżultati 
jista' jagħti liċenzji jew inkella jagħti d-
dritt lil xi entità legali li tużahom, inkluż
fuq bażi esklussiva.

2. Sakemm jista' jiġi eżerċitat kull dritt ta’ 
aċċess għar-riżultati u li kull obbligu 
addizzjonali ta’ użu jiġi mħares, il-
parteċipant li għandu l-pussess tar-riżultati 
jista' jagħti liċenzji jew inkella jagħti d-
dritt lil xi entità legali li tużahom. Il-
possibilita li tagħti liċenzji fuq bażi 
esklussiva għandha tkun eċċezzjoni u 
m'għandhiex tkun f'konflitt mal-objettiv 
ta' disseminazzjoni  u użu massimu tar-
riżultati.  It-termini għall-kundizzjonijiet 
tagħha għandhom jitniżżlu fil-ftehim tal-
għoti.
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Or. en

Emenda 686
Norbert Glante;

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sakemm jista' jiġi eżerċitat kull dritt ta’ 
aċċess għar-riżultati u li kull obbligu 
addizzjonali ta’ użu jiġi mħares, il-
parteċipant li għandu l-pussess tar-riżultati 
jista' jagħti liċenzji jew inkella jagħti d-
dritt lil xi entità legali li tużahom, inkluż 
fuq bażi esklussiva.

2. Sakemm jista' jiġi eżerċitat kull dritt ta’ 
aċċess għar-riżultati u li kull obbligu 
addizzjonali ta’ użu jiġi mħares mill-
parteċipant li għandu l-pussess tar-riżultati 
jista' jagħti liċenzji jew inkella jagħti d-
dritt lil xi entità legali li tuża r-riżultati, 
inkluż fuq bażi esklussiva. Liċenzji 
esklussivi għal riżultati li jistgħu 
jingħataw, soġġetti għall-konferma bil-
miktub mill-parteċipanti l-oħra kollha li 
huma jirrinunzjaw għad-drittijiet ta' 
aċċess tagħhom.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun imniżżel b'mod espliċitu li d-drittijiet eżklużivi jistgħu jingħataw biss fuq 
kundizzjoni li l-parteċipanti l-oħra kollha kkonċernati jiffirmaw rinunzja.

Emenda 687
Vicky Ford, Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sakemm jista' jiġi eżerċitat kull dritt ta’ 
aċċess għar-riżultati u li kull obbligu 
addizzjonali ta’ użu jiġi mħares, il-
parteċipant li għandu l-pussess tar-riżultati 
jista' jagħti liċenzji jew inkella jagħti d-
dritt lil xi entità legali li tużahom, inkluż 

2. Sakemm jista' jiġi eżerċitat kull dritt ta’ 
aċċess għar-riżultati u li kull obbligu 
addizzjonali ta’ sfruttament jiġi mħares
mill-parteċipant li għandu pussess tar-
riżultati, il-parteċipant li għandu l-pussess 
tar-riżultati jista' jagħti liċenzji jew inkella 
jagħti d-dritt lil xi entità legali li tuża r-
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fuq bażi esklussiva. riżultati, inkluż fuq bażi esklussiva.
Liċenzji esklussivi għal riżultati li jistgħu 
jingħataw, soġġetti għall-konferma bil-
miktub mill-parteċipanti l-oħra kollha li 
huma jirrinunzjaw għad-drittijiet ta' 
aċċess tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan il-paragrafu għandu jkun aktar speċifikat biex jiġi evitat nuqqas ta’ ftehim. Mod ieħor, 
tista' tiġi mifhuma li l-liċenzjar jista' jsir biss jekk kullħadd isegwi l-obbligi tal-użu. Is-
salvagwardja tad-drittijiet ta' aċċess tas-sħab l-oħra u liċenzjar esklużiv ma jidhirx li jmorru 
flimkien; għalhekk għandu jkun iċċarat li dan neċessarjament jitlob rinunzja.

Emenda 688
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sakemm jista' jiġi eżerċitat kull dritt ta’ 
aċċess għar-riżultati u li kull obbligu 
addizzjonali ta’ użu jiġi mħares, il-
parteċipant li għandu l-pussess tar-riżultati 
jista' jagħti liċenzji jew inkella jagħti d-
dritt lil xi entità legali li tużahom, inkluż 
fuq bażi esklussiva.

2. Sakemm jista' jiġi eżerċitat kull dritt ta’ 
aċċess għar-riżultati u li kull obbligu 
addizzjonali ta’ sfruttament jiġi mħares
mill-parteċipant li għandu pussess tar-
riżultati, il-parteċipant li għandu l-pussess 
tar-riżultati jista' jagħti liċenzji jew inkella 
jagħti d-dritt lil xi entità legali li tuża r-
riżultati, inkluż fuq bażi esklussiva.
Liċenzji esklużivi għal riżultati li jistgħu 
jingħataw, soġġetti għall-konferma bil-
miktub mill-parteċipanti l-oħra kollha li 
huma jirrinunzjaw għad-drittijiet ta' 
aċċess tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-interess ta' aktar ċarezza, għandu jiġi dikjarat li liċenzja esklużiva tista' tingħata biss jekk 
il-parteċipanti kollha jirrinunzjaw l-aċċess għad-drittijiet tagħhom għar-riżultat/sfond li 
għalih tappartjeni l-liċenzja.
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Emenda 689
Marisa Matias;

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fir-rigward ta’ riżultati ġġenerati minn 
parteċipanti li jkunu rċevew finanzjament 
mill-Unjoni, il-Kummissjoni jew il-korp ta’ 
finanzjament jistgħu joġġezzjonaw għal 
trasferimenti ta’ pussess jew għal għotjiet 
ta’ liċenzja esklussiva, lil partijiet terzi 
stabbiliti f’pajjiż terz li mhumiex assoċjati 
ma’ Orizzont 2020, jekk iqisu li l-għotja 
jew it-trasferiment mhumiex skont l-
interessi tal-iżvilupp tal-kompetittività tal-
ekonomija tal-Unjoni jew mhumiex 
konsistenti mal-prinċipji etiċi jew ma’ 
kunsiderazzjonijiet ta’ sigurtà.

3. Fir-rigward ta’ riżultati ġġenerati minn 
parteċipanti li jkunu rċevew finanzjament 
mill-Unjoni, il-Kummissjoni jew il-korp ta’ 
finanzjament jistgħu joġġezzjonaw għal 
trasferimenti ta’ pussess jew għal għotjiet 
ta’ liċenzja esklussiva, lil partijiet terzi 
stabbiliti f’pajjiż terz li mhumiex assoċjati 
ma’ Orizzont 2020, jekk iqisu li l-għotja 
jew it-trasferiment mhumiex skont l-
interessi tal-iżvilupp tal-kompetittività tal-
ekonomija tal-Unjoni jew mhumiex 
konsistenti mal-prinċipji etiċi jew ma’ 
kunsiderazzjonijiet ta’ sigurtà jew x'aktarx 
li jostakola l-aċċess għall-prodotti 
kkonċernati b'mod li jagħmel ħsara lill-
interess pubbliku (l-aktar fil-każ ta' 
mediċini ġodda li jsalvaw il-ħajja u 
teknoloġiji mediċi).

Or. en

Emenda 690
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fir-rigward ta’ riżultati ġġenerati minn 
parteċipanti li jkunu rċevew finanzjament 
mill-Unjoni, il-Kummissjoni jew il-korp 
ta’ finanzjament jistgħu joġġezzjonaw għal
trasferimenti ta’ pussess jew għal għotjiet 
ta’ liċenzja esklussiva, lil partijiet terzi 
stabbiliti f’pajjiż terz li mhumiex assoċjati 

3. Fir-rigward ta’ riżultati ġġenerati minn 
parteċipanti li jkunu rċevew finanzjament 
mill-Unjoni, il-ftehim tal-għotja jista' 
jipprovdi li l-Kummissjoni jew il-korp ta’ 
finanzjament jew kwalunkwe parteċipant 
fl-azzjoni jistgħu joġġezzjonaw għal 
trasferimenti ta’ pussess jew għal għotjiet 
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ma’ Orizzont 2020, jekk iqisu li l-għotja 
jew it-trasferiment mhumiex skont l-
interessi tal-iżvilupp tal-kompetittività tal-
ekonomija tal-Unjoni jew mhumiex 
konsistenti mal-prinċipji etiċi jew ma’ 
kunsiderazzjonijiet ta’ sigurtà.

ta’ liċenzja esklussiva, lil partijiet terzi 
stabbiliti f’pajjiż terz li mhumiex assoċjati 
ma’ Orizzont 2020, jekk iqisu li l-għotja 
jew it-trasferiment mhumiex skont l-
interessi tal-iżvilupp tal-kompetittività tal-
ekonomija tal-Unjoni jew mhumiex 
konsistenti mal-prinċipji etiċi jew ma’ 
kunsiderazzjonijiet ta’ sigurtà.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-trasferiment tar-riżultati lil entitajiet legali stabbiliti barra l-pajjiżi parteċipanti jew 
assoċjati ta' Orizzont 2020 għandhom jeħtieġu awtorizzazzjoni minn qabel mill-parteċipanti 
tal-azzjoni biex jevitaw li l-ebda riċerka jew riżultati żviluppati ma jiġu trasferiti lill-
kumpaniji mhux fl-UE. Din il-miżura tgħin biex tippriserva u tissalvagwardja l-kompetittività 
tal-UE.

Emenda 691
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fir-rigward ta’ riżultati ġġenerati minn 
parteċipanti li jkunu rċevew finanzjament 
mill-Unjoni, il-Kummissjoni jew il-korp ta’ 
finanzjament jistgħu joġġezzjonaw għal 
trasferimenti ta’ pussess jew għal għotjiet 
ta’ liċenzja esklussiva, lil partijiet terzi 
stabbiliti f’pajjiż terz li mhumiex assoċjati 
ma’ Orizzont 2020, jekk iqisu li l-għotja 
jew it-trasferiment mhumiex skont l-
interessi tal-iżvilupp tal-kompetittività tal-
ekonomija tal-Unjoni jew mhumiex 
konsistenti mal-prinċipji etiċi jew ma’ 
kunsiderazzjonijiet ta’ sigurtà.

3. Fir-rigward ta’ riżultati ġġenerati minn 
parteċipanti li jkunu rċevew finanzjament 
mill-Unjoni, il-Kummissjoni jew il-korp ta’ 
finanzjament jistgħu joġġezzjonaw għal 
trasferimenti ta’ pussess jew għal għotjiet 
ta’ liċenzja esklussiva, lil partijiet terzi
stabbiliti fl-Unjoni jew f’pajjiż terz li 
mhumiex assoċjati ma’ Orizzont 2020, 
jekk iqisu li l-għotja jew it-trasferiment 
mhumiex skont l-interessi tal-iżvilupp tal-
kompetittività tal-ekonomija tal-Unjoni jew 
mhumiex konsistenti mal-prinċipji etiċi 
jew ma’ kunsiderazzjonijiet ta’ sigurtà.

Or. en



PE492.788v01-00 66/127 AM\907844MT.doc

MT

Emenda 692
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F’każijiet bħal dawn, it-trasferiment ta’ 
pussess jew l-għoti ta’ liċenzja esklussiva 
ma jistgħux iseħħu sakemm il-
Kummissjoni jew il-korp ta’ finanzjament 
ma jkunux sodisfatti li sejrin jiġu stabbiliti 
salvagwardji xierqa.

F’każijiet bħal dawn, it-trasferiment ta’ 
pussess jew l-għoti ta’ liċenzja esklussiva 
ma jistgħux iseħħu sakemm il-
Kummissjoni jew il-korp ta’ finanzjament 
jew il-parteċipant fl-azzjoni ma jkunux 
sodisfatti li sejrin jiġu stabbiliti 
salvagwardji xierqa.

Or. en

Emenda 693
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn xieraq, il-ftehim dwar l-għotja għandu 
jipprevedi li l-Kummissjoni jew li l-korp 
ta’ finanzjament għandhom jiġu avżati 
minn qabel b’kull trasferiment ta’ pussess 
jew ta’ għoti ta’ liċenzja esklussiva tali. Il-
ftehim dwar l-għotja għandu jistabbilixxi 
limiti ta’ żmien.

Fejn xieraq, il-ftehim dwar l-għotja għandu 
jipprevedi li l-Kummissjoni jew li l-korp 
ta’ finanzjament jew kwalunkwe 
parteċipant fl-azzjoni għandhom jiġu 
avżati minn qabel b’kull trasferiment ta’ 
pussess jew ta’ għoti ta’ liċenzja esklussiva 
tali. Il-ftehim mudell dwar l-għotja għandu 
jistabbilixxi limiti ta’ żmien.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-trasferiment tar-riżultati lil entitajiet legali stabbiliti barra l-pajjiżi parteċipanti jew 
assoċjati ta' Orizzont 2020 għandhom jeħtieġu awtorizzazzjoni minn qabel mill-parteċipanti 
tal-azzjoni biex jevitaw li l-ebda riċerka jew riżultati żviluppati ma jiġu trasferiti lill-
kumpaniji mhux fl-UE. Din il-miżura tgħin biex tippriserva u tissalvagwardja l-kompetittività 
tal-UE.
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Emenda 694
Antonio Cancian;

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn xieraq, il-ftehim dwar l-għotja għandu 
jipprevedi li l-Kummissjoni jew li l-korp 
ta’ finanzjament għandhom jiġu avżati 
minn qabel b’kull trasferiment ta’ pussess 
jew ta’ għoti ta’ liċenzja esklussiva tali. Il-
ftehim dwar l-għotja għandu jistabbilixxi 
limiti ta’ żmien.

Fejn xieraq, il-ftehim dwar l-għotja għandu 
jipprevedi li l-Kummissjoni jew li l-korp 
ta’ finanzjament jew kwalunkwe 
parteċipant fl-azzjoni għandhom jiġu 
avżati minn qabel b’kull trasferiment ta’ 
pussess jew ta’ għoti ta’ liċenzja esklussiva 
tali. Il-ftehim dwar l-għotja għandu 
jistabbilixxi limiti ta’ żmien.

Or. en

Emenda 695
Bernd Lange;

Proposta għal regolament
Artikolu 41a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 41a
Fejn ir-riċerka ssir f'qasam ta' relevanza 
għas-saħħa pubblika, il-liċenzjar tar-
riżultati tar-riċerka pubblika għandu jkun 
fuq kundizzjoni li jiżgura li l-mediċini, id-
dijanjostika u l-proċeduri jkunu 
aċċessibbli b'mod globali.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-riżultati tar-riċerka pubblika għandhom ikunu aċċessibbli għal kulħadd. Il-benefiċċji 
soċjali għandhom għalhekk jiġu kkunsidrati fil-kuntest tar-riċerka Ewropea flimkien mal-
eċċellenza xjentifika. Dan jinkludi aċċess globali għal mediċini vitali.
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Emenda 696
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 42

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-parteċipanti għandhom jidentifikaw l-
isfond għall-azzjoni tagħhom bi 
kwalunkwe mod fi ftehim bil-miktub.

Il-parteċipanti għandhom jidentifikaw l-
isfond meħtieġ għall-azzjoni tagħhom bi 
kwalunkwe mod fi ftehim bil-miktub.

Or. fr

Emenda 697
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1. Il-prinċipji li jiggvernaw id-drittijiet 
tal-aċċess kif definiti f'dan l-Artikolu 
għandhom jikkostitwixxu prerekwiżit 
minimu, li jista' jiġi estiż skont id-
diskrezzjoni tal-parteċipanti kollha 
f'azzjoni speċifika kif ukoll permezz ta' 
ftehim bejniethom.

Or. fr

Emenda 698
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull talba biex jiġu eżerċitati drittijiet ta’ 
aċċess jew kull rinunzja ta’ drittijiet ta’ 
aċċess għandhom isiru bil-miktub.

1. Kull talba biex jiġu eżerċitati drittijiet ta’ 
aċċess jew kull rinunzja ta’ drittijiet ta’ 
aċċess għandhom isiru bil-miktub u 
akkwistati direttament mill-parteċipanti li 
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jippossjedu r-riżultati jew it-tagħrif 
eżistenti, sakemm ma jkunx miftiehem 
mod ieħor bejn il-parteċipanti.
Ir-rinunzja tad-drittijiet tal-aċċess tista' 
ssir biss fuq każ b'każ, wara li r-riżultat 
jew it-tagħrif eżistenti partikolari jiġu 
ġġenerati, sakemm ma jkunx miftiehem 
mod ieħor bejn il-parteċipanti.

Or. en

Emenda 699
Vicky Ford, Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull talba biex jiġu eżerċitati drittijiet ta’ 
aċċess jew kull rinunzja ta’ drittijiet ta’ 
aċċess għandhom isiru bil-miktub.

1. Kull talba biex jiġu eżerċitati drittijiet ta’ 
aċċess jew kull rinunzja ta’ drittijiet ta’ 
aċċess għandhom isiru bil-miktub. Ir-
rinunzja tad-drittijiet tal-aċċess tista' ssir 
biss fuq każ b'każ, wara li r-riżultat jew it-
tagħrif eżistenti partikolari jiġu ġġenerati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan biex ikun żgurat li s-sħab ma jitqiegħdux taħt pressjoni biex jiffirmaw rinunzji ġenerali 
fil-ftehim ta' konsorzju.

Emenda 700
Judith A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull talba biex jiġu eżerċitati drittijiet ta’ 
aċċess jew kull rinunzja ta’ drittijiet ta’ 
aċċess għandhom isiru bil-miktub.

1. Kull talba biex jiġu eżerċitati drittijiet ta’ 
aċċess jew kull rinunzja ta’ drittijiet ta’ 
aċċess għandhom isiru bil-miktub sakemm 
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ma jkunx miftiehem mod ieħor bejn il-
parteċipanti.

Or. en

Emenda 701
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sakemm ma jiġix miftiehem mod ieħor 
mis-sidien tar-riżultati jew tat-tagħrif 
eżistenti li għalihom intalab l-aċċess, id-
drittijiet ta’ aċċess ma għandhomx 
jinkludu d-dritt għal sub-liċenzjar.

imħassar

Or. en

Emenda 702
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Parteċipanti fl-istess azzjoni għandhom 
jinfurmaw lil xulxin qabel l-adeżjoni 
tagħhom għall-ftehim dwar l-għotja b’xi 
restrizzjoni legali jew limitu għall-għoti 
tal-aċċess għat-tagħrif eżistenti tagħhom.
Kull ftehim konkluż wara dan, minn 
parteċipant dwar tagħrif eżistenti għandu 
jiżgura li jista' jiġi eżerċitat kull dritt ta’ 
aċċess.

3. Parteċipanti fl-istess azzjoni għandhom 
jinfurmaw lil xulxin qabel l-adeżjoni 
tagħhom għall-ftehim dwar l-għotja b’xi 
restrizzjoni legali jew limitu għall-għoti 
tal-aċċess għat-tagħrif eżistenti tagħhom. 
Kull ftehim konkluż wara dan, minn 
parteċipant dwar tagħrif eżistenti għandu 
jiżgura li jista' jiġi eżerċitat kull dritt ta’ 
aċċess. Il-Kummissjoni jew il-korp ta' 
finanzjament għandhom ikunu infurmati 
bir-restrizzjoni(jiet) qabel il-ftehim tal-
għotja jkun konkluż u għandhom 
jikkunsidraw l-impatt li r-restrizzjoni(jiet) 
ikollhom jew se jkollhom fuq l-ilħiq tal-
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għanijiet tal-proġett speċifiku.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hi maħsuba biex tevita l-lista ta' esklużjonijiet mid-drittijiet ta' aċċess milli 
tinkludi elementi li huma meħtieġa sabiex jinkisbu l-għanijiet tal-azzjoni.  Min-naħa l-oħra, l-
esklużjonijiet huma meħtieġa f'każi li fihom it-tagħrif eżistenti jkun kopert minn kuntratti 
(pereżempju, kuntratti relatati ma' kunfidenzjalità jew it-trasferiment ta' materjali) jew 
liċenzji ma' partijiet terzi.

Emenda 703
Vicky Ford;

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Għall-finijiet ta’ drittijiet ta’ aċċess, 
kundizzjonijiet ġusti u raġonevoli jistgħu 
jkunu kundizzjonijiet ħielsa mir-royalties.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan il-paragrafu għandu jitħassar minħabba li jista' jwassal għal nuqqas ta' ftehim għaliex 
"mingħajr ħlas ta' drittijiet" hi biss possibilità waħda ta' kundizzjonijiet ġusti u raġonevoli.

Emenda 704
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Għall-finijiet ta’ drittijiet ta’ aċċess, 
kundizzjonijiet ġusti u raġonevoli jistgħu 
jkunu kundizzjonijiet ħielsa mir-royalties.

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Irreferi għall-inserzjoni ta' definizzjoni ta' 'kundizzjonijiet ġusti u raġonevoli' fl-Artikolu 2.

Emenda 705
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Parteċipant għandu jgawdi drittijiet ta’ 
aċċess għar-riżultati ta’ parteċipant ieħor 
fl-istess azzjoni, jekk dan l-aċċess ikun 
meħtieġ minn dak ta’ qabel biex iwettaq 
il-ħidma tiegħu taħt l-azzjoni.

1. Parteċipant għandu jgawdi drittijiet ta’ 
aċċess għar-riżultati ta’ parteċipant ieħor 
fl-istess azzjoni.

Or. en

Emenda 706
Vicky Ford;

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Parteċipant għandu jgawdi drittijiet ta’ 
aċċess għar-riżultati ta’ parteċipant ieħor 
fl-istess azzjoni, jekk dan l-aċċess ikun
meħtieġ minn dak ta’ qabel biex iwettaq il-
ħidma tiegħu taħt l-azzjoni.

1. Parteċipant għandu jgawdi drittijiet ta’ 
aċċess għar-riżultati ta’ parteċipant ieħor 
fl-istess azzjoni, jekk dawn ir-riżultati 
jkunu meħtieġa minn dak ta’ qabel biex 
iwettaq il-ħidma tiegħu taħt l-azzjoni.

Or. en

Emenda 707
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 1 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Parteċipant għandu jgawdi drittijiet ta’
aċċess għar-riżultati ta’ parteċipant ieħor 
fl-istess azzjoni, jekk dan l-aċċess ikun 
meħtieġ minn dak ta’ qabel biex iwettaq il-
ħidma tiegħu taħt l-azzjoni.

1. Parteċipant għandu jgawdi drittijiet ta’ 
aċċess għar-riżultati ta’ parteċipant ieħor 
fl-istess azzjoni, jekk dawn ir-riżultati 
jkunu meħtieġa minn dak ta’ qabel biex 
iwettaq il-ħidma tiegħu taħt l-azzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dritt ta' 'aċċess' jinbidel b''riżultati' jew it-'tagħrif eżistenti', minħabba li huma r-riżultati 
jew it-tagħrif eżistenti preċedenti li għandhom ikunu meħtieġa sabiex jiġġustifikaw id-dritt ta' 
aċċess.

Emenda 708
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Parteċipant għandu jgawdi drittijiet ta’ 
aċċess għat-tagħrif eżistenti ta’ parteċipant 
ieħor fl-istess azzjoni, jekk dan l-aċċess 
ikun meħtieġ minn dak ta’ qabel biex 
iwettaq il-ħidma tiegħu taħt l-azzjoni u 
soġġett għal xi restrizzjonijiet skont l-
Artikolu 43(3).

2. Parteċipant għandu jgawdi drittijiet ta’ 
aċċess għat-tagħrif eżistenti ta’ parteċipant 
ieħor fl-istess azzjoni, jekk dan it-tagħrif 
eżistenti ikun meħtieġ minn dak ta’ qabel 
biex iwettaq il-ħidma tiegħu taħt l-azzjoni 
u soġġett għal xi restrizzjonijiet skont l-
Artikolu 43(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dritt ta' 'aċċess' jinbidel b''riżultati' jew it-'tagħrif eżistenti', minħabba li huma r-riżultati 
jew it-tagħrif eżistenti preċedenti li għandhom ikunu meħtieġa sabiex jiġġustifikaw id-dritt ta' 
aċċess.

Emenda 709
Vicky Ford;
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Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Parteċipant għandu jgawdi drittijiet ta’ 
aċċess għat-tagħrif eżistenti ta’ parteċipant 
ieħor fl-istess azzjoni, jekk dan l-aċċess 
ikun meħtieġ minn dak ta’ qabel biex 
iwettaq il-ħidma tiegħu taħt l-azzjoni u 
soġġett għal xi restrizzjonijiet skont l-
Artikolu 43(3).

2. Parteċipant għandu jgawdi drittijiet ta’ 
aċċess għat-tagħrif eżistenti ta’ parteċipant 
ieħor fl-istess azzjoni, jekk din it-tagħrif 
eżistenti ikun meħtieġ minn dak ta’ qabel 
biex iwettaq il-ħidma tiegħu taħt l-azzjoni 
u soġġett għal xi restrizzjonijiet skont l-
Artikolu 43(3).

Or. en

Emenda 710
Vicky Ford;

Proposta għal regolament
Artikolu 45 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Parteċipant għandu jgawdi drittijiet ta’ 
aċċess għar-riżultati ta’ parteċipant ieħor 
fl-istess azzjoni, jekk dan l-aċċess ikun 
meħtieġ minn dak ta’ qabel biex jisfrutta r-
riżultati tiegħu.

1. Parteċipant għandu jgawdi drittijiet ta’ 
aċċess għar-riżultati ta’ parteċipant ieħor 
fl-istess azzjoni, jekk dawn ir-riżultati 
jkunu meħtieġa minn dak ta’ qabel biex 
jisfrutta r-riżultati tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bidliet magħmula biex ikunu ċċarati l-għanijiet.

Emenda 711
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 45 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Parteċipant għandu jgawdi drittijiet ta’ 1. Parteċipant għandu jgawdi drittijiet ta’ 
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aċċess għar-riżultati ta’ parteċipant ieħor 
fl-istess azzjoni, jekk dan l-aċċess ikun 
meħtieġ minn dak ta’ qabel biex jisfrutta r-
riżultati tiegħu.

aċċess għar-riżultati ta’ parteċipant ieħor 
fl-istess azzjoni, jekk dawn ir-riżultati 
jkunu meħtieġa minn dak ta’ qabel biex 
jisfrutta r-riżultati tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bidla fil-kliem issuġġerita sabiex it-test ikun aktar orjentat lejn ir-riċerka u l-innovazzjoni u 
eqreb għall-linwaġġ tar-riċerkaturi: id-diskussjoni fi proġett kollaborattiv hi dwar x'iridu 
jilħqu l-parteċipanti flimkien, xi privattivi/dejta/eċċ. ikollhom bżonn għal dan u kif se jużaw 
ir-riżultati.  Id-diskussjoni mhijiex dwar l-għoti jew le ta' drittijiet ta' aċċess.

Emenda 712
Vicky Ford, Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 45 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Soġġett għal ftehim, dan l-aċċess għandu 
jingħata taħt kundizzjonijiet ġusti u 
raġonevoli.

Sakemm ma jkunx miftiehem mod ieħor, 
dan l-aċċess għandu jingħata taħt 
kundizzjonijiet ġusti u raġonevoli.

Or. en

Emenda 713
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 45 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Soġġett għal ftehim, dan l-aċċess għandu 
jingħata taħt kundizzjonijiet ġusti u 
raġonevoli.

Sakemm ma jkunx miftiehem mod ieħor, 
dan l-aċċess għandu jingħata taħt 
kundizzjonijiet ġusti u raġonevoli.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-bidla fil-kliem issuġġerita sabiex it-test ikun aktar orjentat lejn ir-riċerka u l-innovazzjoni u 
eqreb għall-linwaġġ tar-riċerkaturi: id-diskussjoni fi proġett kollaborattiv hi dwar x'iridu 
jilħqu l-parteċipanti flimkien, xi privattivi/dejta/eċċ. ikollhom bżonn għal dan u kif se jużaw 
ir-riżultati.  Id-diskussjoni mhijiex dwar l-għoti jew le ta' drittijiet ta' aċċess.

Emenda 714
Seán Kelly;

Proposta għal regolament
Artikolu 45 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Soġġett għal ftehim, dan l-aċċess għandu
jingħata taħt kundizzjonijiet ġusti u 
raġonevoli.

Suġġett għal ftehim, dan l-aċċess għandu 
jingħata taħt kundizzjonijiet ġusti u 
raġonevoli jew ikunu mingħajr ħlas ta' 
drittjiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jitħalla kompletament f'idejn il-parteċipanti li jiddeċiedu dwar il-kundizzjonijiet fir-
rigward tal-aċċess għar-riżultati tar-riċerka. Dan għandu jkun ġust u raġonevoli jew 
mingħajr ħlas ta' drittijiet.

Emenda 715
Vicky Ford;

Proposta għal regolament
Artikolu 45 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Parteċipant għandu jgawdi drittijiet ta’ 
aċċess għal tagħrif eżistenti ta’ parteċipant 
ieħor fl-istess azzjoni, jekk dan l-aċċess 
ikun meħtieġ minn dak ta’ qabel biex juża 
r-riżultati tiegħu u soġġett għal xi 
restrizzjonijiet jew limiti skont l-
Artikolu 43(3).

2. Parteċipant għandu jgawdi drittijiet ta’ 
aċċess għal tagħrif eżistenti ta’ parteċipant 
ieħor fl-istess azzjoni, jekk dan it-tagħrif 
eżistenti ikun meħtieġ minn dak ta’ qabel 
biex juża r-riżultati tiegħu u soġġett għal xi 
restrizzjonijiet jew limiti skont l-
Artikolu 43(3).
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Or. en

Emenda 716
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 45 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Parteċipant għandu jgawdi drittijiet ta’ 
aċċess għal tagħrif eżistenti ta’ parteċipant 
ieħor fl-istess azzjoni, jekk dan l-aċċess 
ikun meħtieġ minn dak ta’ qabel biex juża 
r-riżultati tiegħu u soġġett għal xi 
restrizzjonijiet jew limiti skont l-
Artikolu 43(3).

2. Parteċipant għandu jgawdi drittijiet ta’ 
aċċess għal tagħrif eżistenti ta’ parteċipant 
ieħor fl-istess azzjoni, jekk dan it-tagħrif 
eżistenti ikun meħtieġa minn dak ta’ qabel 
biex juża r-riżultati tiegħu u soġġett għal xi 
restrizzjonijiet jew limiti skont l-
Artikolu 43(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bidla fil-kliem issuġġerita sabiex it-test ikun aktar orjentat lejn ir-riċerka u l-innovazzjoni u 
eqreb għall-linwaġġ tar-riċerkaturi: id-diskussjoni fi proġett kollaborattiv hi dwar x'iridu 
jilħqu l-parteċipanti flimkien, xi privattivi/dejta/eċċ. ikollhom bżonn għal dan u kif se jużaw 
ir-riżultati.  Id-diskussjoni mhijiex dwar l-għoti jew le ta' drittijiet ta' aċċess.

Emenda 717
Vicky Ford, Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 45 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Soġġett għal ftehim, dan l-aċċess għandu 
jingħata taħt kundizzjonijiet ġusti u 
raġonevoli.

Sakemm ma jkunx miftiehem mod ieħor, 
dan l-aċċess għandu jingħata taħt 
kundizzjonijiet ġusti u raġonevoli.

Or. en

Emenda 718
Jean-Pierre Audy
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Proposta għal regolament
Artikolu 45 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Soġġett għal ftehim, dan l-aċċess għandu 
jingħata taħt kundizzjonijiet ġusti u 
raġonevoli.

Sakemm ma jkunx miftiehem mod ieħor, 
dan l-aċċess għandu jingħata taħt 
kundizzjonijiet ġusti u raġonevoli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bidla fil-kliem issuġġerita sabiex it-test ikun aktar orjentat lejn ir-riċerka u l-innovazzjoni u 
eqreb għall-linwaġġ tar-riċerkaturi: id-diskussjoni fi proġett kollaborattiv hi dwar x'iridu 
jilħqu l-parteċipanti flimkien, xi privattivi/dejta/eċċ. ikollhom bżonn għal dan u kif se jużaw 
ir-riżultati.  Id-diskussjoni mhijiex dwar l-għoti jew le ta' drittijiet ta' aċċess.

Emenda 719
Vicky Ford;

Proposta għal regolament
Artikolu 45 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Entità affiljata stabbilita fi Stat Membru 
jew f’pajjiż assoċjat għandu, sakemm ma 
jiġix previst b’mod ieħor fil-ftehim tal-
konsorzju, ikollha wkoll drittijiet ta’ aċċess 
għal riżultati jew għal tagħrif eżistenti taħt 
l-istess kundizzjonijiet jekk dan l-aċċess
ikun meħtieġ biex jintużaw ir-riżultati 
ġġenerati mill-parteċipant li miegħu hija 
affiljata.

3. Entità affiljata għandu, sakemm ma jiġix 
previst b’mod ieħor fil-ftehim tal-
konsorzju, ikollha wkoll drittijiet ta’ aċċess 
għal riżultati jew għal tagħrif eżistenti taħt 
kundizzjonijiet ġusti u raġonevoli jekk 
dawn ir-riżultati jew tagħrif eżistenti 
jkunu meħtieġa biex tisfrutta r-riżultati 
ġġenerati mill-parteċipant li miegħu hija 
affiljata. Dan l-aċċess għandu jintalab u 
jinkiseb direttament mill-parteċipant li 
jipposiedi r-riżultati jew it-tagħrif 
eżistenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din ir-restrizzjoni għal "Stat Membru jew pajjiż assoċjat" tista' tfixkel l-użu tar-riżultati u ma 
tirriflettix in-natura globalizzata tal-attivitajiet ta' riċerka. Is-suġġerimenti tal-aħħar huma 
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meħtieġa għal skopijiet ta' monitoraġġ, minħabba l-għan aktar wiesa' ta' drittijiet ta' aċċess
għal Entitajiet Affiljati f'Orizzont 2020 (mhux aktar biss f'każi fejn Entitajiet Affiljati 
jippossiedu riżultat).

Emenda 720
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 45 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Entità affiljata stabbilita fi Stat Membru 
jew f’pajjiż assoċjat għandu, sakemm ma 
jiġix previst b’mod ieħor fil-ftehim tal-
konsorzju, ikollha wkoll drittijiet ta’ aċċess 
għal riżultati jew għal tagħrif eżistenti taħt 
l-istess kundizzjonijiet jekk dan l-aċċess 
ikun meħtieġ biex jintużaw ir-riżultati 
ġġenerati mill-parteċipant li miegħu hija 
affiljata.

3. Suġġett għall-Artikolu 43(1)(a), entità 
affiljata stabbilita fi Stat Membru jew 
f’pajjiż assoċjat għandu, sakemm ma jiġix 
previst b’mod ieħor fil-ftehim tal-
konsorzju, ikollha wkoll drittijiet ta’ aċċess 
għal riżultati u għal tagħrif eżistenti taħt 
kundizzjonijiet ġusti u raġonevoli jekk 
dawn ir-riżultati jew tagħrif eżistenti 
huma meħtieġa biex jintużaw ir-riżultati 
ġġenerati mill-parteċipant li miegħu hija 
affiljata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-interess ta' ċarezza akbar, 'l-istess kundizzjonijiet' qed tinbidel b''kundizzjonijiet ġusti u 
raġonevoli'. Hu wkoll preferibbli jiġi indikat li d-drittijiet ta' aċċess għal affiljati għandu 
jintalab u jinkiseb mill-parteċipant li jippossiedi t-tagħrif eżistenti/riżultati sabiex dan tal-
aħħar jista' jiżgura t-traċċabilità tagħhom ('suġġetti għall-Artikolu 43(1)(a)).

Emenda 721
Vicky Ford;

Proposta għal regolament
Artikolu 45 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Skont il-paragrafi 1, 2 u 3 talba għal 
aċċess tista' ssir sa sena wara t-tmiem tal-
azzjoni. Madankollu, il-parteċipanti jistgħu 

4. Skont il-paragrafi 1, 2 u 3 talba għal 
drittijiet ta' aċċess tista' ssir sa sena wara t-
tmiem tal-azzjoni jew wara t-tmiem tal-
parteċipazzjoni fl-azzjoni tal-parteċipant li 
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jiftiehmu fuq limitu differenti ta’ żmien. qed jagħmel it-talba. Madankollu, il-
parteċipanti jistgħu jiftiehmu fuq limitu 
differenti ta’ żmien.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan biex tkun indirizzata s-sitwazzjoni speċifika tal-parteċipanti li jħallu l-azzjoni qabel 
tintemm.

Emenda 722
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 45 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Skont il-paragrafi 1, 2 u 3 talba għal 
aċċess tista' ssir sa sena wara t-tmiem tal-
azzjoni. Madankollu, il-parteċipanti jistgħu 
jiftiehmu fuq limitu differenti ta’ żmien.

4. Skont il-paragrafi 1, 2 u 3 talba għal 
drittijiet ta' aċċess tista' ssir sa sena wara t-
tmiem tal-azzjoni jew wara t-tmiem tal-
parteċipazzjoni fl-azzjoni tal-parteċipant li 
qed jagħmel it-talba. Madankollu, il-
parteċipanti jistgħu jiftiehmu fuq limitu 
differenti ta’ żmien.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Suġġeriment biex tkun indirizzata s-sitwazzjoni speċifika tal-parteċipanti li jħallu l-azzjoni 
qabel tintemm.

Emenda 723
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 46

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 46 imħassar
Drittijiet ta’ aċċess għall-Unjoni u l-Istati 
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Membri
1. L-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni 
għandhom, bil-għan li jiżviluppaw, 
jimplimentaw u jissorveljaw il-politiki jew 
il-programmi tal-Unjoni, igawdu drittijiet 
ta’ aċċess għar-riżultati ta’ parteċipant li 
jkun irċieva finanzjament mill-Unjoni. 
Dawn id-drittijiet ta’ aċċess huma limitati 
għal użu mhux kummerċajli u mhux 
kompetittiv.
Tali aċċess għandu jingħata ħieles mir-
royalties.
2. Fir-rigward tal-attività 'Soċjetajiet 
siguri' fi ħdan l-objettiv speċifiku l-
'Soċjetajiet inklussivi, innovattivi u 
siguri’, l-istituzzjonijiet u l-korpi tal-
Unjoni kif ukoll l-awtoritajiet nazzjonali 
tal-Istati Membri għandhom, bil-għan li 
jiżviluppaw, jimplimentaw u 
jimmoniterjawjaw il-politiki jew il-
programmi tagħhom f’dan il-qasam, 
igawdu drittijiet ta’ aċċess għar-riżultati 
ta’ parteċipant li jkun irċieva 
finanzjament mill-Unjoni. Minkejja l-
Artikolu 43(2), dawn id-drittijiet ta’ aċċess 
għandhom jinkludu d-dritt li partijiet terzi 
jiġu awtorizzati jużaw ir-riżultati f’akkwist 
pubbliku fil-każ tal-iżvilupp ta’ 
kapaċitajiet f’oqsma b’suq ta’ daqs limitat 
ħafna u b’riskju ta’ falliment tas-suq, u 
fejn hemm interess pubbliku 
predominanti.
Dan l-aċċess għandu jingħata ħieles mir-
royalties, ħlief għall-użu f’akkwist 
pubbliku fejn għandu jingħata 
b’kundizzjonijiet ġusti u raġonevoli li 
jridu jiġu miftiehma. Għandu jittieħed 
kont sħiħ tal-finanzjament mill-Unjoni 
riċevut fil-ġenerazzjoni tar-riżultati fid-
determinazzjoni tal-kundizzjonijiet ġusti u 
raġonevoli. Fir-rigward ta’ informazzjoni 
klassifikata għandhom japplikaw ir-regoli 
tal-Kummissjoni dwar is-sigurtà.

Or. en
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Emenda 724
Vicky Ford, Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni 
għandhom, bil-għan li jiżviluppaw, 
jimplimentaw u jissorveljaw il-politiki jew 
il-programmi tal-Unjoni, igawdu drittijiet 
ta’ aċċess għar-riżultati ta’ parteċipant li 
jkun irċieva finanzjament mill-Unjoni. 
Dawn id-drittijiet ta’ aċċess huma limitati 
għal użu mhux kummerċajli u mhux 
kompetittiv.

1. L-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni 
għandhom, bil-għan li jiżviluppaw, 
jimplimentaw u jissorveljaw il-politiki jew 
il-programmi tal-Unjoni, igawdu drittijiet 
ta’ aċċess għar-riżultati ta’ parteċipant li 
jkun irċieva finanzjament mill-Unjoni. 
Dawn id-drittijiet ta’ aċċess huma limitati 
għal użu mhux kummerċajli u mhux 
kompetittiv u ma jinkludux id-dritt għal 
subliċenzjar. L-Unjoni għandha tipprovdi 
evidenza suffiċjenti lill-parteċipant sid li 
d-drittijiet ta' aċċess se jikkontribwixxu 
għall-iżvilupp, l-implimentazzjoni u l-
monitoraġġ tal-politiki jew programmi tal-
Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bidliet issuġġeriti mill-koordinaturi DESCA.

Emenda 725
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni 
għandhom, bil-għan li jiżviluppaw, 
jimplimentaw u jissorveljaw il-politiki jew 
il-programmi tal-Unjoni, igawdu drittijiet 
ta’ aċċess għar-riżultati ta’ parteċipant li 
jkun irċieva finanzjament mill-Unjoni. 

1. L-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni 
għandhom, bil-għan li jiżviluppaw, 
jimplimentaw u jissorveljaw il-politiki jew 
il-programmi tal-Unjoni, igawdu drittijiet 
ta’ aċċess għar-riżultati ta’ parteċipant li 
jkun irċieva finanzjament mill-Unjoni. 
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Dawn id-drittijiet ta’ aċċess huma limitati 
għal użu mhux kummerċajli u mhux 
kompetittiv.

Dritt ta' aċċess għal riżultati 
m'għandhomx ikunu estiżi għat-tagħrif 
eżistenti tal-parteċipanti anke f'każ li t-
tagħrif eżistenti jkun meħtieġ biex jintuża 
r-riżultat. Dawn id-drittijiet ta’ aċċess 
huma limitati għal użu mhux kummerċajli 
u mhux kompetittiv.

Or. en

Emenda 726
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni 
għandhom, bil-għan li jiżviluppaw, 
jimplimentaw u jissorveljaw il-politiki jew 
il-programmi tal-Unjoni, igawdu drittijiet 
ta’ aċċess għar-riżultati ta’ parteċipant li 
jkun irċieva finanzjament mill-Unjoni.
Dawn id-drittijiet ta’ aċċess huma limitati 
għal użu mhux kummerċajli u mhux 
kompetittiv.

1. L-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni 
għandhom, bil-għan li jiżviluppaw, 
jimplimentaw u jissorveljaw il-politiki jew 
il-programmi tal-Unjoni, igawdu drittijiet 
ta’ aċċess għar-riżultati ta’ parteċipant li 
jkun irċieva finanzjament mill-Unjoni. 

Or. en

Emenda 727
Vicky Ford;

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Tali aċċess għandu jingħata ħieles mir-
royalties.

Tali aċċess għandu jingħata fuq termini li 
jridu jiġu miftehma.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Bidliet issuġġeriti mill-koordinaturi DESCA.

Emenda 728
Vicky Ford;

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fir-rigward tal-attività 'Soċjetajiet 
siguri' fi ħdan l-objettiv speċifiku l-
'Soċjetajiet inklussivi, innovattivi u 
siguri’, l-istituzzjonijiet u l-korpi tal-
Unjoni kif ukoll l-awtoritajiet nazzjonali 
tal-Istati Membri għandhom, bil-għan li 
jiżviluppaw, jimplimentaw u 
jimmoniterjawjaw il-politiki jew il-
programmi tagħhom f’dan il-qasam, 
igawdu drittijiet ta’ aċċess għar-riżultati 
ta’ parteċipant li jkun irċieva 
finanzjament mill-Unjoni. Minkejja l-
Artikolu 43(2), dawn id-drittijiet ta’ aċċess 
għandhom jinkludu d-dritt li partijiet terzi 
jiġu awtorizzati jużaw ir-riżultati f’akkwist 
pubbliku fil-każ tal-iżvilupp ta’ 
kapaċitajiet f’oqsma b’suq ta’ daqs limitat 
ħafna u b’riskju ta’ falliment tas-suq, u 
fejn hemm interess pubbliku 
predominanti.

imħassar

Dan l-aċċess għandu jingħata ħieles mir-
royalties, ħlief għall-użu f’akkwist 
pubbliku fejn għandu jingħata 
b’kundizzjonijiet ġusti u raġonevoli li 
jridu jiġu miftiehma. Għandu jittieħed 
kont sħiħ tal-finanzjament mill-Unjoni 
riċevut fil-ġenerazzjoni tar-riżultati fid-
determinazzjoni tal-kundizzjonijiet ġusti u 
raġonevoli. Fir-rigward ta’ informazzjoni 
klassifikata għandhom japplikaw ir-regoli 
tal-Kummissjoni dwar is-sigurtà.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Tħassir issuġġerit mill-koordinaturi DESCA, minħabba li piż potenzjali tad-drittijiet ta' 
aċċess li jġorru magħhom ir-riżultati jista' jiskuraġġixxi jew iżomm lura attivitajiet ta' użu 
futur, anke għaliex m'hemmx limitu ta' żmien u l-parteċipanti jkollhom iżommu rekord għal 
diversi snin dwar ir-restrizzjonijiet possibbli.

Emenda 729
Judith A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fir-rigward tal-attività 'Soċjetajiet siguri' 
fi ħdan l-objettiv speċifiku l-'Soċjetajiet 
inklussivi, innovattivi u siguri’, l-
istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni kif ukoll 
l-awtoritajiet nazzjonali tal-Istati Membri 
għandhom, bil-għan li jiżviluppaw, 
jimplimentaw u jimmoniterjawjaw il-
politiki jew il-programmi tagħhom f’dan il-
qasam, igawdu drittijiet ta’ aċċess għar-
riżultati ta’ parteċipant li jkun irċieva 
finanzjament mill-Unjoni. Minkejja l-
Artikolu 43(2), dawn id-drittijiet ta’ aċċess 
għandhom jinkludu d-dritt li partijiet terzi 
jiġu awtorizzati jużaw ir-riżultati f’akkwist 
pubbliku fil-każ tal-iżvilupp ta’ kapaċitajiet 
f’oqsma b’suq ta’ daqs limitat ħafna u 
b’riskju ta’ falliment tas-suq, u fejn hemm 
interess pubbliku predominanti.

2. Fir-rigward tal-attività 'Soċjetajiet siguri' 
fi ħdan l-objettiv speċifiku l-'Soċjetajiet 
inklussivi, innovattivi u siguri’ u l-attività 
"Is-Saħħa, il-bidla demografika u l-
benessri" fil-pilastru "L-Isfidi tas-
Soċjetà", l-istituzzjonijiet u l-korpi tal-
Unjoni kif ukoll l-awtoritajiet nazzjonali 
tal-Istati Membri għandhom, bil-għan li 
jiżviluppaw, jimplimentaw u 
jimmoniterjawjaw il-politiki jew il-
programmi tagħhom f’dan il-qasam, 
igawdu drittijiet ta’ aċċess għar-riżultati ta’ 
parteċipant li jkun irċieva finanzjament 
mill-Unjoni. Minkejja l-Artikolu 43(2), 
dawn id-drittijiet ta’ aċċess għandhom 
jinkludu d-dritt li partijiet terzi jiġu 
awtorizzati jużaw ir-riżultati f’akkwist 
pubbliku fil-każ tal-iżvilupp ta’ kapaċitajiet 
f’oqsma b’suq ta’ daqs limitat ħafna u 
b’riskju ta’ falliment tas-suq, u fejn hemm 
interess pubbliku predominanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet prevalenti ta' interess pubbliku l-UE għandu jkollha aċċess għal riżultati ta' 
riċerka li hi tkun iffinanzjat f'attivitajiet konnessi mal-isfidi tas-soċjetà.
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Emenda 730
Philippe Lamberts;
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fir-rigward tal-attività 'Soċjetajiet 
siguri' fi ħdan l-objettiv speċifiku l-
'Soċjetajiet inklussivi, innovattivi u 
siguri’, l-istituzzjonijiet u l-korpi tal-
Unjoni kif ukoll l-awtoritajiet nazzjonali 
tal-Istati Membri għandhom, bil-għan li 
jiżviluppaw, jimplimentaw u 
jimmoniterjawjaw il-politiki jew il-
programmi tagħhom f’dan il-qasam, 
igawdu drittijiet ta’ aċċess għar-riżultati ta’ 
parteċipant li jkun irċieva finanzjament 
mill-Unjoni. Minkejja l-Artikolu 43(2), 
dawn id-drittijiet ta’ aċċess għandhom 
jinkludu d-dritt li partijiet terzi jiġu 
awtorizzati jużaw ir-riżultati f’akkwist 
pubbliku fil-każ tal-iżvilupp ta’ kapaċitajiet 
f’oqsma b’suq ta’ daqs limitat ħafna u
b’riskju ta’ falliment tas-suq, u fejn hemm 
interess pubbliku predominanti.

2. Fir-rigward tal-attività l-objettivi 
speċifiċi taħt il-pilastru "L-Isfidi tas-
Soċjetà" l-istituzzjonijiet u l-korpi tal-
Unjoni kif ukoll l-awtoritajiet nazzjonali 
tal-Istati Membri għandhom, bil-għan li 
jiżviluppaw, jimplimentaw u 
jimmoniterjawjaw il-politiki jew il-
programmi tagħhom f’dan il-qasam, 
igawdu drittijiet ta’ aċċess għar-riżultati ta’ 
parteċipant li jkun irċieva finanzjament 
mill-Unjoni. Minkejja l-Artikolu 43(2), 
dawn id-drittijiet ta’ aċċess għandhom 
jinkludu d-dritt li partijiet terzi jiġu 
awtorizzati jużaw ir-riżultati f’akkwist 
pubbliku fil-każ tal-iżvilupp ta’ kapaċitajiet 
f’oqsma  b’riskju ta’ falliment tas-suq, u 
fejn hemm interess pubbliku predominanti.

Or. en

Emenda 731
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fir-rigward tal-attività 'Soċjetajiet siguri' 
fi ħdan l-objettiv speċifiku l-'Soċjetajiet 
inklussivi, innovattivi u siguri’, l-
istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni kif ukoll 
l-awtoritajiet nazzjonali tal-Istati Membri 
għandhom, bil-għan li jiżviluppaw, 
jimplimentaw u jimmoniterjawjaw il-

2. Fir-rigward tal-attività 'Soċjetajiet siguri' 
fi ħdan l-objettiv speċifiku l-'Soċjetajiet 
inklussivi, innovattivi u siguri’, l-
istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni kif ukoll 
l-awtoritajiet nazzjonali u reġjonali tal-
Istati Membri għandhom, bil-għan li 
jiżviluppaw, jimplimentaw u 
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politiki jew il-programmi tagħhom f’dan il-
qasam, igawdu drittijiet ta’ aċċess għar-
riżultati ta’ parteċipant li jkun irċieva 
finanzjament mill-Unjoni. Minkejja l-
Artikolu 43(2), dawn id-drittijiet ta’ aċċess 
għandhom jinkludu d-dritt li partijiet terzi 
jiġu awtorizzati jużaw ir-riżultati f’akkwist 
pubbliku fil-każ tal-iżvilupp ta’ kapaċitajiet 
f’oqsma b’suq ta’ daqs limitat ħafna u 
b’riskju ta’ falliment tas-suq, u fejn hemm 
interess pubbliku predominanti.

jimmoniterjawjaw il-politiki jew il-
programmi tagħhom f’dan il-qasam, 
igawdu drittijiet ta’ aċċess għar-riżultati ta’ 
parteċipant li jkun irċieva finanzjament 
mill-Unjoni. Minkejja l-Artikolu 43(2), 
dawn id-drittijiet ta’ aċċess għandhom 
jinkludu d-dritt li partijiet terzi jiġu 
awtorizzati jużaw ir-riżultati f’akkwist 
pubbliku fil-każ tal-iżvilupp ta’ kapaċitajiet 
f’oqsma b’suq ta’ daqs limitat ħafna u 
b’riskju ta’ falliment tas-suq, u fejn hemm 
interess pubbliku predominanti.

Or. en

Emenda 732
Christian Ehler;

Proposta għal regolament
Titolu 3 – kapitolu 1 – taqsima 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

KAŻIJIET SPEĊIFIĊI imħassar
Dispożizzjonijiet speċifiċi
1. Fil-każ ta’ azzjonijiet li jinvolvu 
attivitajiet relatati mas-sigurtà, il-ftehim 
dwar l-għotja jista' jistabbilixxi 
dispożizzjonijiet speċifiċi, b’mod 
partikolari dwar tibdil fil-kompożizzjoni 
tal-konsorzju, informazzjoni kklassifikata, 
użu, disseminazzjoni, trasferimenti u 
liċenzji ta’ riżultati.
2. Fil-każ ta’ azzjonijiet biex isostnu 
infrastrutturi eżistenti jew ġodda ta’ 
riċerka, il-ftehim dwar l-għotja jista’ 
jistabbilixxi dispożizzjonijiet speċifiċi fir-
rigward tal-utenti tal-infrastruttura.
3. Fil-każ ta’ azzjonijiet tal-KER għal 
riċerka fil-fruntieri tal-għarfien, il-ftehim 
dwar l-għotja jista' jistabbilixxi 
dispożizzjonijiet speċifiċi, b’mod 
partikolari dwar drittijiet ta’ aċċess, 
portabilità u disseminazzjoni, fir-rigward 
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ta’ parteċipanti, riċerkaturi u kull parti 
kkonċernata mill-azzjoni.
4. Fil-każ ta’ azzjonijiet ta’ taħriġ u ta’ 
mobilità, il-ftehim dwar l-għotja jista' 
jistabbilixxi dispożizzjonijiet speċifiċi 
dwar impenji fir-rigward tar-riċerkaturi li 
jibbenefikaw mill-azzjoni, sjieda, drittjiet 
ta’ aċċess u portabbiltà.
5. Fil-każ ta’ azzjonijiet ta’ koordinazzjoni 
u ta’ appoġġ, il-ftehim dwar l-għotja jista’ 
jistabbilixxi dispożizzjonijiet speċifiċi, 
b’mod partikolari dwar pussess, drittijiet 
ta’ aċċess, użu u disseminazzjoni.
6. Fil-każ tal-istrument tal-SME u għotjiet 
minn korpi ta’ finanzjament immirati lejn 
l-SMEs, il-ftehim dwar l-għotja jista’ 
jistabbilixxi dispożizzjonijiet speċifiċi, 
b’mod partikolari dwar pussess, drittijiet 
ta’ aċċess, sfruttar u disseminazzjoni.
7. Fil-każ tal-Komunitajiet tal-Għarfien u 
l-Innovazzjoni tal-EIT, il-ftehim dwar l-
għotja jista’ jistabbilixxi dispożizzjonijiet 
speċifiċi, b’mod partikolari dwar sjieda, 
drittijiet ta’ aċċess, sfruttar u 
disseminazzjoni.

Or. en

Emenda 733
Christian Ehler;

Proposta għal regolament
Artikolu 47

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 47 imħassar
Dispożizzjonijiet speċifiċi
1. Fil-każ ta’ azzjonijiet li jinvolvu 
attivitajiet relatati mas-sigurtà, il-ftehim 
dwar l-għotja jista' jistabbilixxi 
dispożizzjonijiet speċifiċi, b’mod 
partikolari dwar tibdil fil-kompożizzjoni 
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tal-konsorzju, informazzjoni kklassifikata, 
użu, disseminazzjoni, trasferimenti u 
liċenzji ta’ riżultati.
2. Fil-każ ta’ azzjonijiet biex isostnu 
infrastrutturi eżistenti jew ġodda ta’ 
riċerka, il-ftehim dwar l-għotja jista’ 
jistabbilixxi dispożizzjonijiet speċifiċi fir-
rigward tal-utenti tal-infrastruttura.
3. Fil-każ ta’ azzjonijiet tal-KER għal 
riċerka fil-fruntieri tal-għarfien, il-ftehim 
dwar l-għotja jista' jistabbilixxi 
dispożizzjonijiet speċifiċi, b’mod 
partikolari dwar drittijiet ta’ aċċess, 
portabilità u disseminazzjoni, fir-rigward 
ta’ parteċipanti, riċerkaturi u kull parti 
kkonċernata mill-azzjoni.
4. Fil-każ ta’ azzjonijiet ta’ taħriġ u ta’ 
mobilità, il-ftehim dwar l-għotja jista' 
jistabbilixxi dispożizzjonijiet speċifiċi 
dwar impenji fir-rigward tar-riċerkaturi li 
jibbenefikaw mill-azzjoni, sjieda, drittjiet 
ta’ aċċess u portabbiltà.
5. Fil-każ ta’ azzjonijiet ta’ koordinazzjoni 
u ta’ appoġġ, il-ftehim dwar l-għotja jista’ 
jistabbilixxi dispożizzjonijiet speċifiċi, 
b’mod partikolari dwar pussess, drittijiet 
ta’ aċċess, użu u disseminazzjoni.
6. Fil-każ tal-istrument tal-SME u għotjiet 
minn korpi ta’ finanzjament immirati lejn 
l-SMEs, il-ftehim dwar l-għotja jista’ 
jistabbilixxi dispożizzjonijiet speċifiċi, 
b’mod partikolari dwar pussess, drittijiet 
ta’ aċċess, sfruttar u disseminazzjoni.
7. Fil-każ tal-Komunitajiet tal-Għarfien u 
l-Innovazzjoni tal-EIT, il-ftehim dwar l-
għotja jista’ jistabbilixxi dispożizzjonijiet 
speċifiċi, b’mod partikolari dwar sjieda, 
drittijiet ta’ aċċess, sfruttar u 
disseminazzjoni.

Or. en
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Emenda 734
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dispożizzjonijiet speċifiċi Dispożizzjonijiet speċfiċi għal tipi 
partikolari ta' azzjonijiet

Or. en

Emenda 735
Francisco Sosa Wagner;

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-każ ta’ azzjonijiet li jinvolvu 
attivitajiet relatati mas-sigurtà, il-ftehim 
dwar l-għotja jista' jistabbilixxi 
dispożizzjonijiet speċifiċi, b’mod 
partikolari dwar tibdil fil-kompożizzjoni 
tal-konsorzju, informazzjoni kklassifikata, 
użu, disseminazzjoni, trasferimenti u 
liċenzji ta’ riżultati.

1. Fil-każ ta’ azzjonijiet li jinvolvu 
attivitajiet relatati mas-sigurtà u attivitajiet 
li huma ġustifikati fuq raġunijiet ta' 
saħħa pubblika, il-ftehim ta' għotja jista' 
jistabbilixxi dispożizzjonijiet speċifiċi, 
b’mod partikolari dwar bidliet fil-
kompożizzjoni tal-konsorzju, 
informazzjoni kklassifikata, użu, 
disseminazzjoni, trasferimenti u liċenzji 
tar-riżultati.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Kunsiderazzjonijiet ta' saħħa pubblika għandhom jiġu inklużi bħala raġunijiet li jistabbilixxu 
dispożizzjonijiet speċifiċi fil-ftehim tal-għotja dwar disseminazzjoni, informazzjoni 
klassifikata, eċċ.

Emenda 736
Philippe Lamberts;
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-każ ta’ azzjonijiet li jinvolvu 
attivitajiet relatati mas-sigurtà, il-ftehim 
dwar l-għotja jista' jistabbilixxi 
dispożizzjonijiet speċifiċi, b’mod 
partikolari dwar tibdil fil-kompożizzjoni 
tal-konsorzju, informazzjoni kklassifikata, 
użu, disseminazzjoni, trasferimenti u 
liċenzji ta’ riżultati.

1. Fil-każ ta’ azzjonijiet li jinvolvu 
attivitajiet relatati mal-"Isfidi tas-
Soċjetà", il-ftehim dwar l-għotja jista' 
jistabbilixxi dispożizzjonijiet speċifiċi, 
b’mod partikolari dwar tibdil fil-
kompożizzjoni tal-konsorzju, 
informazzjoni kklassifikata, użu, 
disseminazzjoni, trasferimenti u liċenzji ta’ 
riżultati.

Or. en

Emenda 737
Herbert Reul, Norbert Glante

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fil-każ ta’ azzjonijiet biex isostnu 
infrastrutturi eżistenti jew ġodda ta’ 
riċerka, il-ftehim dwar l-għotja jista’ 
jistabbilixxi dispożizzjonijiet speċifiċi fir-
rigward tal-utenti tal-infrastruttura.

2. Fil-każ ta’ azzjonijiet biex isostnu 
infrastrutturi jew istituti eżistenti jew 
ġodda ta’ riċerka, il-ftehim dwar l-għotja 
jista’ jistabbilixxi dispożizzjonijiet 
speċifiċi fir-rigward tal-użu tal-
infrastruttura jew tal-istitut.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni għandha tapplika wkoll għal istituti li għadhom kif ġew stabbiliti bħala 
parti minn kompetizzjoni ta' Orizzont 2020.

Emenda 738
Judith A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fil-każ ta’ azzjonijiet biex isostnu 
infrastrutturi eżistenti jew ġodda ta’ 
riċerka, il-ftehim dwar l-għotja jista’ 
jistabbilixxi dispożizzjonijiet speċifiċi fir-
rigward tal-utenti tal-infrastruttura.

2. Fil-każ ta’ azzjonijiet biex isostnu l-
operat ta' infrastrutturi eżistenti jew ġodda 
ta’ riċerka, il-ftehim dwar l-għotja jista’ 
jistabbilixxi dispożizzjonijiet speċifiċi fir-
rigward tal-aċċess tal-utenti tal-
infrastruttura.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex tkopri parzjalment l-ispejjeż operattivi tal-infrastrutturi tar-riċerka Ewropea minn miżati 
tal-utenti, fondi li jippermettu lir-riċerkaturi jaċċessaw l-infrastruttura għandhom ikunu 
pprovduti fil-pilastri differenti ta' Orizzont 2020.

Emenda 739
Francisco Sosa Wagner;

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fil-każ ta’ azzjonijiet tal-KER għal 
riċerka fil-fruntieri tal-għarfien, il-ftehim 
dwar l-għotja jista' jistabbilixxi 
dispożizzjonijiet speċifiċi, b’mod 
partikolari dwar drittijiet ta’ aċċess, 
portabilità u disseminazzjoni, fir-rigward 
ta’ parteċipanti, riċerkaturi u kull parti 
kkonċernata mill-azzjoni.

3. Fil-każ ta’ azzjonijiet tal-KER għal 
riċerka fil-fruntieri tal-għarfien jew 
azzjonijiet relatati mal-isfida tas-soċjetà 
bħala parti mis-sezzjoni tas-'saħħa, l-
isfida demografika u l-benessri' tal-aspett 
tal-isfidi tas-Soċjetà, il-ftehim dwar l-
għotja jista' jistabbilixxi dispożizzjonijiet 
speċifiċi, b’mod partikolari dwar drittijiet 
ta’ aċċess, portabilità u disseminazzjoni, 
fir-rigward ta’ parteċipanti, riċerkaturi u 
kull parti kkonċernata mill-azzjoni.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Azzjoni dwar is-saħħa, il-bidla demografika u l-benessri għandha tkun inkluża; ftehimiet tal-
għotja bħal dawn l-azzjonijiet jistgħu jinkludu dispożizzjonijiet speċifiċi dwar 
disseminazzjoni, informazzjoni klassifikata, eċċ. 
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Emenda 740
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fil-każ ta’ azzjonijiet tal-KER għal 
riċerka fil-fruntieri tal-għarfien, il-ftehim 
dwar l-għotja jista' jistabbilixxi 
dispożizzjonijiet speċifiċi, b’mod 
partikolari dwar drittijiet ta’ aċċess, 
portabilità u disseminazzjoni, fir-rigward 
ta’ parteċipanti, riċerkaturi u kull parti 
kkonċernata mill-azzjoni.

3. Fil-każ ta’ azzjonijiet tal-KER għal 
riċerka fil-fruntieri tal-għarfien, jew 
azzjonijiet ta' riċerka li jindirizzaw sfida 
tas-soċjetà il-ftehim dwar l-għotja għandu
jistabbilixxi dispożizzjonijiet speċifiċi, 
b’mod partikolari dwar drittijiet ta’ aċċess, 
portabilità u disseminazzjoni, fir-rigward 
ta’ parteċipanti, riċerkaturi u kull parti 
kkonċernata mill-azzjoni.

Or. en

Emenda 741
Judith A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fil-każ ta’ azzjonijiet tal-KER għal 
riċerka fil-fruntieri tal-għarfien, il-ftehim 
dwar l-għotja jista' jistabbilixxi 
dispożizzjonijiet speċifiċi, b’mod 
partikolari dwar drittijiet ta’ aċċess, 
portabilità u disseminazzjoni, fir-rigward 
ta’ parteċipanti, riċerkaturi u kull parti 
kkonċernata mill-azzjoni.

3. Fil-każ ta’ azzjonijiet tal-KER għal 
riċerka fil-fruntieri tal-għarfien jew 
azzjonijiet ta' riċerka fi ħdan il-pilastru 
"L-Isfidi tas-Soċjetà", il-ftehim dwar l-
għotja għandu jistabbilixxi 
dispożizzjonijiet speċifiċi, b’mod 
partikolari dwar drittijiet ta’ aċċess, 
portabilità u disseminazzjoni, fir-rigward 
ta’ parteċipanti, riċerkaturi u kull parti 
kkonċernata mill-azzjoni.

Or. en

Emenda 742
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
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f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. F'każ ta' innovazzjoni li hi ferm 
rilevanti għall-ħtiġijiet tal-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw, inkluż fil-qasam tas-saħħa 
globali, il-Kummissjoni għandha tinkludi 
fil-ftehim tal-għotja kundizzjonijiet ta' 
liċenzjar li jtejbu l-aċċess u prezzijiet 
raġonevoli għal prodotti bijokimiċi 
f'pajjiżi li qed jiżviluppaw permezz ta' 
'kundizzjonijiet ta' liċenzjar għal użu 
umanitarju'.

Or. en

Emenda 743
Marisa Matias;

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7a. F'każ ta' riċerka fejn hemm interess 
pubbliku prevalenti (eż. riċerka li 
għandha l-potenzjal għal żvilupp ulterjuri 
ta' mediċina li ssalva l-ħajja, vaċċin jew 
dijanjostika medika) Liċenzjar għall-
Aċċess Globali (kif definit fl-
Artikolu 40(1)) għandu jiggarantixxi d-
disponibilità ta' trattament bi prezz 
raġonevoli liċ-ċittadini kollha tal-Unjoni 
kif ukoll lil pazjenti f'pajjżi b'introjtu 
baxx jew medju.

Or. en

Emenda 744
Judith A. Merkies
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Proposta għal regolament
Artikolu 47a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 47a
Sħubijiet bejn is-settur pubbliku u dak 

privat 
1. F'konformità mal-Artikolu 19 tar-
Regolament (UE) Nru XX/XX 
[Orizzont 2020], il-programm 
Orizzont 2020 jista' jiġi implimentat 
permezz ta' sħubijiet bejn is-settur 
pubbliku u dak privat, sakemm is-sħab 
kollha kkonċernati jimpenjaw ruħhom li 
jappoġġaw l-iżvilupp u l-implimentazzjoni 
tal-programm Orizzont 2020.
2. Is-sħubijiet bejn is-settur pubbliku u 
dak privat għandhom jiġu identifikati u 
implimentati b'mod miftuħ u trasparenti 
abbażi tal-valutazzjoni tal-esperti 
indipendenti f'konformità mal-Artikolu 37 
ta' dan ir-Regolament.
Din il-valutazzjoni għandha tkun ibbażata 
fuq il-kriterji li ġejjin:
(a) il-valur miżjud ta’ azzjoni fil-livell tal-
Unjoni u l-valur miżjud tal-għodda tas-
sħubija pubblika-privata;
(b) id-daqs tal-impatt fuq il-kompetittività, 
it-tkabbir sostenibbli u kwistjonijiet 
soċjoekonomiċi permezz ta' definizzjoni 
ta' objettivi tas-soċjetà u tal-kompetizzjoni 
ċari u li jistgħu titkejlu, inklużi l-ħolqien 
tal-impjiegi u l-miri edukattivi/ta' taħriġ, 
u r-responsabilità biex jintlaħqu dawn l-
objettivi.
3. Il-Kummissjoni tista' tagħti kompiti ta' 
implimentazzjoni baġitarja lil sħubija bejn 
is-settur pubbliku u dak privat, sakemm il-
kriterji li ġejjin ikunu ssodisfati u 
stabbiliti fi ftehim kuntrattwali:
(a) l-impenn fit-tul tas-sħab kollha, inkluż 
il-kontribut bilanċjat, ibbażat fuq viżjoni
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kondiviża u objettivi definiti b’mod ċar;
(b) l-iskala tar-riżorsi meħtieġa, u l-
abbiltà li jiġu ingranati investimenti 
addizzjonali fir-riċerka u l-innovazzjoni;
(c) definizzjoni ċara tar-rwoli għal kull 
wieħed mis-sħab u indikaturi 
fundamentali miftiehma tal-prestazzjoni 
matul il-perijodu magħżul.
(d) kumplimentarjetà ma' partijiet oħra 
ta' Orizzont 2020 u allinjament mal-
aġenda għar-riċerka u l-innovazzjoni 
strateġika tal-Unjoni;
(e) l-involviment fis-sħubija tas-sħab 
interessati kollha matul il-katina kollha 
tal-valur, inklużi utenti aħħarin, SMEs u 
istituti pubbliċi ta' riċerka.
4. Ir-regoli dwar il-parteċipazzjoni u d-
disseminazzjoni u l-proċeduri dwar 
proposti ta' valutazzjoni u għażla li 
jinvolu sħubijiet bejn is-settur pubbliku u 
dak privat maħluqa jew finanzjati permezz 
ta' Orizzont 2020 għandhom 
jikkonformaw b'mod sħiħ mar-
Regolament (UE) No XX/XX [ir-
Regolament Finanzjarju].
5. L-involviment tal-Unjoni f'dawk is-
sħubijiet jista’ jkun f'waħda mill-forom li 
ġejjin:
(a) kontribuzzjonijiet finanzjarji mill-
Unjoni għal proġetti implimentati b'mod 
konġunt fuq il-bażi tal-Artikolu 187 
TFUE skont is-Seba' Programm Kwadru, 
suġġett għall-emenda tal-atti bażiċi 
tagħhom filwaqt li jitqiesu sew ir-riżultati 
tal-analiżi kostbenefiċċju li jridu jsiru 
permezz tal-valutazzjoni tal-impatt 
prevista f'dan l-istrument, kif ukoll biex 
ikunu ssodisfati l-kriterji stabbiliti fil-
paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu; sħubiji 
pubbliċi-privati ġodda stabbiliti abbażi tal-
Artikolu 187 TFUE; u għall-korpi ta’ 
finanzjament l-oħra imsemmijin fl-
Artikolu [55(1)(b)(v) jew (vii)] tar-
Regolament (UE) Nru XX/XX [ir-
Regolament Finanzjarju]. Din il-forma ta' 
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sħubija għandha tiġi implimentata biss 
fejn il-kamp ta' applikazzjoni tal-objettivi 
speċifikati u l-ammont ta' riżorsi meħtieġa 
jiġġustifikaw dan, u fejn forom oħra ta' 
sħubija ma jissodisfawx l-objettivi jew ma 
jiġġenerawx l-impatt meħtieġ;
(b) id-dħul fi ftehim kuntrattwali bejn is-
sħab msemmija fil-paragrafu 1, li 
jispeċifika l-objettivi tas-sħubija, l-impenji 
rispettivi tas-sħab, l-indikaturi 
fundamentali tal-prestazzjoni, u l-eżiti li 
għandhom jitwasslu, inkluż l-
identifikazzjoni tal-attivitajiet ta' riċerka u 
innovazzjoni li jirrikjedu appoġġ mill-
programm Orizzont 2020.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Sħubijiet bejn is-settur pubbliku u dak privat (PPPs) għandhom jiġu stabbilit biss meta l-PPP 
bħala strument għandu valur miżjud (eż. f'termini ta' parteċipazzjoni industrijali, impatt fuq 
fondi privati jew tisħiħ tal-kompetittività f'katina ta' valur intiera) meta mqabbel ma' 
strumenti possibbli oħra. In-natura speċifika ta' dan it-tip ta' finanzjament għar-riċerka qed 
għalhekk jitqies mingħajr ma tippermetti devjazzjoni mir-regoli ta' parteċipazzjoni. Dan 
jikkorrispondi għad-domanda ċentrali dwar simplifikazzjoni.

Emenda 745
Bernd Lange;

Proposta għal regolament
Artikolu 47a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 47a (ġdid)
Fil-każ ta' azzjonijiet fil-qasam ta' 
rilevanza tas-saħħa pubblika, il-ftehim 
tal-għotja għandu jistabbilixxi 
dispożizzjonijiet dwar l-aċċessibilità tar-
riżultati tar-riċerka għal kulħadd permezz 
ta' strateġiji ta' trasferiment ta' 
teknoloġija soċjalment responsabbli. 

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Ir-riżultati tar-riċerka pubblika għandhom ikunu aċċessibbli għal kulħadd. Il-benefiċċji 
soċjali għandhom għalhekk jiġu kkunsidrati fil-kuntest tar-riċerka Ewropea flimkien mal-
eċċellenza xjentifika. Dan jinkludi aċċess globali għal mediċini vitali.

Emenda 746
Christian Ehler;

Proposta għal regolament
Artikolu 48

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 48 imħassar
Premji
Kull premju mogħti għandu jkun 
kundizzjonali fuq l-aċċettazzjoni tal-
obbligi adegwati ta’ reklamar. Il-
programm ta’ ħidma jew il-pjan ta’ ħidma 
jista' jkun fih obbligi speċifiċi dwar l-użu 
u d-disseminazzjoni.

Or. en

Emenda 747
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dispożizzjonijiet speċifiċi dwar sjieda, 
drittijiet ta' aċċess, użu u disseminazzjoni 
inkluż dispożizzjonijiet ta' liċenzjar, 
għandhom jitniżżlu fil-kundizzjoni li 
jirregolaw l-għoti ta' premju, sabiex ikun 
żgurat użu massimu tar-riżultati u aċċess 
bi prezz raġonevoli u miftuħ għar-
riżultati.
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Or. en

Emenda 748
Judith A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dispożizzjonijiet speċifiċi b'mod 
partikolari dwar sjieda, drittijiet ta' 
aċċess, użu u disseminazzjoni  għandhom 
jitniżżlu fil-kundizzjoni li jirregolaw l-
għoti ta' premju, sabiex ikun żgurat użu 
massimu tar-riżultati u aċċess bi prezz 
raġonevoli u miftuħ għar-riżultati.

Or. en

Emenda 749
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtorità kontraenti għandu jkollha s-
sjieda tar-riżultati u tal-ġenerazzjoni tad-
dejta, u tagħti liċenzji mhux esklużivi lil 
partijiet terzi biex jużaw ir-riżultati skont 
kundizzjonijiet ġusti u raġonevoli.

Or. en

Emenda 750
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – titolu
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Akkwist, akkwist prekummerċjali u 
akkwist pubbliku ta’ soluzzjonijiet 
innovattivi

Akkwist prekummerċjali u akkwist 
pubbliku ta’ soluzzjonijiet innovattivi

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 35 jistipula li l-fondi tal-UE jista' biss jieħdu forma ta' akkwist prekummerċjali 
(PCP) jew akkwist ta' soluzzjonijiet innovattivi (PIS), u mhux meħtieġ li jkun hemm reġim ta' 
proprjetà intellettwali għall-akkwist pubbliku għajr il-PCP u l-PIS.

Emenda 751
Vicky Ford;

Proposta għal regolament
Artikolu 49

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 49 imħassar
Akkwist, akkwist prekummerċjali u 
akkwist pubbliku ta’ soluzzjonijiet 
innovattivi
1. Sakemm ma jiġix iddikjarat b’mod 
ieħor fis-sejħa għall-offerti, ir-riżultati 
ġġenerati mill-akkwist imwettaq mill-
Kummissjoni għandhom ikunu l-proprjetà 
tal-Unjoni.
2. Għandhom jiġu stabbiliti 
dispożizzjonijiet speċifiċi dwar il-pussess, 
id-drittijiet ta’ aċċess u l-liċenzjar 
għadnhom ikunu stabbilit fil-kuntratti fir-
rigward ta’ akkwist pre-kummerċjali biex 
jiġi żgurat l-użu massimu tar-riżultati u 
biex jiġi evitat kull żvantaġġ inġust. Il-
kuntrattur li jiġġenera r-riżultati f’akkwist 
pre-kummerċjali għandu tal-inqas ikollu 
l-pussess tad-drittijiet ta’ proprjetà 
intellettwali mehmuża. L-awtoritajiet 
kontraenti għandhom igawdu drittijiet ta’ 
aċċess mingħajr pagament ta’ royalties 
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għar-riżultati għall-użu tagħhom stess kif 
ukoll dritt li jagħtu, jew jirrikjedu lill-
kontratturi parteċipanti li jagħtu, liċenzji 
mhux esklussibi lil partijiet terzi biex 
jisfruttaw ir-riżultati taħt kundizzjonijiet 
ġusti u raġonevoli mingħajr id-dritt ta’ 
subliċenzja. Jekk kuntrattur jonqos milli 
jisfrutta kummerjalment ir-riżultati matul 
perjodu speċifiku wara l-akkwist 
prekummerċjali kif identifikat fil-kuntratt, 
dan għandu jittrasferixxi kwalunkwe 
sjieda tar-riżultati lill-awtoritajiet 
kontraenti.
3. Dispożizzjonijiet speċifiċi fir-rigward 
ta’ pussess, drittijiet ta’ aċċess u liċenzjar 
jistgħu jiġu stabbiliti fil-kuntratti fir-
rigward ta’ akkwist pubbliku ta’ 
soluzzjonijiet innovattivi biex jiġi żgurat l-
użu massimu tar-riżultati u biex jiġi evitat 
xi vantaġġ inġust.

Or. en

Emenda 752
Christian Ehler;

Proposta għal regolament
Artikolu 49

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 49 imħassar
Akkwist, akkwist prekummerċjali u 
akkwist pubbliku ta’ soluzzjonijiet 
innovattivi
1. Sakemm ma jiġix iddikjarat b’mod 
ieħor fis-sejħa għall-offerti, ir-riżultati 
ġġenerati mill-akkwist imwettaq mill-
Kummissjoni għandhom ikunu l-proprjetà 
tal-Unjoni.
2. Għandhom jiġu stabbiliti 
dispożizzjonijiet speċifiċi dwar il-pussess, 
id-drittijiet ta’ aċċess u l-liċenzjar 
għadnhom ikunu stabbilit fil-kuntratti fir-
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rigward ta’ akkwist pre-kummerċjali biex 
jiġi żgurat l-użu massimu tar-riżultati u 
biex jiġi evitat kull żvantaġġ inġust. Il-
kuntrattur li jiġġenera r-riżultati f’akkwist 
pre-kummerċjali għandu tal-inqas ikollu 
l-pussess tad-drittijiet ta’ proprjetà 
intellettwali mehmuża. L-awtoritajiet 
kontraenti għandhom igawdu drittijiet ta’ 
aċċess mingħajr pagament ta’ royalties 
għar-riżultati għall-użu tagħhom stess kif 
ukoll dritt li jagħtu, jew jirrikjedu lill-
kontratturi parteċipanti li jagħtu, liċenzji 
mhux esklussibi lil partijiet terzi biex 
jisfruttaw ir-riżultati taħt kundizzjonijiet 
ġusti u raġonevoli mingħajr id-dritt ta’ 
subliċenzja. Jekk kuntrattur jonqos milli 
jisfrutta kummerjalment ir-riżultati matul 
perjodu speċifiku wara l-akkwist 
prekummerċjali kif identifikat fil-kuntratt, 
dan għandu jittrasferixxi kwalunkwe 
sjieda tar-riżultati lill-awtoritajiet 
kontraenti.
3. Dispożizzjonijiet speċifiċi fir-rigward 
ta’ pussess, drittijiet ta’ aċċess u liċenzjar 
jistgħu jiġu stabbiliti fil-kuntratti fir-
rigward ta’ akkwist pubbliku ta’ 
soluzzjonijiet innovattivi biex jiġi żgurat l-
użu massimu tar-riżultati u biex jiġi evitat 
xi vantaġġ inġust.

Or. en

Emenda 753
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sakemm ma jiġix iddikjarat b’mod 
ieħor fis-sejħa għall-offerti, ir-riżultati 
ġġenerati mill-akkwist imwettaq mill-
Kummissjoni għandhom ikunu l-proprjetà 
tal-Unjoni.

imħassar
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba li l-Artikolu 35 jistipula li l-fondi tal-UE jista' biss jieħdu forma ta' akkwist 
prekummerċjali (PCP) jew akkwist ta' soluzzjonijiet innovattivi (PIS), u mhux meħtieġ li jkun 
hemm reġim ta' proprjetà intellettwali għall-akkwist pubbliku għajr il-PCP u l-PIS.

Emenda 754
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-inventur għandu jibqa' is-sid tar-
riżultati u d-drittijiet tal-utenti għandhom 
jingħataw lill-awtorità kontraenti għall-
użu tagħhom kif ukoll għad-dritt ta' użu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sjieda ta' IP mill-ġeneratur hi prattika komuni tal-akkwist pubbliku u għandha tibqa' r-
regola kull meta l-livell ta' fondi tal-istrument (għotja, akkwist, PCP jew akkwist ta' soluzzjoni 
innovattiva). Is-sjieda mill-UE għandha tibqa' eċċezzjoni u fil-każ ta' mankanza mill-
ġeneratur li juża r-riżultati.

Emenda 755
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Madankollu l-użu tar-riżultati minn 
parti terza kif previst fir-regoli għall-
parteċipazzjoni u d-disseminazzjoni 
għandu jkun limitat biex jissodisfa l-
ħtieġa tal-Unjoni jew ta' Stat(i) Membru 
bl-esklużjoni ta' kwalunkwe użu 
kummerċjali minn partijiet terzi. Is-sid 
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jista' jirrifjuta l-konċessjoni ta' dawn id-
drittijiet lil partijiet terzi f'każ ta' ħsara 
għall-interess leġittimu tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Limitu tal-użu tar-riżultati li għandu jqis il-ħtieġa tal-Unjoni filwaqt li jassigura l-protezzjoni 
tal-interessi leġittimi tas-sid.

Emenda 756
Christian Ehler;

Proposta għal regolament
Titolu IIIa (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Titolu IIIa
Dispożizzjonijiet speċifiċi

Or. en

Emenda 757
Vicky Ford, Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 49a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 49a
Proċeduri ta' akkwist, ta' akkwist 
prekummerċjali u ta' akkwist ta’ 

soluzzjonijiet innovattivi
Proċeduri ta' akkwist, ta' akkwist 
prekummerċjali u ta' akkwist ta’ 
soluzzjonijiet innovattivi
1. Kull proċedura ta' akkwist imwettqa 
mill-Kummissjoni b'mod konġunt mal-
Istati Membri għandha tkun soġġetta 
għar-regoli dwar l-akkwist pubbliku kif 
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stabbiliti fir-Regolament (UE) 
Nru XX/2012 [ir-Regolament 
Finanzjarju] u r-Regolament (UE) 
Nru XX/XX [ir-Regolament Delegat].
2. Finanzjament mill-Unjoni jista' jieħu l-
forma ta’ proċedura ta' akkwist 
prekummerċjali jew ta’ akkwist ta’ 
soluzzjonijiet innovattivi mwettqa mill-
Kummissjoni b'mod konġunt mal-
awtoritajiet kontraenti mill-Istati Membri 
u l-pajjiżi assoċjati.
Il-proċeduri tal-akkwist:
(a) għandhom ikunu konformi mal-
prinċipji ta’ trasparenza, 
nondiskriminazzjoni, trattament indaqs, 
ġestjoni finanzjarja soda u 
proporzjonalità, u mar-regoli dwar il-
kompetizzjoni, u fejn applikabbli, mad-
Direttivi 2004/17/KE, 2004/18/KE u 
2009/81/KE.
(b) jistgħu jipprovdu għal kundizzjonijiet 
speċifiċi bħall-post tal-prestazzjoni tal-
attivitajiet akkwistati li huma limitati għal 
akkwist prekummerċjali għat-territorju 
tal-Istati Membri u tal-pajjiżi assoċjati 
għall-Orizzont 2020 fejn debitament 
ġustifikat mill-objettivi tal-azzjonijiet;
(c) jistgħu jawtorizzaw l-għoti ta’ kuntratti 
multipli fi ħdan l-istess proċedura 
(akkwisti multipli);
(d) għandhom jipprovdu għall-għoti tal-
kuntratti lill-offerta(i) li jkunu l-aktar 
vantaġġużi ekonomikament. Mill-punt ta’ 
vista tal-awtorità kontraenti, l-aktar 
offerta ekonomikament vantaġġjuża 
għandha tiġi identifikata fuq il-bażi tal-
kriterji marbutin mas-suġġett tal-kuntratt 
pubbliku inkwistjoni. Dawk il-kriterji 
għandhom jinkludu, minbarra l-prezz jew 
l-ispejjeż, kriterji oħrajn marbutin mas-
suġġett tal-kuntratt pubbliku inkwistjoni, 
bħal: kwalità, inkluż mertu tekniku, 
estetika u karatteristiċi fundamentali, 
aċċessibilità, disinn għall-utenti kollha, 
karatteristiċi ambjentali u karattru 
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innovattiv, inkluż inter alia soluzzjonijiet 
innovatttivi addizzjonali li huma żieda fuq 
ir-rekwiżiti minimi mniżżla fin-notifika 
tal-kuntratt, id-dokument deskrittiv jew l-
istedina għall-konferma tal-interess; 
3. Għandhom jiġu stabbiliti 
dispożizzjonijiet speċifiċi dwar il-pussess, 
id-drittijiet ta’ aċċess u l-liċenzjar fil-
kuntratti fir-rigward ta’ akkwist 
prekummerċjali biex jiġi żgurat l-użu 
massimu tar-riżultati u biex jiġi evitat kull 
żvantaġġ inġust. Il-kuntrattur li jiġġenera 
r-riżultati f’akkwist pre-kummerċjali 
għandu tal-inqas ikollu l-pussess tad-
drittijiet ta’ proprjetà intellettwali 
mehmuża. L-awtoritajiet kontraenti 
għandhom igawdu drittijiet ta’ aċċess 
mingħajr pagament ta’ drittijiet biex 
jużaw ir-riżultati huma stess kif ukoll dritt 
li jagħtu, jew jirrikjedu lill-kontratturi 
parteċipanti biex jagħtu, liċenzji mhux 
esklussivi lil partijiet terzi biex jisfruttaw 
ir-riżultati taħt kundizzjonijiet ġusti u 
raġonevoli mingħajr id-dritt ta’ 
subliċenzja. Jekk kuntrattur jonqos milli 
juża kummerjalment ir-riżultati matul 
perjodu speċifiku wara l-akkwist 
prekummerċjali kif identifikat fil-kuntratt, 
dan għandu jittrasferixxi kwalunkwe 
sjieda tar-riżultati lill-awtoritajiet 
kontraenti.
4. Dispożizzjonijiet speċifiċi fir-rigward 
ta’ pussess, drittijiet ta’ aċċess u liċenzjar 
jistgħu jiġu stabbiliti fil-kuntratti fir-
rigward ta’ akkwist pubbliku ta’ 
soluzzjonijiet innovattivi biex jiġi żgurat l-
użu massimu tar-riżultati u biex jiġi evitat 
xi vantaġġ inġust.

Or. en

Emenda 758
Christian Ehler;
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Proposta għal regolament
Artikolu 49a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 49a
Premji

1. Finanzjament mill-Unjoni jista' jieħu l-
forma ta’ premji kif definit fit-[Titolu VII] 
tar-Regolament (UE) Nru XX/XX [ir-
Regolament Finanzjarju]. L-użu ta' 
premjijiet għandu jiġi nkoraġġit, imma 
mhux biex jieħu post finanzjament 
strutturat kif suppost.
2. Ir-regoli tal-konkors għandhom jiġu 
stipulati fil-programm ta' ħidma.
3. Ir-regoli tal-konkors għandhom għall-
inqas jistabbilixxu l-kundizzjonijiet għall-
parteċipazzjoni, il-kriterji għall-għotja, 
inklużi l-iskadenza għall-proposti u l-
iskadenza għall-għotja, l-ammont tal-
premju u l-arranġamenti ta' pagament.
Il-premji ma jistgħux jingħataw 
direttament mingħajr konkors u 
għandhom jiġu ppubblikati kull sena.
4. Is-sottomissjonijiet għal konkors 
għandhom jiġu vvalutati minn panel ta' 
esperti abbażi tar-regoli ppubblikati tal-
konkors.
Il-premjijiet għandhom imbagħad 
jingħataw mill-uffiċjal awtorizzanti 
responsabbli, abbażi tal-valutazzjoni 
pprovduta mill-panel ta' esperti li huma 
liberi li jiddeċiedu jekk jirrakkomandawx 
jew le l-għoti ta' premjijiet, skont l-
evalwazzjoni tagħhom tal-kwalità tas-
sottomissjonijiet.
5. L-ammont tal-premju ma għandux 
ikun marbut mal-ispejjeż li jagħmel ir-
reċipjent.
6. Meta l-implimentazzjoni ta' azzjoni jew 
programm ta' ħidma tirrkjedi li l-
premjijiet jingħataw lil partijiet terzi minn 
benefiċjarju ta' għotja tal-Unjoni, dan il-



PE492.788v01-00 108/127 AM\907844MT.doc

MT

benefiċjarju jista' jagħti tali premjijiet 
sakemm il-kontenut minimu tar-regoli tal-
konkors ikun strettament definit fid-
deċiżjoni jew il-ftehim tal-għotja bejn il-
benefiċjarju u l-Kummissjoni, b'ebda 
marġini għal diskrezzjoni.
7. Fir-rigward tad-disseminazzjoni tar-
riżultati, għandu japplika t-Titolu III ta' 
dan ir-Regolament. Kwalunkwe obbligu 
addizzjonali fir-rigward tad-
disseminazzjoni jew l-isfruttament tar-
riżultati għandu jiġi stipulat fir-regoli tal-
konkors.
8. Meta premju ma jingħatax fi żmien l-
iskadenza stipulata fir-regoli tal-konkors, 
il-fondi allokati għall-konkors għandhom 
jerġgħu jiġu assenjati fi ħdan l-istess 
objettiv taħt ir-Regolament (UE) 
Nru XX/XX [Orizzont 2020].

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iċċaqlaq hawn mill-Artikoli 34 u 48. Il-paragrafi 3-6 jinkludu l-formulazzjoni attwali tal-
Abbozz ta' Regolament Finanzjarju, li għadu soġġett għat-trilogu, u jistgħu jaqgħu jekk jiġi 
adottat l-abbozz. Il-paragrafu 7 jżid dispożizzjonijiet kruċjali għad-drittijiet tal-proprjetà 
intelletwali u d-disseminazzjoni tar-riżultati. Il-paragrafu 8 jiżgura li l-fondi allokati taħt il-
programm ORIZZONT 2020 jibqgħu fil-baġit għar-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni, b'mod 
partikulari fil-każ li l-istrument il-ġdid ta' premijiet ta' inċentiv ma jġibx l-effetti mixtieqa.

Emenda 759
Christian Ehler;

Proposta għal regolament
Artikolu 49b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 49b
Proċeduri ta' akkwist, ta' akkwist 
prekummerċjali u ta' akkwist ta’ 

soluzzjonijiet innovattivi
1. Kull proċedura ta' akkwist imwettqa 
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mill-Kummissjoni b'mod konġunt mal-
Istati Membri għandha tkun soġġetta 
għar-regoli dwar l-akkwist pubbliku kif 
stabbiliti fir-Regolament (UE) 
Nru XX/2012 [ir-Regolament 
Finanzjarju] u r-Regolament (UE) 
Nru XX/XX [ir-Regolament Delegat].
Finanzjament mill-Unjoni jista' jieħu l-
forma ta’ proċedura ta' akkwist 
prekummerċjali jew ta’ akkwist ta’ 
soluzzjonijiet innovattivi mwettqa mill-
Kummissjoni b'mod konġunt mal-
awtoritajiet kontraenti mill-Istati Membri 
u l-pajjiżi assoċjati jew mill-aġenziji tal-
Unjoni flimkien mal-awtoritajiet 
kontraenti mill-Istati Membri u l-pajjiżi 
assoċjati.
Il-proċeduri tal-akkwist:
(a) għandhom ikunu konformi mal-
prinċipji ta’ trasparenza, 
nondiskriminazzjoni, trattament indaqs, 
ġestjoni finanzjarja soda u 
proporzjonalità, u mar-regoli dwar il-
kompetizzjoni, u fejn applikabbli, mad-
Direttivi 2004/17/KE, 2004/18/KE u 
2009/81/KE.
(b) jistgħu jipprovdu għal kundizzjonijiet 
speċifiċi bħall-post tar-rendiment tal-
attivitajiet akkwistati li huma limitati għal 
akkwist prekummerċjali għat-territorju 
tal-Istati Membri u tal-pajjiżi assoċjati 
f'Orizzont 2020 fejn debitament ġustifikat 
mill-objettivi tal-azzjonijiet;
(c) jistgħu jawtorizzaw l-għoti ta’ kuntratti 
multipli fi ħdan l-istess proċedura 
(akkwisti multipli);
(d) għandhom jipprovdu għall-għoti tal-
kuntratti lill-offerta(i) li toffri/joffru l-
aqwa valur għall-flus.
3. Għandhom jiġu stabbiliti 
dispożizzjonijiet speċifiċi dwar il-pussess, 
id-drittijiet ta’ aċċess u l-liċenzjar 
għandhom ikunu stabbilit fil-kuntratti fir-
rigward ta’ akkwist prekummerċjali biex 
jiġi żgurat l-użu massimu tar-riżultati u 
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biex jiġi evitat kull vantaġġ inġust. Il-
kuntrattur li jiġġenera r-riżultati f’akkwist 
prekummerċjali għandu tal-inqas ikollu l-
pussess tad-drittijiet ta’ proprjetà 
intellettwali mehmuża. L-awtoritajiet 
kontraenti għandhom igawdu drittijiet ta’ 
aċċess mingħajr pagament għad-drittijiet 
biex jużaw ir-riżultati huma stess kif ukoll 
dritt li jagħtu, jew jirrikjedu lill-
kontratturi parteċipanti biex jagħtu, 
liċenzji mhux esklussivi lil partijiet terzi 
biex jużaw ir-riżultati taħt kundizzjonijiet 
ġusti u raġonevoli mingħajr id-dritt ta’ 
subliċenzja. Jekk kuntrattur jonqos milli 
juża kummerjalment ir-riżultati matul 
perjodu speċifiku wara l-akkwist 
prekummerċjali kif identifikat fil-kuntratt, 
dan għandu jittrasferixxi kwalunkwe 
sjieda tar-riżultati lill-awtoritajiet 
kontraenti.
4. Dispożizzjonijiet speċifiċi fir-rigward 
ta’ pussess, drittijiet ta’ aċċess u liċenzjar 
jistgħu jiġu stabbiliti fil-kuntratti fir-
rigward ta’ akkwist pubbliku ta’ 
soluzzjonijiet innovattivi biex jiġi żgurat l-
użu massimu tar-riżultati u biex jiġi evitat 
xi vantaġġ inġust.

Or. en

Emenda 760
Christian Ehler;

Proposta għal regolament
Artikolu 49c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 49c
L-istrumenti finanzjarji

1. Strumenti finanzjarji jistgħu jieħdu 
kwalunkwe waħda mill-forom msemmija 
u għandhom ikunu implimentati skont [it-
Titolu VIII] tar-Regolament (UE) 
Nru XX/XX [ir-Regolament Finanzjarju] 
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u jistgħu jiġu kkombinati flimkien jew 
ma' għotjiet oħra iffinanzjati taħt il-baġit 
tal-Unjoni, inkluż taħt Orizzont 2020.
2. Bi qbil mal-Artikolu [54] tar-
Regolament (UE) Nru XX/XX [ir-
Regolament Finanzjarju], il-Kummissjoni 
tista' tiddelega kompiti ta' 
implimentazzjoni u ta' ġestjoni tal-
istrutmenti finanzjarji lill-BEI, il-FEI u 
istituzzjonijiet finanzjarji oħra.
3. Skont l-Artikolu [18(2)] tar-Regolament 
(UE) Nru XX/XX [ir-Regolament 
Finanzjarju], id-dħul u r-ripagamenti 
ġġenerati mill-istrument finanzjarju 
stabbilit permezz tar-Regolament (UE) 
Nru XX/XX [Orizzont 2020] għandhom 
jiġu assenjati għal dak l-istrument 
finanzjarju.
4. Dħul u ripagamenti ġġenerati mill-
faċilità tal-Finanzjament tal-Qsim tar-
Riskju stabbilita skont id-
Deċiżjoni 1982/2006/KE u l-parti tal-
istadju bikri tal-Faċilità tal-SME bi 
Tkabbir Kbir u Innovattiva (GIF1) 
stabbilita skont id-Deċiżjoni 
Nru 1639/2006/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill, għandhom ikunu 
assenjati lill-istrumenti finanzjarji 
suċċessivi taħt ir-Regolament (UE) 
Nru XX/XX [Orizzont 2020].
5. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li t-
tipi kollha ta' intermedjarji finanzjarji, 
inkluż banek pubbliċi nazzjonali u 
reġjonali kif ukoll banek ta' investiment 
reġjonali, jkunu involuti b'mod xieraq fl-
implimentazzjoni tal-istrumenti 
finanzjarji.

Or. en

Emenda 761
Christian Ehler;
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Proposta għal regolament
Artikolu 49d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 49d
Sħubijiet bejn is-settur pubbliku u dak 

privat
1. F'konformità mal-Artikolu 19 tar-
Regolament (UE) Nru XX/XX 
[Orizzont 2020], il-programm 
Orizzont 2020 jista' jiġi implimentat 
permezz ta' sħubijiet bejn is-settur 
pubbliku u dak privat, sakemm is-sħab 
kollha kkonċernati jimpenjaw ruħhom li 
jappoġġaw l-iżvilupp u l-implimentazzjoni 
tal-programm Orizzont 2020.
2. Is-sħubijiet bejn is-settur pubbliku u 
dak privat għandhom jiġu identifikati 
b'mod miftuħ u trasparenti abbażi tal-
valutazzjoni tal-esperti indipendenti 
f'konformità mal-Artikolu 37 ta' dan ir-
Regolament. Din il-valutazzjoni għandha 
tkun ibbażata fuq dawn il-kriterji kollha:
(a) il-valur miżjud ta’ azzjoni fil-livell tal-
Unjoni u l-valur miżjud tal-għodda tas-
sħubija pubblika-privata;
(b) l-iskala tal-impatt fuq il-kompetittività 
industrijali, it-tkabbir sostenibbli u l-
kwistjonijiet soċjoekonomiċi.
3. Il-Kummissjoni tista' tgħaddi kompiti 
ta' implimentazzjoni baġitarja lil sħubijiet 
bejn is-settur pubbliku u dak privat, 
sakemm il-kriterji li ġejjin ikunu 
ssodisfati u stabbiliti fi ftehim 
kuntrattwali:
(a) l-impenn fit-tul tas-sħab kollha abbażi 
ta' viżjoni kondiviża u objettivi definiti 
b’mod ċar;
(b) l-iskala tar-riżorsi involuti, u l-abbiltà 
li tintuża l-influwenza biex jinkisbu 
investimenti addizzjonali fir-riċerka u l-
innovazzjoni;
(c) definizzjoni ċara tar-rwoli għal kull 
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wieħed mis-sħab u indikaturi 
fundamentali miftiehma tal-prestazzjoni 
matul il-perijodu magħżul.
4. Ir-regoli għall-parteċipazzjoni u d-
disseminazzjoni tas-sħubijiet bejn is-settur 
pubbliku u dak privat li jkunu nħolqu u 
ġew iffinanzjati taħt il-programm 
Orizzont 2020 għandhom jikkonformaw 
kompletament mar-Regolament (UE) 
Nru XX/XX [ir-Regolament Finanzjarju], 
kif ukoll mar-regoli stabbiliti f'dan ir-
Regolament, ħlief fejn jirrikjedu mod 
ieħor il-ħtiġijiet speċifiċi tagħhom.
Ir-regoli dwar is-sħubijiet bejn is-settur 
pubbliku u dak privat jistgħu jiddevjaw 
mir-Regolamenti tal-Persunal tal-Unjoni 
sakemm l-atti li jistabilixxu dawn il-korpi 
f'konformità mal-Artikolu 1a(2) tar-
Regolamenti tal-Persunal ma jipprevedux 
applikazzjoni tar-Regolamenti tal-
Persunal.
5. Devjazzjonijiet mir-regoli msemmija fil-
paragrafu 2 u r-raġunijiet speċifiċi għat-
tali devjazzjonijiet għandhom jiġu 
kkomunikati lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill f'dokument ta' ħidma kull 
sena. Id-dokument ta' ħidma għandu 
wkoll jelenka l-progress lejn it-twettiq tal-
għan li għalih ikunu twaqqfu l-entitajiet 
individwali, u r-relevanza tad-
devjazzjonijiet imsemmija qabel għall-
progress miksub.
6. L-involviment tal-Unjoni f'dawk is-
sħubijiet jista’ jkun f'waħda mill-forom li 
ġejjin:
(a) kontribuzzjonijiet finanzjarji mill-
Unjoni għall-intrapriżi konġunti stabbiliti 
abbażi tal-Artikolu 187 TFUE taħt is-
Seba’ Programm Kwadru, soġġett għall-
emenda tal-atti bażiċi tagħhom; sħubiji 
pubbliċi-privati ġodda stabbiliti abbażi tal-
Artikolu 187 TFUE; u għall-korpi ta’ 
finanzjament l-oħra imsemmijin fl-
Artikolu [55(1)(b)(v) jew (vii)] tar-
Regolament (UE) Nru XX/XX [ir-
Regolament Finanzjarju]. Din il-forma 
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ta’ sħubijiet għandha tiġi implimentata 
biss fejn l-ambitu tal-objettivi insegwiti u 
l-iskala tar-riżorsi meħtieġa 
jiġġustifikawha;
(b) id-dħul fi ftehim kuntrattwali bejn is-
sħab msemmija fil-paragrafu 1, li 
jispeċifika l-objettivi tas-sħubija, l-impenji 
rispettivi tas-sħab, l-indikaturi 
fundamentali tal-prestazzjoni, u l-eżiti li 
għandhom jitwasslu, inkluż l-
identifikazzjoni tal-attivitajiet ta' riċerka u 
innovazzjoni li jirrikjedu appoġġ mill-
programm Orizzont 2020.

Or. en

Emenda 762
Christian Ehler;

Proposta għal regolament
Artikolu 49e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 49e
Sħubijijiet bejn entitajiet pubbliċi

1. Ir-regoli stabbiliti f'dan ir-Regolament 
għandhom japplikaw ukoll għas-sħubijiet 
bejn entitajiet pubbliċi kif imsemmi fl-
Artikolu [20] tar-Regolament (UE) 
Nru XX/XX [Orizzont 2020].
2. Is-sħubijijiet bejn entitajiet pubbliċi 
ffinanzjati permezz tal-istrument ERA-
NET jistgħu jkunu eliġibbli għall-
kofinanzjament taħt il-programm 
Orizzont 2020, sakemm jitwettqu l-
kundizzjonijiet li ġejjin:
(a) livell sinifikattiv ta' impenji finanzjarji 
preċedenti mill-entitajiet parteċipanti 
għas-sejħiet u l-azzjonijiet konġunti;
(b) regoli u modalitajiet ta' 
implimentazzjoni armonizzati tas-sejħiet u 
l-azzjonijiet konġunti.



AM\907844MT.doc 115/127 PE492.788v01-00

MT

Is-sħubijijiet bejn entitajiet pubbliċi 
jistgħu jiġu appoġġati fi ħdan jew tul il-
prijoritajiet stipulati fl-Artikolu 5(2), 
b’mod partikolari permezz ta’:
3. L-Inizjattivi ta' Programmar Konġunt 
f'konformità mal-Artikolu 185 TFUE 
jistgħu jkunu eliġibbli għal 
kofinanzjament taħt il-programm 
Orizzont 2020, sakemm jitwettqu l-
kundizzjonijiet li ġejjin:
(a) ħtieġa eżistenti għal struttura ta' 
implimentazzjoni ddedikata bbażata fuq l-
Artikolu 185 TFUE;
(b) livell għoli ta' impenn mill-pajjiżi 
parteċipanti lejn l-integrazzjoni fil-livelli 
xjentifiċi, maniġerjali u finanzjarji;
(c) il-valur miżjud tal-azzjoni fil-livell tal-
Unjoni;
(d) il-massa kritika fir-rigward tad-daqs u 
l-għadd ta’ programmi involuti, kemm l-
attivitajiet ikunu jixbħu lil xulxin, u s-
sehem ta’ riċerka rilevanti li jkopru;
4. Il-Kummissjoni tista' tgħaddi kompiti 
ta' implimentazzjoni baġitarja lil 
Inizjattiva ta' Programmar Konġunt, 
sakemm il-kriterji li ġejjin ikunu 
ssodisfati u stabbiliti fi ftehim 
kuntrattwali:
(a) definizzjoni ċara tal-objettiv li se jiġi 
insegwit u r-rilevanza tiegħu għall-
objettivi tal-programm Orizzont 2020 u l-
objettivi aktar estensivi tal-politika tal-
Unjoni;
(b) impenji finanzjarji ċari tal-pajjiżi 
parteċipanti, inklużi impenji preċedenti 
biex jiġu ragruppati l-investimenti 
nazzjonali u/jew reġjonali għar-riċerka u 
l-innovazzjoni transnazzjonali;

Or. en
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Emenda 763
Christian Ehler, Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Kent Johansson

Proposta għal regolament
Article 49f (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 49f
Strument għall-impriżi żgħar u ta' daqs 

medju
1. L-impriżi żgħar u ta' daqs medju biss 
jistgħu japplikaw għall-istrument 
iddedikat għall-impriżi żgħar u ta' daqs 
medju msemmi fl-Artikolu [18] tar-
Regolament (UE) Nru XX/XX 
[Orizzont 2020]. Huma għandhom ikunu 
inkoraġġiti jipparteċipaw flimkien ma' 
kumpaniji oħra, organizzazzjonijiet ta' 
riċerka u universitajiet.
Ladarba kumpanija tkun ivvalidata bħala 
SME dan l-istatus legali għandu jitqies li 
se jibqa' jgħodd sakemm idum għaddej il-
proġett, anke f'każi fejn il-kumpanija, 
minħabba t-tkabbir tagħha, aktar tard 
teċċedi l-limiti massimi previsti fid-
definizzjoni ta' SME. 
2. Sejħiet għall-proposti taħt l-istrumenti 
għall-impriżi żgħar u ta' daqs medju 
għandhom ikunu sejħiet miftuħa li kemm 
jista' jkun jieħdu approċċ minn isfel għal 
fuq lejn is-suġġett. Tista' tapplika 
proċedura ta' valutazzjoni semplifikata 
fuq żewġ stadji, jekk dan jiġi ddikjarat fil-
programm ta' ħidma, sakemm ma jkun 
involut l-ebda titwil tal-perjodu ta' 
valutazzjoni globali.
3. F'konformità mal-Artikolu 17a, "iż-
żmien sa meta jiġi ffirmat il-kuntratt" taħt 
l-istrument għall-impriżi żgħar u ta' daqs 
medju ma jistax jaqbeż is-sitt xhur.
3. F'konformità ma' dan ir-Regolament, 
il-ftehim ta' għotja konkluż taħt l-
istrument għall-impriżi żgħar u ta' daqs 
medju jista' jistabbilixxi dispożizzjonijiet 
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speċifiċi, b'mod partikulari dwar is-
subkuntrattar, is-sjieda, id-drittijiet ta' 
aċċess, l-użu u d-disseminazzjoni tar-
riżultati.
4. Meta jkun hemm bżonn ta' reviżjoni 
tal-ftehim tal-għotja konkluż taħt l-
istrument għall-impriżi żgħar u ta' daqs 
medju waqt l-implimentazzjoni ta' azzjoni, 
b'mod partikulari fir-rigward ta' bidliet 
fil-kompożizzjonijiet tal-konsorzju, 
għandha tapplika proċedura ta' reviżjoni 
ssemplifikata.
5. Il-Kummissjoni għandha tiżgura 
biżżejjed elementi komplementarji bejn l-
istrument għall-impriżi żgħar u ta' daqs 
medju taħt il-programm Orizzont 2020 u 
l-Istrumenti Finanzjarji taħt il-programmi 
Orizzont 2020 u COSME, kif ukoll l-
iskemi u l-istrumenti stabbiliti b'mod 
konġunt mal-Istati Membri, bħall-
programm konġunt Eurostars.

Or. en

Emenda 764
Christian Ehler, Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal regolament
Artikolu 49g (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 49g
Rotta Rapida għall-Innovazzjoni

1. Kwalunkwe entità legali li tista' 
tipparteċipa f'attivitajiet koperti minn 
parti II ('Tmexxija Industrijali') u parti 
III ('L-Isfidi tas-Soċjetà') tal-Programm 
Speċifiku (Regolament (UE) xy/2012) 
għandha tkun tista' tressaq proposti biex 
ikunu kkunsidrati skont ir-Rotta Rapida 2 
Strument ta' Innovazzjoni.
Fil-parti II ('Tmexxija Industrijali'), 
jistgħu jitressqu proposti f'kull qasam 
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teknoloġiku identifikat skont l-objettiv 
speċifiku 'Tmexxija fit-Teknoloġiji 
Abilitanti u Industrijali' fil-[Programm 
Speċifiku], mingħajr restrizzjoni għat-
tema tar-riċerka. 
Fil-parti III ('L-Isfidi tas-Soċjetà') jistgħu 
jitressqu proposti skont l-isfida tas-
soċjetà, mingħajr restrizzjoni għall-qasam 
teknoloġiku.
2. Il-proposti jistgħu jitressqu fi 
kwalunkwe żmien. Il-Kummissjoni se 
tibda perjodu ta' valutazzjoni darbtejn fis-
sena, f'perjodu ta' żmien stabbilit. Iż-
żmien bejn il-bidu ta' perjodu ta' 
valutazzjoni u l-allokazzjoni ta' għotja ma 
għandux ikun itwal minn sitt xhur. 
3. L-ewwel, il-proposti għandhom ikunu 
klassifikati skont "l-impatt" u "l-kwalità 
u l-effiċjenza tal-implimentazzjoni" tal-
kriterji tal-għotja. It-tieni, "l-eċċellenza" 
bħala l-kriterju kruċjali tal-għotja għandu 
jiddetermina l-klassifika finali li twassal 
għal deċiżjoni tal-allokazzjoni.
4. Minħabba li din se tkun rotta rapida, 
mhux aktar minn ħames entitajiet legali 
jistgħu jipparteċipaw f'azzjoni.
3. L-għotja Orizzont 2020 għandha tiġi 
determinata bi qbil mal-Artikolu 22 
(3a(ġdid)). 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li jitqies ix-xejra intenzjonata tal-programm lejn l-innovazzjoni, Orizzont 2020 
jeħtieġ jipprovdi għall-inqas strument wieħed li sistematikament jippermetti ideat innovattivi 
li jiġu vvalutati u ffinanzjati fi kwalunkwe żmien, filwaqt li tkun applikata proċedura rapida, 
standardizzata u affidabbli.  'Sejħa miftuħa' jew strument 'minn isfel għal fuq' b'garanzija ta' 
sitt xhur żmien għall-għotja, jiżgura li idejat innovattivi ma jgħaddux mir-riskju li ma jkunux 
aġġornati ladarba l-programm finalment jibda. Dan iżid ukull il-parteċipazzjoni tal-
industrija.

Emenda 765
Christian Ehler;
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Proposta għal regolament
Artikolu 49h (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 49h
Dispożizzjonijiet speċifiċi oħra

1. Fil-każ ta’ azzjonijiet li jinvolvu 
attivitajiet relatati mas-sigurtà, il-ftehim 
dwar l-għotja jista' jistabbilixxi 
dispożizzjonijiet speċifiċi, b’mod 
partikolari dwar akkwist pubbliku 
prekummerċjali, akkwist ta' soluzzjonijiet 
innovattivi, tibdil fil-kompożizzjoni tal-
konsorzju, informazzjoni kklassifikata, 
aċċess miftuħ għal pubblikazzjonijiet ta' 
riċerka, użu, disseminazzjoni, 
trasferimenti u liċenzji ta’ riżultati.
2. Għal riċerka relatata mas-sigurtà u 
attivitajiet ta' żvilupp teknoloġiku, il-fondi 
jistgħu jilħqu massimu ta' 100% tal-
ispejjeż totali eliġibbli minbarra rata fissa 
addizzjonali ta' 20% biex tkopri l-ispejjeż 
indiretti meta jkunu dikjarati l-ispejjeż 
indiretti attwali, f'każi speċifiċi li 
jikkonċernaw l-iżvilupp ta' kapaċitajiet 
f'oqsma li għandhom suq limitat u riskju 
ta' 'falliment tas-suq' jew żvilupp ta' 
tagħmir aċċellerat bħala rispons għal 
theddid ġdid, meta previst fil-programm 
ta' ħidma. 
3. Fil-każ ta’ azzjonijiet biex isostnu 
infrastrutturi eżistenti jew ġodda ta’ 
riċerka, il-ftehim dwar l-għotja jista’ 
jistabbilixxi dispożizzjonijiet speċifiċi fir-
rigward tal-utenti tal-infrastruttura.
4. Fil-każ ta’ azzjonijiet tal-KER għal 
riċerka fil-fruntieri tal-għarfien, il-ftehim 
dwar l-għotja jista' jistabbilixxi 
dispożizzjonijiet speċifiċi, b’mod 
partikolari dwar drittijiet ta’ aċċess, 
portabbiltà u disseminazzjoni, fir-rigward 
ta’ parteċipanti, riċerkaturi u kull parti 
kkonċernata mill-azzjoni.
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5. Fil-każ ta’ azzjonijiet ta’ taħriġ u ta’ 
mobilità, il-ftehim dwar l-għotja jista' 
jistabbilixxi dispożizzjonijiet speċifiċi 
dwar impenji fir-rigward tar-riċerkaturi li 
jibbenefikaw mill-azzjoni, sjieda, drittjiet 
ta’ aċċess u portabbiltà.
6. Fil-każ ta’ azzjonijiet ta’ koordinazzjoni 
u ta’ appoġġ, il-ftehim dwar l-għotja jista’ 
jistabbilixxi dispożizzjonijiet speċifiċi, 
b’mod partikolari dwar pussess, drittijiet 
ta’ aċċess, użu u disseminazzjoni.

Or. en

Emenda 766
Vicky Ford, Christian Ehler

Proposta għal regolament
Anness 0 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ANNESS 0  
Kodiċi tal-Aħjar Prattika tal-Kummissjoni
Il-Kummissjoni, inkluż aġenziji u korpi li 
jaġixxu f'isem il-Kummissjoni, għandhom 
jirrispettaw il-prinċipji li ġejjin fir-
rigward tal-proġetti kollha ta' 
Orizzont 2020:
Żmien għall-Offerta
It-tqassir ta' perjodi ta' żmien biex ikunu 
deċiżi offerti li ntgħażlu hi prijorità. 
Madankollu, skont in-natura ta' 
kwalunkwe sejħa speċifika, għandha 
tingħata kunsiderazzjoni xierqa li dan li 
ġej:
Mekkaniżmi ċari u trasparenti biex jiġu 
żviluppati sejħiet dwar suġġetti speċifiċi 
biex ikun hemm opportunitajiet indaqs u 
l-inklużjoni ta' parteċipazzjoni fit-tkabbir. 
Dan għandu, fejn possibbli, jkun 
konsistenti fost il-programmi u temi.
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Notifika raġonevoli bil-quddiem ta' sejħiet 
li se jkun hemm tippermetti parteċipanti 
potenzjali li jifformaw konsorja għall-
offerta qabel il-pubblikazzjoni tas-sejħiet 
u b'hekk ikun hemm offerti ta' kwalità 
ogħla.
Iż-żamma ta' perjodu ta' żmien raġonevoli 
bejn il-pubblikazzjoni ta' sejħa u l-
iskadenza biex jintefgħu l-offerti tista' 
twassal għal offerti ta' kwalità ogħla u 
għal kundizzjonijiet aktar ugwali bejn il-
parteċipanti b'livelli differenti ta' kapaċità 
amministrattiva, esperjenza ta' 
parteċipazzjoni fi programmi ffinanzjati 
mill-Unjoni, lingwi differenti u livelli varji 
ta' ħiliet fil-lingwa Ingliża.
L-iskadenzi għal sejħiet għandhom ikunu 
skedati b'kunsiderazzjoni tal-ambitu sħiħ 
tas-sejħiet tal-UE u tal-kalendarju 
akkademiku u tan-negozju ta' 
parteċipanti potenzjali.
Żmien sal-Għotja
Iż-żmien medju biex tingħata l-għotja 
għandu jkun ta' sitt xhur mid-data tal-
offerta negozjata. Iż-żmien kumulattiv li l-
Kummissjoni għandha tieħu biex tlesti l-
proċess intern inkluż il-preparazzjoni tal-
informazzjoni u tad-dokumentazzjoni 
relevanti kollha, l-evalwazzjoni u l-firma 
ta' ftehimiet tal-għotja m'għandux ikun 
aktar minn 60 jum ta' ħidma.  Il-
parteċipanti għandhom jingħataw mhux 
aktar minn 60 jum ta' ħidma kumulattivi 
biex jippreparaw l-informazzjoni u d-
dokumentazzjoni relevanti kollha 
meħtieġa.
Fejn xieraq għan-natura ta' kwalunkwe 
sejħa speċifika, għandha tingħata 
kunsiderazzjoni xierqa għal proċedura ta' 
evalwazzjoni fuq żewġ stadji sabiex jonqsu 
l-ispejjeż tat-tħejjija tal-proposti li ma 
jiġux magħżula. Għal proċeduri ta' żewġ 
stadji iż-żmien medju biex issir l-għotja 
għandu jkun ta' 9 xhur. Għandu jkun 
hemm konsistenza fil-format tat-tfassil 
tal-proposti fejn jintuża proċess b'żewġ 
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stadji u l-applikanti għandu jkollhom ħin 
biżżejjed biex jippreparaw għat-tfigħ tal-
offerta fuq żewġ stadji.
Il-Kummissjoni għandha tagħmel ħilitha 
biex tieħu deċiżjonijiet u t-talbiet għal 
informazzjoni malajr kemm hu 
raġonevolment possibbli. Il-Kummissjoni
għandha tevita li tobbliga parteċipanti li 
jerġgħu ifasslu jew jinnegozjaw partijiet 
ta' offerta li inizjalment tkun intgħażlet, 
sakemm m'hemmx raġuni valida u 
ġustifikata biex isir dan.
Il-Parteċipanti għandhom jingħataw 
ammonti ta' żmien raġonevoli biex 
jippreparaw l-informazzjoni u d-
dokumentazzjoni meħtieġa għall-proġetti.
Meta tfassal id-dokumenti ta' 
applikazzjoni u tistabbilixxi l-limiti ta' 
żmien, il-Kummissjoni għandha tkun 
sensittiva għall-fatt li l-SMEs u l-
akkademiċi tal-università b'mod 
partikolari tipikament ftit għandhom 
kapaċità speċifika biex iħejju d-
dokumenti amministrattivi. Elementi 
repettitivi tal-applikazzjoni , ftehim tal-
għotja u dokumenti ta' sostenn għandhom 
jiġu evitati. Il-Kummissjoni għandha 
żżomm lura milli tistaqsi lill-parteċipanti 
għal informazzjoni li diġà disponibbli 
għand l-amministrazzjoni, sakemm ma 
hemmx il-ħtieġa ta' aġġornament. F'dan 
ir-rigward, il-Kummissjoni għandha 
tapplika l-prinċipju "ta' darba biss" fejn 
informazzjoni mressqa darba lill-
amministrazzjoni m'għandhiex terġa' 
tintalab mill-ġdid minn servizz ieħor tal-
amministrazzjoni i.e. impriżi 
m'għandhomx ikunu obbligati jipprovdu 
informazzjoni mill-ġdid li l-awtoritajiet 
ikunu diġà irċevew minn sors ieħor. 
Il-Kummissjoni għandha tfittex, fejn 
possibbli, li tevita sejħiet fi żmien li jitolbu 
parteċipanti potenzjali jressqu 
dokumentazzjoni matul perjodi ta' 
vaganza akkademika jew tan-negozju.
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Il-Kummissjoni għandha tfittex li tillimita 
ż-żmien li tieħu biex tipprepara l-karti 
meħtieġa darba jkun sar ftehim tal-għotja 
għal 15-il jum ta' ħidma.
F'każi xierqa, bħal għal SMEs, il-
Kummissjoni tista' b'mod utli tkun tista' 
tirrinunzja għall-obbligu għall-
parteċipanti li jressqu parti jew l-evidenza 
dokumentarja kollha meħtieġa jekk din l-
evidenza diġà ġiet mogħtija lilhom 
reċentement għal proċedura oħra u 
sakemm id-dokumenti relevanti inħarġu 
f'perjodu ta' żmien raġonevolment fiss u 
għadhom validi.  F'każi bħal dawn, il-
parteċipant ikkonċernat jista' jiġi 
mistieden jiddikjara fuq l-unur tiegħu li l-
evidenza dokumentarja diġà ġiet provduta 
fi proċedura preċedenti - li tiġi speċifikata 
- u li jikkonferma li ma kienx hemm bdil 
fis-sitwazzjoni.
Il-Kummissjoni m'għandhiex tkun tista' 
titlob lill-parteċipanti jipprovdu fatti jew 
dejta li l-Kummissjoni tista' tivverifika 
faċilment u mingħajr ħlas f'bażi tad-dejta 
awtentikata, elettronikament aċċessibbli 
(eż. dejta tal-kumpanija).
Il-Kummissjoni m'għandhiex tistabbilixxi 
miri fuq livell ta' abbonament għal sejħiet 
individwali.
Żmien sal-Pagamenti
Il-parteċipanti li jkunu wettqu x-xogħol li 
jkunu intrabtu għalih bil-kuntratt, 
għandhom jitħalsu fil-ħin.
Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-
parteċipanti jirċievu l-flus dovuti lilhom fi 
żmien 30 jum minn meta l-karti meħtieġa 
jitressqu lill-Kummissjoni. Il-
Kummissjoni għandha tinnotifika lill-
Koordinatur tal-Proġett u l-parteċipanti 
dwar kwalunkwe irregolarità jew 
inkartamenti addizzjonali fi żmien 
ġimagħtejn minn meta l-informazzjoni 
tasal għand il-Kummissjoni. Jekk l-ebda 
notifika ma tasal il-Kummissjoni hi 
responsabbli li tħallas dawk l-ammonti 
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dovuti.
Il-Kummissjoni għandha tagħmel miżuri 
li jiżguraw li l-Koordinaturi tal-Proġett 
jqassmu l-flus tal-proġett immedjatament 
kif ukoll b'mod ġust u proporzjonali bi 
qbil mal-ftehim tal-għotja u li l-flus ikunu 
kondiviżi fost is-sħab b'mod proporzjonali 
kif dovut lil kull sieħeb. Sakemm ma 
jkunx miftiehem bejn il-parteċipanti 
kollha, il-Koordinaturi tal-Proġett 
m'għandhomx iżommu jew gradwalment 
joħorġu flus minn qabel mingħajr l-
approvazzjoni tal-Uffiċjal tal-Proġett, 
b'mod partikolari għal SMEs. Dawn l-
arranġamenti għandhom ikunu ċari fi 
ftehimiet ta' konsorzju u jkollhom l-
approvazzjoni tal-Uffiċjal tal-Proġett.
Ladarba jsir ħlas lill-Koordinatur tal-
Proġett, il-Kummissjoni għandha 
tinnotifika lill-parteċipanti dwar l-
ammont li tħallas u d-data li fiha sar il-
ħlas.
Jekk wieħed jew aktar mis-sħab ma jkunx 
lesta x-xogħol kif miftiehem fil-kuntratt 
jew ma jkunx ressaq l-informazzjoni jew 
id-dokumentazzjoni meħtieġa lill-
Koordinatur tal-Proġett jew lill-
Kummissjoni, dan ma jżommx lill-
Koordinatur tal-proġett milli jressaq 
dokumentazzjoni lill-Kummissjoni f'isem 
is-sħab l-oħra jew lill-Kummissjoni milli 
żżomm il-ħlas lis-sħab l-oħra.  
F'każijiet fejn sħab ġodda jidħlu parti 
mill-proġett wara li jkun ġie negozjat il-
ftehim tal-għotja, dan m'għandux ibiddel 
l-ammont ta' fondi allokati lis-sħab 
oriġinali sakemm ma jkunx hemm qbil 
mis-sħab oriġinali jew sakemm l-ammont 
ta' xogħol mitlub minnhom ma jkun 
differenti b'mod sinifikanti.
Il-Kummissjoni għandha timplimenta 
proċess ta' awditjar ġerarkiku fejn tiżgura 
li l-awdituri tal-benefiċjarji jkunu ta' 
standard approvat u jikkonformaw mar-
rekwiżiti ta' awditjar ta' Orizzont 2020.  
Dan jevita l-ħtieġa għal awditjar multiplu, 
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li jagħmel il-proċess amministrattiv aktar 
ċar u aktar faċli għall-parteċipanti. Il-
Kummissjoni m'għandhiex titlob 
informazzjoni żejda darba jkun diġà sar 
awditjar. 
L-UE se tkun mitluba tirraporta dwar ir-
rendiment tal-pagamenti tagħha billi 
tipproduċi statistika bijennali li 
tippreżenta ż-żminijiet tal-pagamenti għal 
biċċiet ta' xogħol li jkun tlesta. Iż-żmien 
tal-pagamenti għandu jkun definit bħala 
ż-żmien minn meta l-proġett jiġi ddikjarat 
lest kemm mill-Koordinatur tal-Proġett u 
kemm mill-Uffiċjal tal-Proġett (dan il-
perjodu ta' żmien ma jkunx itwal minn 
xahar mid-data tat-tkomplija tal-proġett) 
sad-disponibilità tal-fondi li jkunu jistgħu 
jgħaddu fil-kont tal-bank tal-parteċipant.
Fuq talba tal-Parteċipant, ftehimiet ta' 
għotja għandhom jirrispettaw il-
kalendarju akkademiku u tan-negozju. 
Pereżempju, dan japplika b'mod speċjali 
għal proġetti li jeħtieġu studenti tal-PhD 
u li x'aktarx ma jkunux disponibbli lejn 
nofs il-kalendarju akkademiku.
Rimedju
Il-Kummissjoni għandha twaqqaf 
proċedura formali għall-ilmenti għal 
parteċipanti li tista' tinkludi l-ħatra ta' 
ombudsman speċifikament dedikat għall-
proġett tar-riċerka u l-innovazzjoni skont 
Oriżzont 2020.  Il-Kummissjoni għandha 
tiżgura li l-parteċipanti jkunu konxji tal-
proċeduri ta' ilmenti/rimedju disponibbli 
billi tippubblika dettalji tal-proċeduri 
kollha ta' ilmenti/rimedju fuq il-
korrispondenza kollha ma' parteċipanti 
jew applikanti. Il-proċedura għandha 
tkun trasparenti u r-riżultati u l-proċess 
ta' teħid ta' deċiżjonijiet għandhom ikunu 
disponibbli għall-parteċipanti.
Il-parteċipanti għandhom ikunu jistgħu 
jirreġistraw ilmenti dwar kwalunkwe 
qasam tal-involviment tagħhom 
f'Orizzont 2020. Il-proċedura tal-ilmenti 
m'għandhiex tkun limitata għal aspetti 
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proċedurali tal-evalwazzjoni tal-proposti.
Il-Kummissjoni għandha tirrispondi 
għall-ilmenti fi żmien 30 jum minn meta 
tirċevihom b'deċiżjoni preliminari.
Bi qbil mad-Direttiva 2008/52/KE u r-
riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-
13 ta' Settembru 2011 dwar l-
implimentazzjoni tad-direttiva dwar il-
medjazzjoni fl-Istati Membri, l-impatt 
tagħha fuq il-medjazzjoni u l-adozzjoni 
tagħha mill-qrati (2011/2026(INI)), meta 
ilment ma jistax ikun solvut b'mod 
sodisfaċenti permezz tal-proċedura 
formali interna tal-ilmenti (l-ombudsman 
jew korp ekwivalenti), il-Kummissjoni 
Ewropea u l-parteċipanti jistgħu jaqblu li 
jippruvaw isolvu l-kwistjoni permezz ta' 
proċess ta' medjazzjoni bir-regoli ta' 
proċedura ta' Ċentru ta' Medjazzjoni.  Iċ-
Ċentru ta' Medjazzjoni għandu jsir qbil 
dwaru minn qabel mill-Kummissjoni u l-
parteċipant(i) jew permezz ta' lista ta' 
ċentri ta' medjazzjoni aċċettata mill-
Kummissjoni.
Il-Kummissjoni għandha twarrab 0.5% 
tal-baġit ta' Orizzont 2020 għal proġetti li 
inizjalment ma jirnexxux u li, wara l-
proċedura ta' rimedju, ikunu vvalutati 
b'mod pożittiv.
Komunikazzjoni
Il-proċess ta' approvazzjoni tal-etika 
għandu jkun trasparenti għall-
parteċipanti u l-applikanti, speċjalment 
meta dan il-proċess hu s-sors ta' dewmien 
għall-bidu ta' proġetti. L-informazzjoni li 
tkun diġà tressqet fl-offerta m'għandhiex 
għalfejn terġa titfassal mill-ġdid għall-
approvazzjoni etika. Meta possibbli, il-
Kummissjoni għandha tuża l-
informazzjoni kollha li tkun diġà tressqet 
mill-applikant(i) fl-offerta sabiex tagħti l-
approvazzjoni tagħha u għandha tistaqsi 
biss għal informazzjoni addizzjonali fejn 
hi tagħti prova li din l-informazzjoni hi 
assolutament meħtieġa.
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Il-parteċipanti għandhom ikunu jistgħu 
jikkomunikaw direttament mal-Uffiċjali 
tal-Proġett f'każijiet fejn għandhom 
tħassib b'mod repetut dwar il-ġestjoni ta' 
proġett jew tal-azzjonijiet tal-Koordinatur 
tal-Proġett. Jekk l-Uffiċjal tal-Proġett 
ikun assenti, hu għandu jassigura li l-
parteċipanti jkollhom id-dettalji ta' 
kuntatt tad-deputat tiegħu, li għandu jkun 
f'qagħda li jieħu deċiżjonijiet fl-assenza 
tal-Uffiċjal tal-Proġett. Id-dettalji ta' 
kuntatt tal-uffiċjali tal-Kummissjoni 
għandhom ikunu disponibbli u mgħarrfa 
lill-parteċipanti.
Fuq talba tal-parteċipanti, u dawn sabiex 
ikunu jistgħu jippreparaw offerti futuri, 
il-Kummissjoni għandha tagħti feedback 
lill-applikanti dwar offerti li ma rnexxewx 
inklużi punti pożittivi u dawk negattivi kif 
meqjusa mill-esperti indipendenti 
msemmija fil-Artikolu 37 tar-Regoli 
għall-Parteċipazzjoni u d-
Disseminazzjoni.
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