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ABBOZZ TA’ AĠENDA
Laqgħa konġunta tal-Kumitati 

Parlament Ewropew – Parlamenti Nazzjonali

dwar

Kif nistgħu ntejbu l-provvista tal-enerġija tagħna filwaqt li nsaħħu l-kompetizzjoni, 
nagħmlu s-sistemi tal-enerġija tagħna aktar intelliġenti u niżviluppaw l-infrastruttura tal-

enerġija?

It-Tlieta 24 ta' Mejju 2011, 14.30 – 18.00

Brussell

Sala: PHS - Emiċiklu

Kif nistgħu ntejbu l-provvista tal-enerġija tagħna filwaqt li nsaħħu l-kompetizzjoni, nagħmlu s-
sistemi tal-enerġija tagħna aktar intelliġenti u niżviluppaw l-infrastruttura tal-enerġija?

Jeħtieġ li jsiru investimenti maġġuri biex naġġornaw u nimmodernizzaw l-infrastruttura tal-enerġija fl-
UE, bil-għan li niżguraw is-sigurtà tal-provvista. Fl-istess waqt, l-UE għandha l-mira li tintensifika l-
isforzi tagħha biex tiffranka aktar enerġija u tlaħħaq mal-implimentazzjoni ta’ sorsi tal-enrġija 
sostenibbli, bil-għan li taħdem favur ekonomija b’użu baxx tal-karbonju sal-2050. Il-kompetizzjoni kif 
tista' tistimula l-investimenti f’sistema intelliġenti tal-enerġija? Kif għandna nfasslu qafas regolatorju 
tajjeb biex nisfruttaw aħjar il-potenzjal mhux utilizzat ta’ netwerks tat-tisħin u t-tberrid distrettwali, kif 
ukoll intejbu l-prestazzjoni enerġetika tal-binjiet, bħala elementi ewlenin ħalli niffrankaw l-enerġija? Kif 
għandna niġġeneraw il-finanzjament privat meħtieġ biex inlaħħqu max-xejriet tal-investiment? 
X’ostakoli jeħtiġilna negħlbu biex noħolqu suq tal-enerġija tassew integrat tal-UE, u x’inhuma l-
benefiċċji għall-konsumatur?



PE462.628v03-00 2/2 OJ\867418MT.doc

MT

12.30-13.00 Wasla u reġistrazzjoni tal-parteċipanti fir-“reception” tal-Binja Altiero Spinelli 
(daħla Place de Luxembourg)

13.00-14.15 Riċeviment u ikel bilqiegħda (biss bi stedina)

14.30-14.45 Diskors ta’ merħba mis-Sur Jerzy Buzek, President tal-Parlament Ewropew

Spjegazzjoni tal-proċeduri tal-laqgħa u introduzzjoni tat-tema tal-jum (is-Sur 
Herbert Reul, President tal-Kumitat għall-Industrija, r-Riċerka u l-Enerġija tal-
Parlament Ewropew u s-Sur Antal Rogán, President tal-Kumitat għall-
Ekonomija u t-Teknoloġija tal-Informazzjoni tal-Assemblea Nazzjonali 
Ungeriża, Magyar Országgyűlés) 

14.45-15.15 Diskorsi ewlenin

 Is-Sur Günther Oettinger, Kummissarju Ewropew għall-Enerġija 
 Is-Sur Pál Kovács, Viċi Segretarju tal-Istat għall-Enerġija tal-Gvern Ungeriż, 

jirrappreżenta l-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea
 Is-Sur Herbert Reul, President tal-Kumitat għall-Industrija, r-Riċerka u l-

Enerġija tal-Parlament Ewropew
 Is-Sur Antal Rogán, President tal-Kumitat għall-Ekonomija u t-Teknoloġija tal-

Informazzjoni tal-Assemblea Nazzjonali Ungeriża,

15.15-16.15 Dibattitu dwar il-Kurituri tal-Enerġija 
Rapporteur: Is-Sur András Aradszki, Membru tal-Kumitat għall-Ekonomija u 

t- Teknoloġija tal-Informazzjoni tal-Assemblea Nazzjonali Ungeriża

16.15-16.30 Pawsa għall-kafè

16.30-17.30 Dibattitu dwar is-Sistemi Intelliġenti tal-Enerġija inklużi t-Tisħin u t-Tberrid 
Distrettwali
Rapporteur: Is-Sinjura Edit Herczog, Membru tal-Kumitat għall-Industrija, r-
Riċerka u l-Enerġija tal-Parlament Ewropew

17.30-18.00 Konklużjonijiet mis-Sur András Gyürk, Membru tal-Kumitat għall-Industrija, 
r-Riċerka u l-Enerġija tal-Parlament Ewropew u s-Sur Antal Rogán, President 
tal-Kumitat għall-Ekonomija u t-Teknoloġija tal-Informazzjoni tal-Assemblea 
Nazzjonali Ungeriża


