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PR_COD_1amCom

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
*** Proċedura ta' approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta' att.)

Emendi għal abbozz ta' att

Emendi tal-Parlament f'żewġ kolonni

It-tħassir huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-kolonna tax-
xellug. Is-sostituzzjoni hija indikata permezz tat-tipa korsiva u grassa fiż-
żewġ kolonni. It-test ġdid huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-
kolonna tal-lemin.

L-ewwel u t-tieni linji tal-intestatura ta' kull emenda jidentifikaw il-parti tat-
test ikkonċernata fl-abbozz ta' att inkwistjoni. Meta emenda tirrigwarda att 
eżistenti, li l-abbozz ta' att ikollu l-ħsieb li jemenda, l-intestatura jkun fiha 
wkoll it-tielet u r-raba' linji li jidentifikaw rispettivament l-att eżistenti u d-
dispożizzjoni kkonċernata f'dak l-att. 

Emendi tal-Parlament li jieħdu l-forma ta' test konsolidat

Il-partijiet tat-testi l-ġodda huma indikati permezz tat-tipa korsiva u grassa.
Il-partijiet tat-test imħassra huma indikati permezz tas-simbolu ▌ jew huma 
ingassati.  Is-sostituzzjoni hija indikata billi t-test il-ġdid jiġi indikat permezz 
tat-tipa korsiva u grassa u billi jitħassar jew jiġi ingassat it-test sostitwit. 
Bħala eċċezzjoni, it-tibdil ta' natura strettament teknika magħmul mis-
servizzi fil-preparazzjoni tat-test finali mhuwiex indikat.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-
Programm Copernicus u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 911/2010
(COM(2013)0312/2 – C7-0195/2013 – 2013/0164(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2013) 0312/2),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 189(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-
Parlament (C7-0195/2013),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-
opinjonijiet tal-Kumitat għall-Baġits kif ukoll tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa 
Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel (A7–0000/2013),

1. Jadotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa’ tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b’mod sustanzjali jew li tibdilha b’test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Sabiex jinkisbu l-aħjar riżultati 
possibbli u jiġu sfruttati l-għarfien u l-
kompetenzi miksuba permezz tal-fażijiet 
ta’ implimentazzjoni tal-programm 
Copernicus, għandhom jiġu esplorati 
mudelli organizzativi ġodda għall-
ippjanar tal-futur, bħall-inizjattiva 
konġunta dwar it-teknoloġija spazjali, 
pjan finanzjarju pluriennali żviluppat bl-
għajnuna tal-Bank Ewropew tal-
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Investiment biex jiġi żgurat l-impenn 
ekonomiku mill-Istati Membri kollha għal 
25 sena jew aktar, jew, finalment, l-
involviment tal-Aġenzija Ewropea GNSS 
(GSA) bħala l-organizzazzjoni umbrella 
responsabbli għall-fażijiet futuri tal-
programm.

Or. en

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Id-dimensjoni internazzjonali ta’ 
Copernicus hija ta’ rilevanza partikolari fl-
iskambju tad-dejta u l-informazzjoni, kif 
ukoll fl-aċċess għall-infrastruttura ta’ 
osservazzjoni. Sistema ta’ skambju bħal 
din hija aktar kosteffiċjenti minn skemi ta’ 
xiri ta’ dejta u ssaħħaħ id-dimensjoni 
globali tal-programm.

(13) Id-dimensjoni internazzjonali ta’ 
Copernicus hija ta’ rilevanza partikolari fl-
iskambju tad-dejta u l-informazzjoni, kif 
ukoll fl-aċċess għall-infrastruttura ta’ 
osservazzjoni. Sistema ta’ skambju bħal 
din, meta tkun ibbażata fuq reċiproċità 
reali, hija aktar kosteffiċjenti minn skemi 
ta’ xiri ta’ dejta u ssaħħaħ id-dimensjoni 
globali tal-programm.

Or. en

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) B’kunsiderazzjoni tad-dimensjoni ta’ 
sħubija ta’ Copernicus u sabiex tiġi evitata 
d-duplikazzjoni tal-kompetenza teknika, l-
implimentazzjoni tal-programm għandha 
tiġi ddelegata lil entitajiet b’kapaċità 
teknika u professjonali xierqa.

(17) B’kunsiderazzjoni tad-dimensjoni ta’ 
sħubija ta’ Copernicus u sabiex tiġi evitata 
d-duplikazzjoni tal-kompetenza teknika, l-
implimentazzjoni tal-programm għandha 
tiġi ddelegata lil entitajiet b’kapaċità 
teknika u professjonali xierqa, li r-rwol 
tagħhom għandu jiġi promoss b’mod attiv 
mill-Kummissjoni.
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Or. en

Emenda 4

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Suġġett Suġġett u kamp ta’ applikazzjoni

Or. en

Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-
programm tal-Unjoni ta’ osservazzjoni tad-
Dinja msejjaħ Copernicus u jistabbilixxi r-
regoli għall-eżekuzzjoni tiegħu.

Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-
programm tal-Unjoni ta’ osservazzjoni u 
monitoraġġ tad-Dinja msejjaħ Copernicus 
u jistabbilixxi r-regoli għall-iskjerament, l-
operazzjoni u l-isfruttament tiegħu.

Il-programm Copernicus għandu jiżgura 
l-kontinwità mal-attivitajiet miksuba mill-
programm GMES u għandu jinkludi dan 
li ġej:
(a) komponent tas-servizzi li jiżgura l-
aċċess għall-informazzjoni fl-oqsma li 
ġejjin: il-monitoraġġ tal-atmosfera, il-
monitoraġġ tat-tibdil fil-klima, il-ġestjoni 
tal-emerġenzi, il-monitoraġġ fuq l-art, il-
monitoraġġ tal-baħar u s-sigurtà;
(b) komponent spazjali li jiżgura 
osservazzjonijiet sostenibbli tal-ispazju 
għall-oqsma tas-servizz imsemmija fil-
punt (a);
(c) komponent fil-post li jiżgura aċċess 
koordinat għall-osservazzjonijiet permezz 
ta’ installazzjonijiet fl-ajru, fil-baħar u 
fuq l-art, li jinkludu dawk mingħajr 
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ekwipaġġ, għall-oqsma ta’ servizz 
imsemmija fil-punt (a) u l-attivitajiet ta’ 
kalibrar u ta’ validazzjoni għall-
osservazzjoni tal-ispazju.

Or. en

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Objettivi ġenerali Objettivi
1. Objettivi ġenerali

Or. en

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-protezzjoni tal-ambjent u l-għoti ta’ 
appoġġ lill-protezzjoni ċivili u l-isforzi tas-
sigurtà;

(a) il-monitoraġġ u l-protezzjoni tal-
ambjent u l-għoti ta’ appoġġ lill-
protezzjoni ċivili u l-isforzi tas-sigurtà 
ċivili;

Or. en

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) it-trawwim tal-kompetittività u l-
kapaċità tal-innovazzjoni tal-industrija 
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Ewropea;

Or. en

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt bb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) il-promozzjoni tat-teknoloġiji ewlenin 
u l-aċċess indipendenti għall-għarfien 
ambjentali tal-Unjoni Ewropea.

Or. en

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-dejta u l-informazzjoni oriġinali 
prodotti minn osservazzjonijiet li jkunu 
saru fl-ispazju, kif ukoll minn dejta 
disponibbli fil-post (“dejta u 
informazzjoni Copernicus”) għandhom
ikunu preċiżi u affidabbli, ipprovduti fuq 
bażi fit-tul u sostenibbli, u li jirrispondu 
għall-ħtiġijiet ta’ komunitajiet ta’ utenti ta’ 
Copernicus. L-aċċess għal dik id-dejta 
għandha tkun sħiħa, miftuħa u mingħajr 
ħlas, soġġetta għall-kundizzjonijiet 
definiti f’dan ir-Regolament jew abbażi 
ta’ dan ir-Regolament.

2. Objettivi speċifiċi

Sabiex jintlaħqu l-objettivi ġenerali 
msemmija fil-paragrafu 1, Copernicus 
għandu jkollu l-objettivi speċifiċi li ġejjin:
(a) iwassal dejta u informazzjoni preċiżi u 
affidabbli, ipprovduti fuq bażi fit-tul u 
sostenibbli, u li jirrispondu għall-ħtiġijiet 
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ta’ komunitajiet ta’ utenti ta’ Copernicus, 
jiġifieri dawk li jinkludu entitajiet 
Ewropej, nazzjonali, reġjonali  jew lokali 
fdati bid-definizzjoni, l-implimentazzjoni, 
l-infurzar jew il-monitoraġġ ta’ servizz 
pubbliku jew qasam ta’ politika msemmi 
fl-Artikolu 4(1);
(b) jipprovdi aċċess sostenibbli u 
affidabbli għad-dejta u l-informazzjoni 
spazjali minn kapaċità awtonoma tal-
Unjoni ta’ osservazzjoni tad-Dinja bi 
speċifikazzjonijiet tekniċi konsistenti u 
jibni fuq l-assi u l-kapaċitajiet Ewropej u 
nazzjonali attwali, u jikkumplimentahom 
fejn ikun meħtieġ;
(c) jipprovdi aċċess sostenibbli u 
affidabbli għad-dejta fil-post abbażi tal-
kapaċitajiet attwali u s-sistemi u n-
netwerks ta’ osservazzjoni globali.

Or. en

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Għall-finijiet tal-paragrafu 2, il-
komunitajiet ta’ utenti ta’ Copernicus 
huma definiti bħala dawk li jinkludu l-
korpi Ewropej nazzjonali, reġjonali jew 
lokali fdati bid-definizzjoni, l-
implimentazzjoni, l-infurzar jew il-
monitoraġġ ta’ servizz pubbliku jew 
politika fl-oqsma msemmija fil-punt (1) 
tal-Artikolu 4.

imħassar

Or. en
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Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-kisba tal-objettivi msemmija fil-
paragrafu 1 għandha titkejjel permezz tal-
indikaturi tar-riżultati li ġejjin:

3. Indikaturi

Il-kisba tal-objettivi msemmija fis-
sezzjonijiet 1 u 2 għandha titkejjel permezz 
tal-indikaturi tar-riżultati li ġejjin:

Or. en

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 4 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a a) l-ikkompletar tal-infrastruttura 
spazjali f’termini ta’ satelliti skjerati u 
dejta prodotta;

Or. en

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 4 – punt ab (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a b) id-domanda għad-dejta ta’ 
Copernicus u l-informazzjoni mkejla 
minn numru ta’ utenti, il-volum ta’ dejta 
u informazzjoni aċċessata u bit-twessigħ 
tad-distribuzzjoni madwar l-istituzzjonijiet 
tal-UE u l-awtoritajiet u l-korpi 
nazzjonali, reġjonali jew lokali;
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Or. en

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 4 – punt ac (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ac) l-użu tad-dejta u l-informazzjoni ta’ 
Copernicus mill-istituzzjonijiet u l-korpi 
tal-Unjoni, l-organizzazzjonijiet 
internazzjonali, il-livell tal-adozzjoni mill-
utenti u s-sodisfazzjon u l-benefiċċji 
mogħtija liċ-ċittadini tal-Unjoni;

Or. en

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-penetrazzjoni fis-suq u l-
kompetittività tal-operaturi downstream 
Ewropej.

(b) il-penetrazzjoni fis-suq, il-ħolqien ta’ 
swieq ġodda u l-kompetittività tal-operaturi 
downstream Ewropej.

Or. en

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3 imħassar
Objettivi speċifiċi
1. Sabiex jintlaħqu l-objettivi ġenerali
deskritti fl-Artikolu 2, il-programm 
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Copernicus għandu jindirizza l-ħtiġijiet 
tal-utenti u jipprovdi s-servizzi operattivi 
msemmija fil-punt (1) tal-Artikolu 4. Dan 
l-objettiv għandu jitkejjel bl-użu tad-dejta 
u l-informazzjoni mkejla bil-progressjoni 
fl-għadd ta’ utenti, bil-volum ta’ dejta 
aċċessata u informazzjoni ta’ valur 
miżjud, u bit-twessigħ tad-distribuzzjoni 
fl-Istati Membri;
2. Il-programm Copernicus għandu 
jipprovdi aċċess sostenibbli u affidabbli 
għall-osservazzjonijiet li jkunu saru fl-
ispazju minn kapaċità awtonoma tal-
Unjoni għall-Osservazzjoni tad-Dinja, u 
jibni fuq l-assi u l-kapaċitajiet eżistenti, 
filwaqt li jikkumplimentahom kull meta 
jkun meħtieġ. Dan l-objettiv għandu 
jitkejjel bit-twettiq tal-infrastruttura 
spazjali f’termini tas-satelliti allokati u d-
dejta li tipproduċi.

Or. en

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ambitu tas-servizzi tal-Copernicus L-operazzjoni ta’ Copernicus
Sezzjoni I - Servizzi

Or. en

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Is-servizzi Copernicus, kif imsemmija fil- Is-servizzi Copernicus, kif imsemmija fil-
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punt (1) tal-Artikolu 3 għandhom jinkludu: punt (a) tal-Artikolu 1 għandhom jinkludu:

Or. en

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Is-servizz ta’ monitoraġġ tal-atmosfera 
għandu jipprovdi informazzjoni fuq il-
kwalità tal-arja fuq skala Ewropea u l-
kompożizzjoni kimika tal-atmosfera fuq 
skala globali. Dan għandu b’mod 
partikolari jipprovdi informazzjoni għas-
sistemi ta’ monitoraġġ tal-kwalità tal-arja 
fl-iskali lokali sa dawk nazzjonali, u 
għandu jikkontribwixxi għall-monitoraġġ 
tal-parametri klimatiċi tal-kimika 
atmosferika;

(a) Is-servizz ta’ monitoraġġ tal-atmosfera 
għandu jipprovdi informazzjoni fuq il-
kwalità tal-arja fuq skala Ewropea u l-
kompożizzjoni kimika tal-atmosfera fuq 
skala globali, b’attenzjoni partikolari 
għall-osservazzjoni tal-fergħat fuqana tal-
foresti u għall-prattiki tal-agrikoltura.
Huma għandhom b’mod partikolari 
jipprovdu informazzjoni għas-sistemi ta’ 
monitoraġġ tal-kwalità tal-arja fl-iskali 
lokali sa dawk nazzjonali, b’mod 
partikolari fir-rigward tal-mudelli tat-
temperatura, u għandhom jikkontribwixxu 
għall-monitoraġġ ta’ parametri klimatiċi 
tal-kimika atmosferika;

Or. en

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Is-servizz ta’ monitoraġġ tal-baħar 
għandu jipprovdi informazzjoni dwar l-
istat u d-dinamika ta’ ekosistemi fiżiċi tal-
oċean u tal-baħar għall-oċeani globali u ż-
żoni reġjonali Ewropej;

(b) Is-servizz ta’ monitoraġġ tal-baħar 
għandu jipprovdi informazzjoni dwar l-
istat u d-dinamika ta’ ekosistemi fiżiċi tal-
oċean u tal-baħar għall-oċeani globali u ż-
żoni reġjonali Ewropej, b’attenzjoni 
speċjali għall-flussi tal-iskart;

Or. en
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Emenda 22

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn is-servizzi għandhom jiġu operati 
b’mod fattibbli, kosteffettiv u 
deċentralizzat. Fejn xieraq għandhom 
jintegraw, fil-livell Ewropew, id-dejta 
attwali tal-ispazju, tal-post u ta’ referenza 
u l-kapaċitajiet fl-Istati Membri, u b’hekk 
jevitaw id-duplikazzjoni.

Or. en

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Attivitajiet ta’ żvilupp li jikkonsistu fit-
titjib tal-kwalità u l-prestazzjoni tas-
servizzi operattivi, inklużi l-evoluzzjoni u 
l-adattament tagħhom, u fl-evitar jew il-
mitigazzjoni tar-riskji operattivi;

2. Attivitajiet ta’ żvilupp

It-titjib tal-kwalità u l-prestazzjoni tas-
servizzi operattivi, inklużi l-evoluzzjoni u 
l-adattament tagħhom, u fl-evitar jew il-
mitigazzjoni tar-riskji operattivi;

Or. en

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Attivitajiet ta’ appoġġ li jikkonsistu
f’miżuri għall-promozzjoni tal-użu ta’ 
servizzi operattiv minn utenti u l-użu ta’ 
applikazzjonijiet downstream, kif ukoll 
attivitajiet ta’ komunikazzjoni u tixrid.

3. Attivitajiet ta’ appoġġ

Miżuri għall-promozzjoni tal-użu ta’  
servizzi operattivi ta’ Copernicus, li 
jinkludu l-attivitajiet ta’ komunikazzjoni u 
tixrid, l-iżvilupp ta’ proċeduri standard 
biex jintegraw id-dejta u l-informazzjoni 
ta’ Copernicus fil-flussi ta’ xogħol tal-
utenti:
(a) minn awtoritajiet pubbliċi fdati bid-
definizzjoni, l-implimentazzjoni, l-infurzar 
jew il-monitoraġġ ta’ servizz pubbliku jew 
oqsma ta’ politika msemmija fil-
paragrafu 1;
(b) minn utenti oħra jew applikazzjonijiet 
downstream.

Or. en

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5
Komponent spazjali

Sezzjoni II - Komponent spazjali

Or. en

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-komponent spazjali Copernicus għandu 
jipprovdi osservazzjonijiet li jsiru fl-
ispazju biex jintlaħqu l-objettivi msemmija 
fl-Artikoli 2 u 3, li jservu primarjament lis-
servizzi operattivi msemmija fil-punt (1) 
tal-Artikolu 4. Il-komponent spazjali 
Copernicus għandu jinkludi l-attivitajiet li 
ġejjin:

Il-komponent spazjali Copernicus għandu 
jipprovdi osservazzjonijiet li jsiru fl-
ispazju biex jintlaħqu l-objettivi msemmija 
fl-Artikolu 2, li jservu primarjament lis-
servizzi operattivi msemmija fil-punt (1) 
tal-Artikolu 4. Il-komponent spazjali 
Copernicus għandu jinkludi l-attivitajiet li 
ġejjin:

Or. en

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt a – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– l-operazzjoni tal-infrastruttura spazjali
Copernicus, inkluż governanza tas-satelliti, 
monitoraġġ u kontroll tas-satelliti, 
riċeviment u pproċessar, arkivjar u tixrid 
ta’ dejta, u kalibrazzjoni u validazzjoni 
permanenti;

– it-tlestija, iż-żamma u l-operazzjoni tal-
missjonijiet Copernicus, inkluż governanza 
tas-satelliti, monitoraġġ u kontroll tas-
satelliti, riċeviment u pproċessar, arkivjar u 
tixrid ta’ dejta, u kalibrazzjoni u 
validazzjoni permanenti;

Or. en

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt b – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– l-identifikazzjoni ta’ lakuni ta’ 
osservazzjoni u l-ispeċifikazzjoni ta’ 
missjonijiet spazjali ġodda fuq il-bażi tar-
rekwiżiti tal-utent.

– l-identifikazzjoni ta’ lakuni ta’ 
osservazzjoni u l-ispeċifikazzjoni ta’ 
missjonijiet spazjali ġodda fuq il-bażi tar-
rekwiżiti tal-utent u l-infrastruttura 
spazjali attwali jew ippjanata.

Or. en
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Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6
Komponent fil-post

Sezzjoni III - Komponent fil-post

Or. en

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) l-identifikazzjoni u l-indirizzar tal-
lakuni fl-osservazzjonijiet fil-post li ma 
jistgħux jimtlew mill-infrastruttura u n-
netwerks attwali.

Or. en

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-allokazzjoni finanzjarja għall-
programm Copernicus tista’ tkopri wkoll 
spejjeż relatati ma’ attivitajiet ta’ tħejjija, 
ta’ monitoraġġ, ta’ kontroll, ta’ verifika u 
ta’ evalwazzjoni li huma meħtieġa 
direttament għall-ġestjoni tal-programm 
Copernicus u l-kisba tal-objettivi tiegħu, u 
b’mod partikolari studji, laqgħat, 
azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’ 

3. L-allokazzjoni finanzjarja għall-
programm Copernicus tista’ tkopri wkoll 
spejjeż relatati ma’ attivitajiet ta’ tħejjija, 
ta’ monitoraġġ, ta’ kontroll, ta’ verifika u 
ta’ evalwazzjoni li huma meħtieġa 
direttament għall-ġestjoni tal-programm 
Copernicus u l-kisba tal-objettivi tiegħu, u 
b’mod partikolari studji, laqgħat, 
azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’ 
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komunikazzjoni, kif ukoll spejjeż marbuta 
ma’ netwerks tal-IT li jiffukaw fuq l-
ipproċessar ta’ informazzjoni u l-iskambju 
ta’ dejta. Ir-riżorsi allokati għall-
azzjonijiet ta’ komunikazzjoni skont dan 
ir-Regolament jistgħu jikkontribwixxu 
wkoll b’mod proporzjonali biex ikopru l-
komunikazzjoni istituzzjonali tal-
prijoritajiet politiċi tal-Unjoni.

komunikazzjoni, kif ukoll spejjeż marbuta 
ma’ netwerks tal-IT li jiffukaw fuq l-
ipproċessar ta’ informazzjoni u l-iskambju 
ta’ dejta.

Or. en

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Programm ta’ ħidma tal-Kummissjoni Arranġamenti organizzazzjonali
1. Ir-rwol tal-Kummissjoni

Or. en

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 8 –

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
programm ta’ ħidma skont l-Artikolu 84 
tar-Regolament (UE, Euratom) 
Nru 966/2012. Dak l-att implimentattiv 
għandu jiġi adottat skont il-proċedura ta’ 
eżami msemmija fil-punt (3) tal-
Artikolu 20 ta’ dan ir-Regolament.

1. Il-Kummissjoni għandu jkollha r-
responsabbiltà globali għall-programm 
Copernicus. Għandha tiddefinixxi l-
prijoritajiet u l-objettivi tal-programm u 
tissorvelja l-implimentazzjoni tiegħu, 
b’mod partikolari fir-rigward tal-kostijiet, 
l-iskeda taż-żmien u l-prestazzjoni u 
għandha tipprovdi lill-Istati Membri u lill-
Parlament Ewropew l-informazzjoni 
rilevanti kollha relatata mal-programm 
permezz ta’ rapport annwali dwar ir-
riżultati tal-implimentazzjoni.
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2. Il-Kummissjoni għandha tikkoopera 
mal-Istati Membri sabiex ittejjeb l-
iskambju tad-dejta u l-informazzjoni 
bejniethom u żżid il-volum tad-dejta u l-
informazzjoni disponibbli għall-
programm Copernicus.
3. Il-Kummissjoni tista’ tadotta miżuri 
biex tippromwovi l-konverġenza tal-Istati 
Membri fl-użu ta’ dejta u informazzjoni 
ta’ Copernicus u l-aċċess tagħhom għat-
teknoloġija u l-iżvilupp fl-Osservazzjoni 
tad-Dinja. Dawn il-miżuri m’għandhomx 
jgħawġu l-kompetizzjoni. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom ikunu 
adottati f’konformità mal-proċedura ta’ 
konsultazzjoni msemmija fl-
Artikolu 20(2).
4. Il-Kummissjoni għandha tamministra, 
f’isem l-Unjoni u fil-qasam tal-
kompetenza tagħha, ir-relazzjonijiet ma’ 
pajjiżi terzi u organizzazzjonijiet 
internazzjonali, filwaqt li tiżgura l-
koordinazzjoni tal-programm Copernicus 
ma’ attivitajiet fil-livelli nazzjonali, tal-
Unjoni u internazzjonali.
5. Il-Kummissjoni għandha tikkoordina l-
kontribuzzjonijiet tal-Istati Membri 
mmirati lejn l-għoti operattiv ta’ servizzi u 
d-disponibbiltà fit-tul tad-dejta mill-
infrastrutturi ta’ osservazzjoni meħtieġa 
biex jiġu operati s-servizzi.
6. Il-Kummissjoni għandha tiżgura l-
kumplimentarjetà u l-konsistenza tal-
programm Copernicus billi toħloq ir-
rabtiet xierqa mal-politiki, strumenti, 
programmi u azzjonijiet rilevanti tal-
Unjoni sabiex tiżgura li dawn 
jibbenefikaw mis-servizzi ta’ Copernicus.
7. Il-Kummissjoni għandha tinvolvi u 
tikkonsulta b’mod trasparenti u regolari 
lill-utenti, sabiex tippermetti l-
identifikazzjoni tal-ħtiġijiet tal-utent fil-
livelli tal-Unjoni u nazzjonali. Għal dan l-
għan, il-Kumitat ta’ Copernicus imsemmi 
fl-Artikolu 20(1) għandu jissorvelja 
Infrastruttura iddedikata għad-
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Distribuzzjoni tad-Dejta ta’ Copernicus , 
ibbażata fuq netwerk ta’ nodi 
nazzjonali/reġjonali, impenjata biex 
tiggarantixxi u tikkoordina d-
distribuzzjoni tad-dejta.
8. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti 
delegati skont l-Artikolu 21 dwar l-
istabbiliment tar-rekwiżiti tad-dejta 
meħtieġa għas-servizzi operattivi, filwaqt 
li tipprovdi għall-evoluzzjoni tagħhom.
9. Il-Kummissjoni għandha tagħmel ir-
riżorsi finanzjarji disponibbli għall-
finanzjament tal-programm Copernicus.
10. Il-Kummissjoni għandha tieħu l-
miżuri adegwati biex tiżgura l-
parteċipazzjoni sħiħa tar-riżorsi privati fl-
appoġġ tal-programm Copernicus, u 
b’hekk tippermetti t-tkabbir tas-setturi 
medji u downstream.
11. Il-Kummissjoni għandha tippromwovi 
ambjent ta’ investiment stabbli fuq medda 
twila ta’ żmien u tikkonsulta mal-partijiet 
interessati meta tiddeċiedi li tbiddel il-
prodotti tas-servizzi kemm tad-dejta kif 
ukoll tal-informazzjoni koperti mir-
regolament Copernicus.
12. Il-Kummissjoni għandha tappoġġja 
kampanja ta’ informazzjoni wiesa’ għall-
awtoritajiet lokali dwar id-dejta u s-
servizzi ta’ Copernicus, u tenfasizza, 
pereżempju, l-importanza tagħhom għall-
finijiet ta’ ġestjoni territorjali u politiki 
pubbliċi. Fi ħdan dak il-qafas, għandha 
titfassal deskrizzjoni kompluta tal-
leġiżlazzjoni ambjentali attwali tal-
Unjoni, b’mod partikolari tad-direttivi 
bħall-INSPIRE jew tal-Kwalità tal-Arja, li 
għall-implimentazzjoni tagħhom l-
awtoritajiet lokali jeħtieġu d-dejta ta’ 
Copernicus.
13. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
programm ta’ ħidma skont l-Artikolu 84 
tar-Regolament (UE, Euratom) 
Nru 966/2012. Dak l-att implimentattiv 
għandu jiġi adottat skont il-proċedura ta’ 
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eżami msemmija fil-punt (3) tal-
Artikolu 20 ta’ dan ir-Regolament.

(2) Ir-rwol tal-Aġenzija Spazjali Ewropea
1. F’konformità mal-punt (c) tal-Artikolu 
58 (1) tar-Regolament (UE, Euratom) 
Nru 966/2012, il-Kummissjoni għandha 
tikkonkludi ftehim ta’ delegazzjoni mal-
ESA li jistabbilixxi l-kundizzjonijiet 
ġenerali għall-kompiti li għandhom jiġu 
fdati lill-ESA mill-Kummissjoni, fir-
rigward:
(a) tad-disinn, l-iżvilupp u l-akkwist tal-
komponent spazjali tas-sistema tal-
Copernicus;
(b) id-definizzjoni tal-arkitettura tas-
sistema tal-komponent spazjali bbażata 
fuq il-ħtiġijiet tal-utent;
(c) il-ġestjoni tal-fondi fdati;
(d) il-proċeduri ta’ monitoraġġ u ta’ 
kontroll;
Dan il-ftehim ta’ delegazzjoni għandu jiġi 
riferut lill-Kumitat ta’ Copernicus għall-
konsultazzjoni u kkomunikat lill-
Parlament Ewropew.
L-ESA għandha tipprovdi lill-
Kummissjoni b’informazzjoni sistematika 
dwar il-pjanijiet, l-ispejjeż u l-iskedi taż-
żmien, u tindika l-azzjoni korrettiva li 
għandha tittieħed fil-każ ta’ diskrepanza 
bejn il-baġits ippjanati, il-prestazzjoni u l-
iskeda taż-żmien.

Or. en

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Artikolu 9 imħassar
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Kooperazzjoni mal-Istati Membri
1. Il-Kummissjoni għandha tikkoopera 
mal-Istati Membri sabiex ittejjeb l-
iskambju tad-dejta u l-informazzjoni 
bejniethom u żżid il-volum tad-dejta u l-
informazzjoni disponibbli għall-
programm Copernicus.
2. Il-Kummissjoni tista’ tadotta miżuri 
biex tippromwovi l-konverġenza tal-Istati 
Membri fl-użu ta’ dejta u informazzjoni 
Copernicus u l-aċċess tagħhom għat-
teknoloġija u l-iżvilupp fl-Osservazzjoni 
tad-Dinja. Dawn il-miżuri m’għandux 
ikollhom l-effett li jgħawġu l-
kompetizzjoni ħielsa. Dawk l-atti 
implimentattivi għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura konsultattiva 
msemmija fil-punt (2) tal-Artikolu 20.

Or. en

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 11 imħassar
Ir-rwol tal-Kummissjoni
1. Il-Kummissjoni għandu jkollha r-
responsabbiltà globali tal-programm. 
Għandha tiddefinixxi l-prijoritajiet u l-
objettivi tal-programm u tissorvelja l-
implimentazzjoni tiegħu, b’mod 
partikolari rigward l-ispiża, l-iskeda u l-
prestazzjoni.
2. Il-Kummissjoni għandha tamministra, 
f’isem l-Unjoni u fil-qasam tal-
kompetenza tagħha, ir-relazzjonijiet ma’ 
pajjiżi terzi u organizzazzjonijiet 
internazzjonali, filwaqt li tiżgura l-
koordinazzjoni tal-programm Copernicus 
ma’ attivitajiet fil-livelli nazzjonali, tal-
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Unjoni u internazzjonali.
3. Il-Kummissjoni għandha tikkoordina l-
kontribuzzjonijiet tal-Istati Membri 
mmirati lejn l-għoti operattiv ta’ servizzi u 
d-disponibbiltà fit-tul tad-dejta mill-
infrastrutturi ta’ osservazzjoni meħtieġa 
biex jiġu operati s-servizzi.
4. Il-Kummissjoni għandha tiżgura l-
kumplementarjetà u l-konsistenza tal-
programm Copernicus ma’ politiki, 
strumenti, programmi u azzjonijiet oħrajn 
rilevanti tal-Unjoni.
5. Il-Kummissjoni għandha żżomm 
involviment u konsultazzjoni trasparenti u 
regolari mal-utenti, sabiex tippermetti l-
identifikazzjoni ta’ rekwiżiti tal-utent fil-
livelli tal-Unjoni u nazzjonali.
6. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti 
delegati skont l-Artikolu 21 dwar l-
istabbiliment tar-rekwiżiti tad-dejta 
meħtieġa għas-servizzi operattivi, filwaqt 
li tipprovdi għall-evoluzzjoni tagħhom.
7. Il-Kummissjoni għandha tagħmel ir-
riżorsi finanzjarji disponibbli għall-
finanzjament tal-programm Copernicus.

Or. en

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni tista’ tafda, parzjalment 
jew kompletament, fejn ikun debitament 
ġustifikat min-natura speċjali tal-azzjoni u 
l-kompetenza speċifika tal-korp tal-Unjoni, 
il-kompiti tal-implimentazzjoni deskritti fl-
Artikolu 4 lil korpi kompetenti tal-Unjoni. 
Fost dawn l-aġenziji hemm:

1. Il-Kummissjoni tista’ tafda, permezz ta’ 
ftehimiet ta’ delegazzjoni, parzjalment jew 
kompletament, fejn ikun debitament 
ġustifikat min-natura speċjali tal-azzjoni u 
l-kompetenza speċifika, il-mandat, l-
operazzjoni u l-kapaċità ta’ ġestjoni tal-
korp tal-Unjoni, il-kompiti tal-
implimentazzjoni deskritti fl-Artikolu 3 lil 
korpi kompetenti tal-Unjoni. Fost dawn l-
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aġenziji hemm:

Or. en

Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Supervision of operators Akkwist pubbliku

Or. en

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ilmenti dwar l-għoti ta’ kuntratti u 
għotjiet minn operaturi fit-twettiq tal-
ftehim ta’ delega jew il-programm ta’ 
ħidma jistgħu jiġu ppreżentati lill-
Kummissjoni. Madankollu, dawk l-ilmenti 
jistgħu jikkonċernaw biss imġiba ħażina 
intenzjonata, negliġenza serja jew frodi, u 
għandhom jiġu ppreżentati biss wara li l-
mezzi kollha ta’ rikors quddiem l-operatur 
ikunu ġew eżawriti.

Dispożizzjonijiet ġenerali applikabbli 
għall-akkwist pubbliku

Prinċipji ġenerali
1. Mingħajr ħsara għall-miżuri meħtieġa 
għall-protezzjoni tal-interessi essenzjali 
tas-sigurtà tal-Unjoni jew tas-sigurtà 
pubblika jew biex ikun hemm konformità 
mar-rekwiżiti tal-Unjoni dwar il-kontroll 
tal-esportazzjoni, ir-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 966/2012, b’mod 
partikolari l-prinċipji ġenerali tal-aċċess 
miftuħ u l-kompetizzjoni ġusta tul il-
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katina tal-provvista, is-sejħiet għall-offerti 
abbażi tal-għoti ta’ informazzjoni 
trasparenti u f’waqtha, il-komunikazzjoni 
ċara tar-regoli li japplikaw dwar l-
akkwist, il-kriterji tal-għażla u tal-għoti u 
kwalunkwe informazzjoni oħra li 
tippermetti kundizzjonijiet ekwi għall-
offerenti potenzjali kollha, għandu 
japplika għall-programm Copernicus.
2. Matul l-akkwist, għandhom jiġu segwiti 
l-objettivi li ġejjin mill-awtoritajiet 
kontraenti fis-sejħiet għall-offerti 
tagħhom:
(a) il-promozzjoni tal-iktar parteċipazzjoni 
wiesgħa u miftuħa possibbli fl-Unjoni 
mill-operaturi ekonomiċi kollha, u 
partikolarment mill-kumpaniji l-ġodda u 
l-SMEs, inkluż billi l-offerenti jkunu 
inkoraġġuti jirrikorru għas-
sottokuntrattar;
(b) li jiġi evitat l-abbuż possibbli ta’ 
dominanza u tiġi evitata d-dipendenza fuq 
fornituri uniċi,
(c) li jittieħed vantaġġ mill-investimenti 
preċedenti fis-settur pubbliku u mil-
lezzjonijiet meħuda kif ukoll mill-
esperjenza u l-kompetenzi industrijali, 
inklużi dawk miksuba fil-fażi inizjali tal-
programm, filwaqt li jiżguraw li jkun 
hemm konformità mar-regoli tal-offerti 
kompetittivi;
(d) li jkun hemm provvista minn diversi 
fornituri kull fejn dan ikun xieraq biex 
jiġi żgurat kontroll ġenerali aħjar tal-
programm, tal-ispejjeż tiegħu u tal-iskeda 
ta’ żmien tiegħu;
(e) li jittieħed kont, kull fejn dan ikun 
xieraq, tal-ispiża totali fuq iċ-ċiklu utli tal-
prodott, servizz jew xogħol li għalih qed 
issir offerta, iżda mingħajr ma l-valur 
ikun soġġett għall-kunsiderazzjonijiet tal-
ispejjeż biss.
Dispożizzjonijiet speċifiċi
1. L-Istabbiliment ta’ kundizzjonijiet tal-
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kompetizzjoni ġusti
L-awtorità kontraenti għandha tieħu l-
miżuri xierqa biex tiżgura li jkun hemm 
kundizzjonijiet ta’ kompetizzjoni ġusta 
meta involviment preċedenti ta’ 
kumpanija fl-attivitajiet marbuta mas-
suġġett tas-sejħa għall-offerti:
(a) jista’ jagħti vantaġġi kbar lil dik il-
kumpanija f’termini ta’ informazzjoni 
privileġġata u għalhekk jista’ jagħti lok 
għal tħassib dwar il-konformità mat-
trattament ugwali; jew
(b) jaffettwa l-kundizzjonijiet tal-
kompetizzjoni normali jew l-imparzjalità u 
l-oġġettività tal-għoti u r-rendiment tal-
kuntratti.
Dawn il-miżuri ma għandhomx 
jaffettwaw il-kompetizzjoni, jew ipoġġu 
f’periklu t-trattament ugwali u l-
kunfidenzjalità tad-dejta miġbura dwar l-
impriżi, ir-relazzjonijiet kummerċjali u l-
istruttura tal-ispejjeż tagħhom. F’dan il-
kuntest, dawn il-miżuri għandhom iqisu 
n-natura u d-dettalji tal-kuntratt maħsub.
2. Sigurtà tal-informazzjoni
Meta l-kuntratti jinvolvu, jeħtieġu u/jew 
jinkludu informazzjoni klassifikata, l-
awtorità/entità kontraenti għandha 
tispeċifika fid-dokumentazzjoni tal-offerta 
l-miżuri u r-rekwiżiti meħtieġa sabiex 
tkun żgurata s-sigurtà ta’ din l-
informazzjoni fil-livell meħtieġ.
3. Affidabbiltà tal-provvista
L-awtorità kontraenti għandha tispeċifika 
fid-dokumenti tal-offerta r-rekwiżiti 
tagħha fir-rigward tal-affidabbiltà tal-
provvisti jew tal-forniment ta’ servizzi 
għall-eżekuzzjoni tal-kuntratt.
4. Kuntratti kundizzjonali b’pagamenti fi 
stadji
(a) L-awtorità kontraenti tista’ tagħti 
kuntratt fl-għamla ta’ kuntratt 
kundizzjonali b’pagamenti fi stadji.
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(b) Kuntratt kundizzjonali b’ pagamenti fi 
stadji għandu jinkludi stadju fiss li jkun 
akkumpanjat b’impenn baġitarju li 
jirriżulta f’impenn sod li jingħataw ix-
xogħlijiet, il-provvisti u s-servizzi 
kkuntrattati għal dak l-istadju u stadju 
wieħed ieħor jew iktar li jkunu 
kundizzjonali f’termini kemm tal-baġit kif 
ukoll tal-eżekuzzjoni. Id-dokumenti tal-
offerti għandhom jirreferu għall-
karatteristiċi speċifiċi tal-kuntratti 
kundizzjonali b’pagamenti fi stadji. 
Partikolarment, dawn għandhom 
jispeċifikaw is-suġġett tal-kuntratt, il-
prezz jew l-arranġamenti għad-
determinazzjoni tal-prezz u l-
arranġamenti għall-forniment tax-
xogħlijiet, il-provvisti u s-servizzi f’kull 
stadju.
(c) L-obbligi tal-istadju fiss għandhom 
ikunu parti minn parti sħiħa konsistenti, 
u l-istess japplika għall-obbligi f’kull
stadju kundizzjonali, filwaqt li jitqiesu l-
obbligi fl-istadji preċedenti.
(d) L-eżekuzzjoni ta’ kull stadju 
kundizzjonali għandha tkun soġġetta għal 
deċiżjoni mill-awtorità kontraenti 
notifikata lill-kuntrattur skont il-kuntratt. 
Meta stadju kundizzjonali jiġi kkonfermat 
tard jew ma jiġix ikkonfermat, il-
kuntrattur jista’ jibbenefika, jekk il-
kuntratt jipprovdi hekk u skont il-
kundizzjonijiet imniżżla fih, minn 
allowance ta’ stennija jew allowance ta’ 
nuqqas ta’ eżekuzzjoni.
(e) Meta, fir-rigward ta’ stadju 
partikolari, l-awtorità kontraenti tinnota li 
x-xogħlijiet, il-provvisti u s-servizzi 
miftiehma għal dak l-istadju ma jkunux 
ingħataw, hija tista’ titlob li titħallas 
għad-danni u ttemm il-kuntratt, jekk il-
kuntratt jipprevedi dan u skont il-
kundizzjonijiet stipulati fih.
5. Kuntratti ta’ rimborż tal-ispejjeż
(a) L-awtorità tal-kuntratti tista’ tagħżel 
kuntratt ta’ rimborż sħiħ jew parzjali tal-
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ispejjeż sa ammont limitat, taħt il-
kondizzjonijiet stipulati fil-punt (b).
Il-prezz li għandu jitħallas għal tali 
kuntratti għandu jikkonsisti fir-rimborż 
tal-ispejjeż diretti kollha mġarrba mill-
kuntrattur fit-twettiq tal-kuntratt, bħall-
infiq fuq il-ħaddiema, il-materjali, il-
prodotti kkunsmati, l-użu tat-tagħmir u l-
infrastruttura meħtieġa għat-twettiq tal-
kuntratt. Dawn l-ispejjeż għandhom 
jiżdiedu b’miżata fissa li tkopri l-ispejjeż 
indiretti u l-profitt, jew somma li tkopri l-
ispejjeż indiretti u kumpens tal-miżata ta’ 
inċentiv abbażi tal-ksib tal-objettivi fir-
rigward tal-eżekuzzjoni u l-iskedarji ta’ 
żmien.
(b) L-awtorità kontraenti tista’ tagħżel 
kuntratt ta’ rimborż sħiħ jew parzjali meta 
ma jkunx oġġettivament possibbli li jiġi 
speċifikat prezz fiss preċiż u jekk jista’ 
jintwera b’mod raġonevoli li dan il-prezz 
fiss ikun anormalment għoli minħabba l-
inċertezzi inerenti fl-eżekuzzjoni tal-
kuntratt minħabba:
(i) jew li l-kuntratt ikollu karatteristiċi 
kumplessi ħafna jew karatteristiċi li 
jirrikjedu l-użu ta’ teknoloġija ġdida u li 
għalhekk jinkludi għadd sinifikanti ta’ 
riskji tekniċi; jew
(ii) l-attivitajiet soġġetti għall-kuntratt 
għandhom, għal raġunijiet operazzjonali, 
jibdew immedjatament anki jekk ma 
jkunx għadu possibbli li jiġi ddeterminat 
prezz fiss riġidu sħiħ minħabba r-riskji 
sinifikanti jew minħabba li l-eżekuzzjoni 
tal-kuntratt tiddependi parzjalment fuq l-
eżekuzzjoni ta’ kuntratti oħra.
(c) Il-prezz limitu għal kuntratt ta’ 
rimborż sħiħ jew parzjali għandu jkun il-
prezz massimu pagabbli. Dan jista’ 
jinqabeż biss f’ċirkostanzi eċċezzjonali 
ġġustifikati kif suppost u bi qbil minn 
qabel mill-awtorità kontraenti.
(d) Id-dokumenti tas-sejħa għall-offerta 
ta’ proċedura tal-akkwist għal kuntratt ta’ 
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rimborż sħiħ jew parzjali għandhom 
jispeċifikaw:
(i) it-tip ta’ kuntratt, jiġifieri jekk huwiex 
kuntratt ta’ rimborż sħiħ jew parzjali sa 
prezz limitu;
(ii) għal kuntratt ta’ rimborż parzjali, l-
elementi tal-kuntratt soġġetti għal rimborż 
tal-ispejjeż;
(iii) il-prezz limitu totali;
(iv) il-kriterji tal-għoti li għandhom 
jippermettu l-valutazzjoni tal-plawsibbiltà 
tal-baġit globali stmat, tal-ispejjeż 
rimborżabbli, tal-mekkaniżmi għad-
determinazzjoni ta’ dawn l-ispejjeż u l-
profitt imsemmija fl-offerta li trid tiġi 
vvalutata;
(v) it-tip ta’ żieda msemmija fil-punt (a) li 
għandha tiġi applikata lill-ispejjeż diretti;
(vi) ir-regoli u l-proċeduri li 
jiddeterminaw l-eliġibilità tal-ispejjeż 
ippjanati mill-offerent għat-twettiq tal-
kuntratt, skont il-prinċipji stipulati fil-
punt (e);
(vii) ir-regoli tal-kontabilità li l-offerenti 
għandhom jikkonformaw magħhom;
(viii) fil-każ ta’ kuntratt ta’ rimborż sħiħ 
jew parzjali li għandu jinbidel f’kuntratt 
ta’ prezz fiss riġidu, il-parametri għal din 
il-konverżjoni.
(e) L-ispejjeż iddikjarati mill-kuntrattur 
waqt l-eżekuzzjoni ta’ kuntratt ta’ rimborż 
sħiħ jew parzjali għandhom ikunu 
eliġibbli biss jekk dawn:
(i) jiġġarrbu tabilħaqq waqt it-tul tal-
kuntratt, bl-eċċezzjoni tal-ispejjeż għat-
tagħmir, l-infrastrutturi u l-assi fissi 
intanġibbli meħtieġa għat-twettiq tal-
kuntratt li jistgħu jitqiesu eliġibbli sal-
valur sħiħ tal-ammont tax-xiri tagħhom;
(ii) jissemmew fl-istima globali tal-baġit li 
tista’ tiġi riveduta mill-emendi għall-
kuntratt inizjali;
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(iii) ikunu meħtieġa għall-eżekuzzjoni tal-
kuntratt;
(iv) jirriżultaw mill-eżekuzzjoni tal-
kuntratt u jkunu attribwibbli għal dan;
(v) ikunu identifikabbli, verifikabbli, 
imniżżla fir-rekords tal-kontabilità tal-
kuntrattur u ddeterminati skont l-
istandards tal-kontabilità msemmija fl-
ispeċifikazzjonijiet u fil-kuntratt;
(vi) jikkonformaw mar-rekwiżiti tal-
leġiżlazzjoni tat-taxxa u soċjali 
applikabbli;
(vii) ma jidderogawx mit-termini tal-
kuntratt;
(viii) ikunu raġonevoli, ġustifikati u 
konformi mar-rekwiżiti ta’ ġestjoni 
finanzjarja tajba, partikolarment rigward 
l-ekonomija u l-effiċjenza;
Il-kuntrattur għandu jkun responsabbli 
għall-kontabilità tal-ispejjeż tiegħu, 
iżomm rekords tal-kontabilità tajbin jew 
kwalunkwe dokument ieħor rikjest biex 
juri li l-ispejjeż li għalihom intalab 
rimborż iġġarrbu u jikkonforma mal-
prinċipji stipulati f’dan l-Artikolu. L-
ispejjeż li ma jistgħux jiġu sostanzjati 
mill-kuntrattur għandhom jitqiesu li 
mhumiex eliġibbli u r-rimborż tagħhom 
ma jiġix aċċettat.
(f) L-awtorità kontraenti għandha tkun 
responsabbli għall-kompiti li ġejjin sabiex 
tiżgura l-eżekuzzjoni korretta tal-kuntratti 
tar-rimborż tal-ispejjeż:
(i) tiddetermina l-prezz limitu l-aktar 
realistiku possibbli, filwaqt li tipprovdi l-
flessibbiltà meħtieġa biex tintegra d-
diffikultajiet tekniċi;
(ii) tikkonverti kuntratt ta’ rimborż 
parzjali f’kuntratt ta’ prezz fiss riġidu 
hekk kif ikun possibbli li jiġi ddeterminat 
dan il-prezz fiss riġidu waqt l-eżekuzzjoni 
tal-kuntratt; Għal din ir-raġuni, għandha 
tiddetermina l-parametri tal-konverżjoni 
biex tikkonverti kuntratt konkluż fuq bażi 
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ta’ rimborż tal-ispejjeż għal kuntratt bi 
prezz fiss riġidu;
(iii) għandha timplimenta miżuri ta’ 
monitoraġġ u spezzjoni li jipprovdu, 
partikolarment, sistema ta’ previżjoni tal-
ispejjeż stmati;
(iv) tiddetermina prinċipji, għodod u 
proċeduri xierqa għall-eżekuzzjoni tal-
kuntratt, b’mod partikolari l-
identifikazzjoni u l-verifika tal-eliġġibbiltà 
tal-ispejjeż iddikjarati mill-kuntrattur jew 
mis-sottokuntratturi waqt l-eżekuzzjoni 
tal-kuntratt, u tintroduċi l-emendi fil-
kuntratt;
(v) għandha tivverifika li l-kuntrattur u s-
sottokuntratturi tiegħu jikkonformaw 
mal-istandards tal-kontabilità stipulati fil-
kuntratt u mal-obbligu li jipprovdu d-
dokumenti tal-kontabilità tagħhom li 
għandhom jippreżentaw verżjoni vera u 
ġusta tal-kontijiet;
(vi) matul l-eżekuzzjoni tal-kuntratt, 
għandha tiżgura kontinwament l-
effettività tal-prinċipji, l-għodod u l-
proċeduri msemmija fil-punt (iv).
6. Emendi
L-awtorità kontraenti u l-kuntratturi 
jistgħu jibdlu l-kuntratt b’emenda bil-
kundizzjoni li l-emenda tissoddisfa l-
kundizzjonijiet kollha li gejjin:
(a) ma tibdilx is-suġġett tal-kuntratt;
(b) ma tfixkilx il-bilanċ ekonomiku tal-
kuntratt;
(c) ma tintroduċix kundizzjonijiet li, li 
kieku dehru mill-bidu fid-dokumenti tal-
kuntratt, kienu jippermettu l-ammissjoni 
ta’ offerenti differenti minn dawk li ġew 
ammessi inizjalment jew kienu 
jippermettu li tiġi aċċettata offerta li 
mhijiex dik li ġiet aċċettata inizjalment.
7. Sottokuntrattar
(a) L-awtorità kontraenti għandha titlob 
lill-offerent biex sehem mill-kuntratt jiġi 
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sottokuntrattat permezz ta’ sejħa għal 
offerti kompetittiva fil-livelli xierqa ta’ 
sottokuntrattar lil kumpaniji li mhumiex 
dawk li jagħmlu parti mill-grupp tal-
offerent, partikolarment kumpaniji ġodda 
u SMEs.
(b) L-awtorità kontraenti għandha 
tesprimi l-parti rikjesta tal-kuntratt li 
għandha tiġi sottokuntrattata fil-forma ta’ 
firxa minn perċentwal minimu sa wieħed 
massimu. Meta tiddefinixxi tali 
perċentwali l-awtorità kontraenti għandha 
tqis li tali perċentwali huma proporzjonati 
mal-objettiv u l-valur tal-kuntratt, b’kont 
meħud tan-natura tas-settur ta’ attività 
kkonċernata, u b’mod partikolari, tal-
kundizzjonijiet kompetittivi u l-potenzjal 
industrijali osservat.
(c) Jekk l-offerent jindika li fl-offerta 
tiegħu huwa bi ħsiebu ma 
jissottokuntrattax kwalunkwe parti mill-
kuntratt jew li jissottokuntratta parti li 
hija iżgħar mill-minimu tal-firxa 
msemmija fil-punt (b), huwa għandu 
jipprovdi r-raġunijiet għal dan lill-
awtorità kontraenti. L-awtorità kontraenti 
għandha tippreżenta dik l-informazzjoni 
lill-Kummissjoni.
(d) L-awtorità kontraenti tista’ tirrifjuta s-
sottokuntratturi magħżula mill-kandidat 
fl-istadju tal-proċedura tal-għoti tal-
kuntratt ewlieni jew mill-offerent magħżul 
għall-eżekuzzjoni tal-kuntratt. Għandha 
tiġġustifika r-rifjut tagħha bil-miktub, u 
dan jista’ jkun ibbażat biss fuq il-kriterji 
użati għall-għażla tal-offerenti għall-
kuntratt ewlieni.

Or. en

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Id-dejta u l-informazzjoni Copernicus 
għandha tkun disponibbli fuq bażi sħiħa, 
miftuħa u mingħajr ħlas, suġġetta għal-
limitazzjonijiet li ġejjin:

Id-dejta u l-informazzjoni Copernicus 
għandha tkun disponibbli fuq bażi sħiħa, 
miftuħa u mingħajr ħlas għall-Istati 
Membri kollha parteċipanti, għas-
sitwazzjonijiet ta’ emerġenza u għal 
skopijiet ta’ għajnuna għall-iżvilupp. Fil-
każijiet l-oħra kollha l-politika ta’ ħlas 
għad-dejta għandha tiġi adottata jew jiġi 
applikat il-prinċipju tar-reċiproċità. 
Limitazzjonijiet oħra għall-politika sħiħa, 
miftuħa u mingħajr ħlas jinkludu:

Or. en

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) kundizzjonijiet ta’ liċenzjar marbuta 
ma’ dejta u informazzjoni ta’ partijiet terzi;

(a) kundizzjonijiet ta’ liċenzjar marbuta 
ma’ dejta u informazzjoni ta’ partijiet terzi;

Or. en

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 20 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni tista’ tiġi assistita minn 
rappreżentanti ta’ utenti finali, esperti 
indipendenti, b’mod partikolari dwar 
kwistjonijiet ta’ sigurtà, u minn 
rappreżentanti tal-aġenziji nazzjonali 
rilevanti, b’mod partikolari aġenziji 
spazjali nazzjonali, biex jipprovduha bil-
kompetenza teknika u xjentifika meħtieġa 

1. Il-Kummissjoni tista’ tiġi assistita minn 
rappreżentanti ta’ utenti finali, esperti 
indipendenti, b’mod partikolari dwar 
kwistjonijiet ta’ sigurtà, u minn 
rappreżentanti tal-aġenziji 
nazzjonali/reġjonali rilevanti jew l-
assoċjazzjonijiet tagħhom, b’mod 
partikolari aġenziji spazjali nazzjonali, biex 
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u bir-reazzjoni tal-utenti. jipprovduha bil-kompetenza teknika u 
xjentifika meħtieġa u bir-reazzjoni tal-
utenti.

Or. en

Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Biex tippromwovi u tiffaċilita l-użu 
tat-teknoloġiji tal-osservazzjoni kemm 
mill-awtoritajiet lokali kif ukoll mill-
SMEs, il-Kummissjoni għandha tiġi 
assistita minn netwerk iddedikat għad-
distribuzzjoni tad-dejta ta’ Copernicus, 
inklużi l-korpi nazzjonali u reġjonali, taħt 
is-superviżjoni mill-Kumitat Copernicus.
Ir-rappreżentanti tal-ESA u tal-operaturi 
li lilhom jiġu fdati l-kompiti tal-programm 
għandhom jiġu involuti bħala osservaturi 
fil-ħidma tal-Kumitat Copernicus skont il-
kundizzjonijiet stipulati mir-regoli ta’ 
proċedura tiegħu.
Il-ftehimiet internazzjonali konklużi mill-
Unjoni jistgħu jipprovdu għall-
involviment, kif ikun xieraq, ta’ 
rappreżentanti ta’ pajjiżi terzi jew 
organizzazzjonijiet internazzjonali fil-
ħidma tal-Kumitat Copernicus taħt il-
kundizzjonijiet stipulati fir-regoli ta’ 
proċedura tiegħu.

Or. en

Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-setgħa li tadotta atti delegati 
msemmija fil-punt (1) tal-Artikolu 16 u l-
punt (3) tal-Artikolu 19 għandha tingħata 
lill-Kummissjoni għal perjodu 
indeterminat mill-1 ta’ Jannar 2014.

2. Is-setgħa li tadotta atti delegati 
msemmija fl-Artikolu 8(8), fil-punt (1) tal-
Artikolu 16 u l-punt (3) tal-Artikolu 19 
għandha tingħata lill-Kummissjoni għat-tul 
tal-programm.

Or. en
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NOTA SPJEGATTIVA

Fi żmien meta l-kmand u l-użu xieraq tal-informazzjoni għandhom implikazzjonijiet 
ġeostrateġiċi importanti, l-Ewropa teħtieġ li jkollha l-kapaċità li tagħmel valutazzjoni 
indipendenti tar-risposti politiċi tagħha b’mod affidabbli u f’waqtu. Il-programm Copernicus 
(l-isem il-ġdid tal-GMES) huwa dik l-infrastruttura, is-sistema komprensiva Ewropea tal-
osservazzjoni tad-Dinja. Il-proposta tal-Kummissjoni tindika l-bidu tal-fażi operazzjonali tal-
impjant satellitari. L-objettiv primarju huwa li jkun hemm benefiċċji għaċ-ċittadini Ewropej 
f’varjetà ta’ oqsma, speċifikament għall-finijiet ta’ ambjent u ta’ tibdil fil-klima, filwaqt li 
żżomm l-kamp ta’ applikazzjoni tagħha fid-dimensjoni ċivili, għalkemm uħud mill-iktar 
elementi kontroversjali, bħall-governanza u l-politika dwar id-dejta għandhom bżonn li jiġu 
rfinati biex tiġi żgurata evoluzzjoni mingħajr xkiel. Fil-fatt, jekk Copernicus huwa meqjus 
prijorità kemm għall-politika industrijali kif ukoll ambjentali, u programm ewlieni kif 
iddikjarat mill-Kummissjoni, wieħed jistaqsi għala l-baġit inizjali tnaqqas bi kważi 35 %. 
Wara kollox, is-settur tal-ispazju jinvolvi numru sinifikanti ta’ impjiegi, attività ta’ riċerka 
rilevanti u Copernicus waħdu jwiegħed qligħ ta’ 3.2 Euro minn kull Euro li jintefaq: mhux 
issa ż-żmien li nimmiraw għall-espansjoni tal-ekonomija Ewropea? Mhux issa ż-żmien għal 
proġetti ekonomiċi kbar, li kapaċi joħorġu l-Ewropa mill-problemi? Fl-emendi, ir-Rapporteur 
jissuġġerixxi li jiġu kkunsidrati l-mudelli alternattivi organizzattivi, ta’ ġestjoni u 
finanzjament għall-ġejjieni biex iwasslu għal impenn fuq medda twila u governanza 
bilanċjata. Meta jitqies li r-regolament diġà jinkludi dispożizzjonijiet għal linja ta’ 
finanzjament għall-proġett ta’ Sorveljanza u Traċċar Spazjali – essenzjali għas-sigurtà tal-
ġejjieni tal-infrastrutturi u l-operazzjonijiet indipendenti spazjali Ewropej, dan ir-Rapporteur 
jinnota li jaqbel li l-attivitajiet ta’ riċerka relatati ma’ Copernicus ikunu iffinanzjati mill-fondi 
spazjali ta’ Orizzont 2020, f’din il-fażi ġdida tal-programm. 

Il-parti l-kbira tal-emendi għandhom it-tendenza li jallinjaw l-istruttura tad-dokument mar-
regolamenti preċedenti u jibbażaw fuq l-esperjenza tal-proċess tal-adozzjoni tal-programm 
Galileo: dan huwa speċifikament il-każ tal-miżuri dwar l-akkwist pubbliku u d-deskrizzjoni 
tar-rwol tal-ESA, “l-imsieħeb” il-kbir tal-Kummissjoni Ewropea f’dan il-proġett. B’mod 
ġenerali, dan ir-Rapporteur ipprova jinkludi l-pożizzjonijiet tal-partijiet interessati differenti u 
jibbilanċja t-test lejn mudell aktar rappreżentattiv għall-industrija u għall-awtoritajiet lokali, 
filwaqt li jiżgura wkoll li l-infrastruttura ser tiġi skjerata kif ippjanat, u li l-objettivi strateġiċi, 
industrijali, ekonomiċi u soċjetali tal-programm jiġu segwiti. Għal dak l-għan ittieħdu passi 
biex fil-programm tiġi promossa l-konverġenza Ewropea, trasparenza akbar u responsabbiltà 
demokratika. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta miżuri ta’ implimentazzjoni biex 
tippromwovi l-konverġenza tal-Istati Membri fl-użu ta’ dejta u informazzjoni tal-programm u 
tiggarantixxi l-aċċess għat-teknoloġija u l-iżvilupp fl-Osservazzjoni tad-Dinja. Filwaqt li l-
Kummissjoni ser tkun responsabbli għar-responsabbiltà ġenerali u l-koordinazzjoni tal-
programm, id-delegazzjoni tal-kompiti mistennija tiffaċilita l-involviment tal-partijiet terzi. 
Rwol imtejjeb ta’ xi partijiet interessati fl-arkitettura tat-teħid tad-deċiżjonijiet ipoġġi 
f’periklu l-bilanċ etiku bejn min jiddeċiedi dwar ir-regoli ta’ parteċipazzjoni u min 
jipparteċipa. 
Madankollu huwa importanti li l-Kummissjoni tippromwovi involviment wiesa’ mill-partijiet 
interessati pubbliċi u privati Ewropej, tippermetti t-tkabbir tas-setturi medji u downstream u 
tiffaċilita l-ħolqien ta’ swieq ġodda. F’dan il-qafas ir-Rapporteur jissuġġerixxi l-istabbiliment 
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ta’ Netwerk għad-Distribuzzjoni tad-Dejta Copernicus magħmul minn korpi Nazzjonali u 
Reġjonali biex jappoġġjaw l-użu tat-teknoloġiji tal-osservazzjoni tad-dinja mill-awtoritajiet 
lokali u l-SMEs. 

Fl-aħħar, b’politika tad-dejta adegwata Copernicus għandu l-potenzjal jistimola l-industrija 
tas-servizzi tal-EO Ewropea u l-industriji tas-servizzi tal-utenti, u jgħinhom biex jiżviluppaw 
f’mexxejja globali. Il-politika dwar dejta sħiħa, miftuħa u mingħajr ħlas hija komponent
importanti tar-Regolament Copernicus jekk wieħed iqis li bħala prinċipju, l-Ewropej 
m’għandhomx iħallsu darbtejn għall-istess dejta. Madankollu dik li għandha tiġi meqjusa 
bħala politika xierqa dwar id-dejta għandha tieħu kont tal-kunsiderazzjonijiet strateġiċi u 
ekonomiċi, u m’għandhiex tfixkel il-kompetittività tal-industriji Ewropej ukoll. Ir-reċiproċità 
dwar l-aċċess tad-dejta ma’ pajjiżi terzi mhux kontributuri tipprovdi mezz importanti biex tiġi 
żgurata l-kompetizzjoni ġusta. L-eċċezzjonijiet għal dan il-prinċipju għandhom jiġu stabbiliti 
għal sitwazzjonijiet ta’ emerġenza u ta’ sigurtà ċivili jew meta jiġi nnutat valur miżjud għall-
politiki Ewropej l-oħra, b’mod speċifiku fl-attivitajiet tal-għajnuna għall-iżvilupp. In-negozjar 
tal-ftehimiet mill-Kummissjoni mal-pajjiżi terzi għal kwistjonijiet oħra huwa diġà previst fir-
regolament u jippermetti li dan il-prinċipju jiġi mdaħħal faċilment.


