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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 deciżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi 
programm ta’ appoġġ għas-sorveljanza u l-insegwiment fl-ispazju
(COM(2013)0107 – C7-0061/2013 – 2013/0064(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)0107),

– 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 (C7-0061/2013),

– 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-Affarijiet Barranin u l-Kumitat għall-Baġits 
(A7-0000/2013),

1. Jadotta l-pożizzjoni 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 deċiżjoni
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Ir-residwu spazjali sar l-aktar theddida 
serja għas-sostenibbiltà tal-attivitajiet fl-
ispazju. Għaldaqstant, għandu jiġi stabbilit 
programm ta’ appoġġ għas-sorveljanza u l-
insegwiment fl-ispazju (aktar ’il quddiem 
imsejjaħ l-“SST”) bl-għan li jappoġġa t-
twaqqif u t-tħaddim ta’ servizzi li 
jikkonsistu mill-monitoraġġ u l-ispezzjoni 
ta’ oġġetti spazjali bl-għan li tiġi evitata l-
ħsara lill-inġenji tal-ispazju li tirriżulta 

(5) Ir-residwu spazjali sar theddida serja 
għas-sostenibbiltà tal-attivitajiet fl-ispazju. 
Għaldaqstant, għandu jiġi stabbilit 
programm ta’ appoġġ għas-sorveljanza u l-
insegwiment fl-ispazju (aktar ’il quddiem 
imsejjaħ l-“SST”) bl-għan li jappoġġa t-
twaqqif u t-tħaddim ta’ servizzi li 
jikkonsistu mill-monitoraġġ u l-ispezzjoni 
ta’ oġġetti spazjali bl-għan li tiġi evitata l-
ħsara lill-inġenji tal-ispazju li tirriżulta 
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minn kolliżjonijiet, kif ukoll biex tiġi 
evitata l-ħsara lill-infrastruttura fl-art jew 
lill-popolazzjoni umana bħala riżultat ta’ 
dħul mill-ġdid mhux kontrollat ta’ inġenji 
tal-ispazju sħaħ jew ir-residwu spazjali 
tagħhom fl-atmosfera tad-Dinja.

minn kolliżjonijiet, kif ukoll biex tiġi 
evitata l-ħsara lill-infrastruttura fl-art jew 
lill-popolazzjoni umana bħala riżultat ta’ 
dħul mill-ġdid mhux kontrollat ta’ inġenji 
tal-ispazju sħaħ jew ir-residwu spazjali 
tagħhom fl-atmosfera tad-Dinja.

Or. en

Emenda 2

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Il-provvista ta’ servizzi tal-SST se 
jibbenefikaw minnha l-operaturi pubbliċi u 
privati kollha tal-infrastruttura bbażata fl-
ispazju, inkluża l-Unjoni fid-dawl tar-
responsabbiltajiet tagħha għall-programmi 
tal-ispazju tal-EU - is-Sistema Ewropea ta' 
Navigazzjoni b'Kopertura Ġeostazzjonarja 
(EGNOS) u Galileo implimentati permezz 
tar-Regolament (KE) Nru 683/2008 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-
9 ta' Lulju 2008 dwar implimentazzjoni 
ulterjuri tal-programmi Ewropej ta' 
navigazzjoni bis-satellita (EGNOS u 
Galileo)12 u Copernicus/GMES stabbilit 
bir-Regolament (UE) Nru 911/2010 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
22 ta’ Settembru 2010 dwar il-programm 
Ewropew ta’ monitoraġġ tad-dinja 
(GMES) u l-operazzjonijiet inizjali tiegħu 
(2011-2013)13. It-twissijiet ta’ dħul mill-
ġdid se jgawdu wkoll minnhom l-
awtoritajiet pubbliċi responsabbli għall-
protezzjoni ċivili.

(6) Il-provvista ta’ servizzi tal-SST se 
jibbenefikaw minnha l-operaturi pubbliċi u 
privati kollha tal-infrastruttura bbażata fl-
ispazju, inkluża l-Unjoni fid-dawl tar-
responsabbiltajiet tagħha għall-programmi 
tal-ispazju tal-EU - is-Sistema Ewropea ta' 
Navigazzjoni b'Kopertura Ġeostazzjonarja 
(EGNOS) u Galileo implimentati permezz 
tar-Regolament (KE) Nru 683/2008 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-
9 ta' Lulju 2008 dwar implimentazzjoni 
ulterjuri tal-programmi Ewropej ta' 
navigazzjoni bis-satellita (EGNOS u 
Galileo)12 u Copernicus/GMES stabbilit 
bir-Regolament (UE) Nru 911/2010 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
22 ta’ Settembru 2010 dwar il-programm 
Ewropew ta’ monitoraġġ tad-dinja 
(GMES) u l-operazzjonijiet inizjali tiegħu 
(2011-2013)13. It-twissijiet ta’ dħul mill-
ġdid u l-istima taż-żona u l-ħin tal-impatt 
se jgawdu wkoll minnhom l-awtoritajiet 
pubbliċi responsabbli għall-protezzjoni 
ċivili.

__________________ __________________
12 ĠU L 196, 27.4.2008, p.1. 12 ĠU L 196, 27.4.2008, p.1.
13 ĠU L 276, 20.10.2010, p. 1. 13 ĠU L 276, 20.10.2010, p. 1.
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Or. en

Emenda 3

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Il-programm ta’ appoġġ għall-SST 
għandu wkoll ikun kumplimentari għall-
miżuri ta’ mitigazzjoni eżistenti bħal 
pereżempju l-linji gwida tan-Nazzjonjiet 
Uniti (NU) għall-mitigazzjoni tar-residwu 
spazjali jew inizjattivi oħra, bħal 
pereżempju l-proposta tal-Unjoni għal 
Kodiċi ta’ Kondotta internazzjonali dwar l-
attivitajiet tal-ispazju.

(8) Il-programm ta’ appoġġ għall-SST 
għandu wkoll ikun kumplimentari għall-
miżuri ta’ mitigazzjoni eżistenti bħal 
pereżempju l-linji gwida tan-Nazzjonjiet 
Uniti (NU) għall-mitigazzjoni tar-residwu 
spazjali jew inizjattivi oħra, u għandu jkun 
konsistenti mal-proposta tal-Unjoni għal 
Kodiċi ta’ Kondotta internazzjonali dwar l-
attivitajiet tal-ispazju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-UE laqgħet il-Kodiċi ta' Kondotta li għandha tidderieġi l-programmi spazjali tagħha. Din 
tiddikjara l-prinċipji biex l-ispazju extratmosferiku jintuża għal skopijiet paċifiċi, ir-
responsabilità tal-Istati sottoskritti li jieħdu l-miżuri xierqa kollha u jikkooperaw b'bona fide 
biex jevitaw interferenza dannuża fl-attivitajiet tal-ispazju extratmosferiku, kif ukoll ir-
responsabilità tagħhom li jwettqu attivitajiet xjentifiċi, ċivili, kummerċjali u militari biex 
jippromwovu l-użu u l-esplorazzjoni paċifiċi tal-ispazju extratmosferiku u jieħdu l-miżuri 
xierqa kollha biex jevitaw li l-ispazju extratmosferiku jsir arena ta' kunflitt.

Emenda 4

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Il-programm ta' appoġġ għall-SST 
għandu jkun l-ewwel pass ta' strateġija 
globali għall-iżvilupp ta' kapaċità ta' SSA 
Ewropea komprensiva bbażata fuq 
distribuzzjoni ġeografika wiesgħa u 
diversa tas-sensers.
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Or. en

Emenda 5

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8b) Fi ħdan il-qafas tal-programm ta' 
appoġġ għall-SST, jeħtieġ li tiġi 
kkunsidrata kooperazzjoni xierqa għal 
skopijiet xjentifiċi ma' sħab 
internazzjonali li jistgħu jikkontribwixxu 
għat-tisħiħ tal-għarfien Ewropew tal-SST.

Or. en

Emenda 6

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) It-tħaddim tas-servizzi tal-SST għandu 
jkun ibbażat fuq sħubija bejn l-Unjoni u l-
Istati Membri u għandu juża l-għarfien 
espert u l-assi nazzjonali eżistenti kif ukoll 
dawk futuri, bħal pereżempju l-kompetenza 
fir-rigward tal-analiżi u l-immudellar 
matematiċi, radars jew teleskopji bbażati 
fl-art magħmula disponibbli mill-Istati 
Membri parteċipanti. L-Istati Membri 
iżommu l-pussess u l-kontroll tal-assi 
tagħhom u jibqgħu disponibbli għall-
operazzjonijiet, il-manutenzjoni u t-tiġdid 
tagħhom.

(10) It-tħaddim tas-servizzi tal-SST għandu 
jkun ibbażat fuq sħubija bejn l-Unjoni u l-
Istati Membri u għandu juża l-għarfien 
espert u l-assi nazzjonali u Ewropej 
eżistenti kif ukoll dawk futuri, bħal 
pereżempju l-kompetenza fir-rigward tal-
analiżi u l-immudellar matematiċi, radars 
jew teleskopji bbażati fl-art magħmula 
disponibbli mill-Istati Membri parteċipanti
u mill-ESA. L-Istati Membri iżommu l-
pussess u l-kontroll tal-assi tagħhom u 
jibqgħu disponibbli għall-operazzjonijiet, 
il-manutenzjoni u t-tiġdid tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Konsistenza mar-Riżoluzzjoni tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2010 ċċitata fil-Premessa (3).
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Emenda 7

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Is-sensittività potenzali tad-dejta tal-
SST teżiġi li l-programm ta' appoġġ għall-
SST jrawwem kooperazzjoni bbażata fuq 
effiċjenza u fiduċja reċiproka, inkluż fil-
mod kif id-dejta tal-SST tiġi pproċessata u 
analizzata. L-użu ta' softwer b'sors miftuħ 
li jippermetti l-aċċess sigur tal-
kontributuri awtorizzati tad-dejta tal-SST 
għall-kodiċi tas-sors għal titjib u modifiki 
operazzjonali għandu jikkontribwixxi 
għal dak l-objettiv.

Or. en

Emenda 8

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Il-programm ta’ appoġġ għall-SST 
għandu jiġi ffinanzjat mill-Unjoni skont ir-
Regolament (EU, Euratom) Nru 966/2012 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
25 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-regoli 
finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali 
tal-Unjoni18. Il-finanzjament tal-Unjoni 
għall-programm ta’ appoġġ għall-SST 
għandu jittieħed mill-programmi rilevanti 
previsti fil-qafas finanzjarju pluriennali 
għall-2014-2020.

(15) Il-programm ta’ appoġġ għall-SST 
għandu jiġi ffinanzjat mill-Unjoni skont ir-
Regolament (EU, Euratom) Nru 966/2012 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
25 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-regoli 
finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali 
tal-Unjoni18. L-ammont ta' finanzjament
tal-Unjoni għall-programm ta’ appoġġ 
għall-SST għandu jiġi stabbilit għal 
EUR 70 miljun bil-prezzijiet kurrenti u 
għandu jittieħed mill-programmi rilevanti 
previsti fil-qafas finanzjarju pluriennali 
għall-2014-2020, b'mod partikulari l-
istrument għal appoġġ finanzjarju għall-
kooperazzjoni tal-pulizija, il-prevenzjoni u 
l-ġlieda kontra l-kriminalità u l-ġestjoni 
tal-kriżi taħt il-Fond għas-Sigurtà Interna 
stabbilit bir-Regolament (UE) Nru .../2013 
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tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill18a,
il-programmi Galileo u EGNOS stabbiliti 
bir-Regolament (UE) Nru .../2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill18b u l-
programm Copernicus stabbilit bir-
Regolament (KE) Nru .../2014 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill18c.

__________________ __________________
18 ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1. 18 ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.

18a Ir-Regolament (UE) Nru …/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' ... 
2013 li jistabbilixxi, bħala parti mill-Fond 
għas-Sigurtà Interna , l-istrument għal 
appoġġ finanzjarju għall-kooperazzjoni 
tal-pulizija, il-prevenzjoni u l-ġlieda 
kontra l-kriminalità u l-ġestjoni tal-kriżi 
(ĠU L ...).
18b Ir-Regolament (UE) Nru …/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' ... 
2013 dwar l-implimentazzjoni u l-
esplojtazzjoni tas-sistemi Ewropej tar-
radjunavigazzjoni bis-satellita u li jħassar 
ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 876/2002 u r-Regolament (KE) 
Nru 683/2008 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill (ĠU L ...).
18c Ir-Regolament (UE) Nru …/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' ... 
2013 li jistabbilixxi l-Programm 
Copernicus u jħassar ir-Regolament (UE) 
Nru 911/2010 (ĠU L...).

Or. en

Emenda 9

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni ta’ din id-
Deċiżjoni fir-rigward l-adozzjoni ta’ 

(17) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni ta’ din id-
Deċiżjoni fir-rigward tal-konformità tal-
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programm ta’ ħidma pluriennali u l-
konformità tal-Istati Membri mal-kriterji 
għall-parteċipazzjoni tagħhom fil-
programm ta’ appoġġ għall-SST, 
għandhom jingħataw setgħat ta’ 
implimentazzjoni lill-Kummissjoni. Dawn 
is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati skont 
ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ 
implimentazzjoni19.

Istati Membri mal-kriterji għall-
parteċipazzjoni tagħhom fil-programm ta’ 
appoġġ għall-SST, għandhom jingħataw 
setgħat ta’ implimentazzjoni lill-
Kummissjoni. Dawn is-setgħat għandhom 
jiġu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) 
Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 li 
jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali 
dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati 
Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni 
tas-setgħat ta’ implimentazzjoni19.

__________________ __________________
19 ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13. 19 ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13.

Or. en

Emenda 10

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 17a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) Sabiex jiġi żgurat l-ippjanar tajjeb 
tal-programm, il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa li tadotta atti skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea f'dak 
li jirrigwarda l-adozzjoni ta' programm ta’ 
ħidma pluriennali. Huwa partikolarment 
importanti li l-Kummissjoni twettaq 
konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma 
ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell ta’ 
esperti. Il-Kummissjoni, fit-tħejjija u 
ttfassil ta' atti delegati, għandha tiżgura t-
trażmissjoni simultanja, f’waqtha u xierqa 
tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

Or. en
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Emenda 11

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 1a
Objettiv ġenerali

Il-programm ta' appoġġ għall-SST 
għandu jikkontribwixxi għas-
salvagwardja tad-disponibilità fit-tul tas-
servizzi u l-infrastrutturi spazjali Ewropej 
u nazzjonali essenzjali għas-sikurezza taċ-
ċittadini, is-soċjetà u l-ekonomija tal-
Ewropa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tfakkar fl-għan tal-programm.

Emenda 12

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 2a
Objettivi Speċifiċi

Il-programm ta' appoġġ għall-SST 
għandu jikkkontribwixxi għall-objettivi 
speċifiċi li ġejjin:
(a) it-tnaqqas tar-riskji relatati mal-varar 
ta’ inġenji spazjali Ewropej;
(b) il-valutazzjoni u t-tnaqqis tar-riskji 
għal operazzjonijiet fl-orbita ta' inġenji 
spazjali Ewropej f'termini ta' 
kolliżjonijiet, u biex l-operaturi tal-inġenji 
spazjali jkunu jistgħu jippjanaw u jwettqu 
l-miżuri ta’ mitigazzjoni b’mod aktar 
effiċjenti;
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(c) is-sorveljanza ta' dħul mill-ġdid mhux 
kontrollat ta' inġenji jew residwi spazjali 
fl-atmosfera tad-Dinja u l-provvediment 
ta' twissijiet bikrija aktar preċiżi u 
effiċjenti sabiex jitnaqqsu r-riskji 
potenzjali għas-sikurezza taċ-ċittadini tal-
Unjoni u l-mitigazzjoni tal-ħsara 
potenzjali lill-infrastruttura terrestri ta' 
importanza kruċjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawn l-objettivi speċifiċi jkomplu jiċċaraw id-direzzjoni u l-azzjonijiet tal-programm.

Emenda 13

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Objettivi tal-programm ta’ appoġġ għall-
SST

Azzjonijiet ewlenin tal-programm ta’ 
appoġġ għall-SST

Or. en

Emenda 14

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettivi tal-Programm ta’ Appoġġ 
għall-SST għandhom ikunu l-appoġġ ta’ 
azzjonijiet immirati lejn l-istabbiliment ta’ 
kapaċità tal-SST u, b’mod partikolari:

Sabiex jintlaħqu l-objettivi ġenerali u 
speċifiċi stipulati fl-Artikoli 1a u 2a 
rispettivament, l-azzjonijiet ewlenin tal-
Programm ta’ Appoġġ għall-SST 
għandhom jikkonsistu f'dan li ġej:

Or. en
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Emenda 15

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) it-twaqqif u t-tħaddim ta’ funzjoni tas-
sensers li tikkonsisti minn netwerk ta’ 
sensers nazzjonali eżistenti bbażati fl-art 
jew fl-ispazju biex jispezzjonaw u jsegwu 
l-oġġetti spazjali;

(a) it-twaqqif u t-tħaddim ta’ funzjoni tas-
sensers li tikkonsisti minn netwerk ta’ 
sensers tal-SST nazzjonali bbażati fl-art 
jew fl-ispazju u sensers tal-SST rilevanti 
żviluppati fil-livell Ewropew, inkluż 
permezz tal-ESA, biex jispezzjonaw u 
jsegwu l-oġġetti spazjali;

Or. en

Emenda 16

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) servizz ta' informazzjoni għall-
pubblika disponibbli b'xejn u li jista' 
jintuża mill-ġdid dwar elementi orbitali ta' 
oġġetti spazjali f'orbita mad-Dinja;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pubbliku se jkun jista' jkollu u juża mill-ġdid informazzjoni dwar il-karatteristiċi orbitali 
ewlenin ta' oġġetti spazjali.

Emenda 17

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt cb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) kwalunkwe informazzjoni xierqa 
oħra tal-SST.
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Or. en

Emenda 18

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-servizzi tal-SST għandhom jiġu 
pprovduti lill-Istati Membri, lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni, lill-EEAS, lill-operaturi 
tal-inġenji tal-ispazju pubbliċi u privati u 
lill-awtoritajiet pubbliċi li huma 
responsabbli għall-protezzjoni ċivili. Is-
servizzi tal-SST għandhom jiġu pprovduti 
b’mod konformi mad-dispożizzjonijiet 
dwar l-użu u l-iskambju tad-dejta u l-
informazzjoni tal-SST stabbiliti fl-
Artikolu 9.

2. Is-servizzi tal-SST għandhom jiġu 
pprovduti lill-Istati Membri, lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni, lill-EEAS, lis-sidien 
u/jew lill-operaturi tal-inġenji tal-ispazju 
pubbliċi u privati u lill-awtoritajiet pubbliċi 
li huma responsabbli għall-protezzjoni 
ċivili.

Or. en

Emenda 19

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-programm ta’ appoġġ għall-SST 
għandu jipprovdi appoġġ għall-azzjonijiet 
immirati lejn il-kisba tal-objettivi stabbiliti 
fl-Artikolu 3, previsti fil-programm ta’ 
ħidma msemmi fl-Artikolu 6(2) u bil-
kundizzjonijiet speċifiċi msemmijin fl-
Artikolu 7.

1. Il-programm ta’ appoġġ għall-SST 
għandu jipprovdi appoġġ għall-azzjonijiet 
ewlenin stabbiliti fl-Artikolu 3 u għal 
kwalunkwe azzjoni speċifika tagħhom, 
previsti fil-programm ta’ ħidma msemmi 
fl-Artikolu 6(2) u bil-kundizzjonijiet 
speċifiċi msemmijin fl-Artikolu 7.

Or. en
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Emenda 20

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tamministra l-fondi li għandhom 
jingħataw lill-programm ta’ appoġġ għall-
SST u tiżgura l-implimentazzjoni tal-
programm ta’ appoġġ għall-SST;

(a) tkun responsabbli għall-programm ta’ 
appoġġ għall-SST, tamministra l-fondi 
allokati għalih u tiżgura l-
implimentazzjoni tiegħu;

Or. en

Emenda 21

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ 
implimentazzjoni li jistabbilixxu programm 
ta’ ħidma pluriennali għall-programm ta’ 
appoġġ għall-SST li jikkumplimenta, kif 
xieraq, il-programmi ta’ ħidma previsti fil-
programmi msemmijin fl-Artikolu 11(1). 
Il-programm ta’ ħidma għandu jispeċifika 
l-objettivi li għandhom jinkisbu, ir-riżultati 
mistennija, l-azzjonijiet li għandhom jiġu 
ffinanzjati, l-iskeda ta' żmien għall-
implimentazzjoni ta' dawn l-azzjonijiet, il-
metodu tal-implimentazzjoni, ir-rata 
massima tal-kofinanzjament tal-Unjoni u l-
kundizzjonijiet speċifiċi applikabbli għall-
għotjiet tal-Unjoni fil-programm ta’ 
appoġġ għall-SST. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-
Artikolu 14(2).

2. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti 
ddelegati skont l-Artikolu 14a li 
jistabbilixxu programm ta’ ħidma 
pluriennali għall-programm ta’ appoġġ 
għall-SST filwaqt li tikkunsidra, kif 
xieraq, il-programmi ta’ ħidma pprovduti
fil-programmi msemmijin fl-
Artikolu 11(1). Il-programm ta’ ħidma 
għandu jispeċifika l-objettivi li għandhom 
jinkisbu, ir-riżultati mistennija, l-azzjonijiet 
li għandhom jiġu ffinanzjati, l-iskeda ta' 
żmien għall-implimentazzjoni ta' dawn l-
azzjonijiet, il-metodu tal-implimentazzjoni, 
ir-rata massima tal-kofinanzjament tal-
Unjoni u l-kundizzjonijiet speċifiċi 
applikabbli għall-għotjiet tal-Unjoni fil-
programm ta’ appoġġ għall-SST.

Or. en
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Emenda 22

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Iċ-Ċentru Satellitari tal-Unjoni Ewropea 
(EUSC) għandu jipparteċipa fl-
implimentazzjoni tal-objettiv stabbilit fil-
punt (c) tal-Artikolu 3 u għandu jkun 
eliġibbli għall-kontribuzzjoni finanzjarja 
mill-programm ta’ appoġġ għall-SST bil-
kundizzjoni li jiġi konkluż il-ftehim 
imsemmi fl-Artikolu 10.

Iċ-Ċentru Satellitari tal-Unjoni Ewropea 
(EUSC) għandu jipparteċipa fl-
implimentazzjoni tal-azzjonijiet ewlenin 
stabbiliti fl-Artikolu 3 u għandu jkun 
eliġibbli għall-kontribuzzjoni finanzjarja 
mill-programm ta’ appoġġ għall-SST bil-
kundizzjoni li jiġi konkluż il-ftehim 
imsemmi fl-Artikolu 10.

Or. en

Emenda 23

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 9 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-użu u l-iskambju tad-dejta u l-
informazzjoni tal-SST għall-iskopijiet tal-
implimentazzjoni tal-objettivi msemmijin
fl-Artikolu 3 għandhom ikunu soġġetti 
għar-regoli li ġejjin:

L-użu u l-iskambju tad-dejta u l-
informazzjoni tal-SST għall-iskopijiet tal-
implimentazzjoni tal-azzjonijiet ewlenin
imsemmija fl-Artikolu 3 għandhom ikunu 
soġġetti għar-regoli li ġejjin:

Or. en

Emenda 24

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 9 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Il-kxif mhux awtorizzat ta’ dejta u 
informazzjoni għandu jiġi evitat filwaqt li 
jitħallew isiru biżżejjed operazzjonijiet u 
jiġi massimizzat l-użu tal-informazzjoni 

(d) għandhom jiġu żgurati operazzjonijiet 
effiċjenti u l-użu tal-informazzjoni 
ġġenerata għandu jiġi mmassimizzat 
filwaqt li jiġi evitat l-iżvelar mhux 
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ġġenerata; awtorizzat tad-dejta u l-informazzjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Test li sempliċement ifakkar li l-prijorità li tiġi pprovduta informazzjoni li tnaqqas ir-riskji ta' 
kolliżjoni, hija l-objettiv, u li jiġi evitat l-iżvelar mhux mixtieq ta' informazzjoni, bħala wieħed 
mill-mezzi neċessarjibiex jintlaħaq tali objettiv.

Emenda 25

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 9 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) is-sigurtà tad-dejta tal-SST għandha 
tiġi żgurata;

(e) l-integrità tad-dejta tal-SST għandha 
tiġi żgurata;

Or. en

Emenda 26

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 10 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-Istati Membri li jikkonformaw mal-
kriterji stabbiliti fl-Artikolu 7(1) u l-EUSC 
għandhom jikkonkludu ftehim li 
jistabbilixxi r-regoli u l-mekkaniżmi għall-
kooperazzjoni tagħhom fl-
implimentazzjoni tal-objettivi stabbiliti fl-
Artikolu 3. B’mod partikolari, dak il-
ftehim għandu jinkludi dispożizzjonijiet 
dwar dan li ġej:

L-Istati Membri li jikkonformaw mal-
kriterji stabbiliti fl-Artikolu 7(1) u l-EUSC 
għandhom jikkonkludu ftehim li 
jistabbilixxi r-regoli u l-mekkaniżmi għall-
kooperazzjoni tagħhom fl-
implimentazzjoni tal-azzjonijiet ewlenin
stabbiliti fl-Artikolu 3. B’mod partikolari, 
dak il-ftehim għandu jinkludi 
dispożizzjonijiet dwar dan li ġej:

Or. en
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Emenda 27

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 10 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri li jikkonkludu l-ftehim 
stipulat fil-paragrafu 1 jistgħu jidħlu fi 
ftehim mal-ESA dwar il-provvediment ta' 
assi jew għarfien espert mill-ESA jew l-
użu ta' dejta tal-ESA għall-protezzjoni ta' 
inġenji spazjali jew għall-monitoraġġ ta' 
residwi spazjali.

Or. en

Emenda 28

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 10 - subparagrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn il-ftehimiet, u kwalnkwe bidla 
fihom, għandhom jiġu notafikati lill-
Parlament Ewropew.

Or. en

Emenda 29

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 11 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-finanzjament tal-Unjoni għall-
programm ta’ appoġġ għall-SST għandu 
jittieħed minn programmi oħra previsti fil-
qafas finanzjarju pluriennali għall-2014-
2020 b’konformità sħiħa mal-bażi legali 
tagħhom.

L-ammont ta' finanzjament tal-Unjoni 
allokat għall-programm ta’ appoġġ għall-
SST għall-perjodu 2014-2020 għandu 
jkun ta' EUR 70 miljun, u għandu 
jittieħed minn pakketti finanjarji allokati 
għal programmi oħra previsti fil-qafas 
finanzjarju pluriennali għall-2014-2020 
b’konformità sħiħa mal-bażi legali 
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tagħhom.

Or. en

Emenda 30

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 11 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-programmi rilevanti li minnhom jista’ 
jittieħed il-finanzjament jinkludu l-
programmi stabbiliti permezz ta’ dawn l-
atti li ġejjin:

Il-programmi li minnhom jista’ jittieħed il-
finanzjament għandhom ikunu dawk
stabbiliti permezz ta’ dawn l-atti li ġejjin:

Or. en

Emenda 31

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 11 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Ir-Regolament (UE) Nru […] tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-
implimentazzjoni u l-esplojtazzjoni tas-
sistemi Ewropej tar-radjunavigazzjoni bis-
satellita21, l-Artikoli 1, 3(c) u (d) u 4;

(a) ir-Regolament (UE) Nru […] tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-
implimentazzjoni u l-esplojtazzjoni tas-
sistemi Ewropej tar-radjunavigazzjoni bis-
satellita21, l-Artikoli 1, 3(c) u (d) u 4, sa 
massimu ta' [45 %] tal-ammont imsemmi 
fl-ewwel subparagrafu;

__________________ __________________
21 COM(2011) 814 final, 31.11.2011. Ir-
referenza għandha tiġi aġġornata wara l-
adozzjoni.

21 COM(2011) 814 final, 31.11.2011. Ir-
referenza għandha tiġi aġġornata wara l-
adozzjoni.

Or. en
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Emenda 32

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 11 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) ir-Regolament (UE) Nru […] tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jistabbilixxi l-Programm Copernicus u 
jħassar ir-Regolament (UE) 
Nru 911/2010, l-Artikoli 5, punt (c), sa 
massimu ta' [5 %] tal-ammont imsemmi 
fl-ewwel subparagrafu;

Or. en

Emenda 33

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 11 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Id-Deċiżjoni tal-Kunsill Nru […] li 
tistabbilixxi l-Programm Speċifiku li 
jimplimenta Orizzont 202022, l-
Artikolu 2(2)(b) u (c), il-Parti II tal-
Anness, il-punt 1.6.2(d) u il-Parti III tal-
Anness, il-punt 6.3.4;

(b) id-Deċiżjoni tal-Kunsill Nru […] li 
tistabbilixxi l-Programm Speċifiku li 
jimplimenta Orizzont 202022, l-
Artikolu 2(2)(b) u (c), il-Parti II tal-
Anness, il-punt 1.6.2(d) u il-Parti III tal-
Anness, il-punt 6.3.4, sa massimu ta' 
[15 %] tal-ammont imsemmi fl-ewwel 
subparagrafu;

__________________ __________________
22 COM(2011) 811 final, 30.11.2011. Ir-
referenza għandha tiġi aġġornata wara l-
adozzjoni.

22 COM(2011) 811 final, 30.11.2011. Ir-
referenza għandha tiġi aġġornata wara l-
adozzjoni.

Or. en

Emenda 34

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 11 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) ir-Regolament (UE) Nru […] tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jistabbilixxi, bħala parti mill-Fond għas-
Sigurtà Interna, l-istrument għal appoġġ 
finanzjarju għall-kooperazzjoni tal-pulizija, 
il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-
kriminalità u l-ġestjoni tar-riskji23, l-
Artikolu 3(2)(b) u (3)(e).

(c) ir-Regolament (UE) Nru […] tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jistabbilixxi, bħala parti mill-Fond għas-
Sigurtà Interna, l-istrument għal appoġġ 
finanzjarju għall-kooperazzjoni tal-pulizija, 
il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-
kriminalità u l-ġestjoni tar-riskji23, l-
Artikolu 3(2)(b) u (3)(e), sa massimu ta' 
[40 %] tal-ammont imsemmi fl-ewwel 
subparagrafu.

__________________ __________________
23 COM(2011) 753 final, 15.11.2011. Ir-
referenza għandha tiġi aġġornata wara l-
adozzjoni.

23 COM(2011) 753 final, 15.11.2011. Ir-
referenza għandha tiġi aġġornata wara l-
adozzjoni.

Or. en

Emenda 35

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 11 – paragrafu 1 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi l-
ammonti eżatti li għandhom jittieħdu 
minn kull programm, filwaqt li tirrispetta 
l-limiti massimi stipulati fil-punti (a) sa 
(c).

Or. en

Emenda 36

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 14a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 14a
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Eżerċizzju tad-delega
1. Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti ddelegati 
hija mogħtija lill-Kummissjoni suġġett 
għall-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan l-
Artikolu.
2. Is-setgħa ta’ adozzjoni ta' atti ddelegati 
msemmija fl-Artikolu 6(2) għandha 
tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta' 
żmien indeterminat mill-
1 ta' Jannar 2014.
3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 6(2) tista' tiġi rrevokata fi 
kwalunkwe mument mill-Parlament 
Europew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li 
tirrevoka għandha ttemm id-delega ta’ 
setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Din 
għandha tidħol fis-seħħ fil-jum wara l-
pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data 
aktar tard speċifikata fiha. Ma għandhiex 
taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att 
iddelegat li jkun diġà fis-seħħ.
4. Hekk kif tadotta att delegat, il-
Kummissjoni għandha tinnotifikah 
simultanjament lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill.
5. L-atti ddelegati adottati skont l-
Artikolu 6(2) għandhom jidħlu fis-seħħ 
biss jekk ma tiġix espressa oġġezzjoni 
mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill 
fi żmien perjodu ta’ xahrejn min-notifika 
ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill jew jekk, qabel jiskadi dak il-
perjodu, il-Parlament Ewropew u l-
Kunsill ikunu t-tnejn informaw lill-
Kummissjoni li mhumiex sejrin 
joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi 
estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-
Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Or. en

Nota spjegattiva
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Il-programm propost jipprova jikkontribwixxi għall-bini ta' kapaċità Ewropea indipendenti ta' 
sorveljanza u insegwiment fl-ispazju (SST) bl-għan ta' prevezjoni u monitoraġġ tar-riskju li 
qed jikber ta' kolliżjoni bejn infrastrutturi spazjali u inġenji jew residwi spazjali oħrajn. Il-
ħtieġa ta' SST hija kondiviża fil-livelli internazzjonali u nazzjonali, kemm mill-awtoritajiet 
pubbliċi kif ukoll mill-industrija b'mod ġenerali, li jiddependu mill-infrastrutturi spazjali. Dan 
huwa ta' rilevanza partikulari wkoll biex tiġi żgurata d-disponibilità fit-tul tal-assi spazjali 
Ewropej, bħalma huma s-satelliti tal-programmi Galileo u Copernicus.  Dan huwa l-ewwel 
tentattiv ta' dan it-tip fil-livell tal-UE u l-Kummissjoni qed tissuġġerixxi li l-ewwel ħaġa 
jinġabru flimkien l-assi u l-ħiliet disponibbli fost l-Istati Membri u jiġu pprovduti servizzi lill-
utenti.
Ir-Rapporteur tipproponi l-possibilità li tiġi sfruttata wkoll il-kompetenza tal-ESA permezz ta' 
ftehim bejn l-ESA u l-Istati Membri kontribwenti. L-ESA hija l-uniku korp fil-livell tal-UE 
b'kompetenza dwar l-SST u b'mod iktar globali l-SSA. Peress li l-ESA ma tistax tiġġestixxi 
jew tikkontrolla l-programm, għandha tkun tista' tikkontribwixxi għalih. 
L-ambitu tas-servizzi għandu jinkludi l-istabbiliment ta' katalogu ta' elementi orbitali ta' 
oġġetti spazjali disponibbli għall-pubbliku sabiex tiżdied is-sensibilizzazzjoni ġenerali u 
jingħata lok għal kwalunkwe applikazzjoni kummerċjali possibbli, filwaqt li jibqa' miftuħ 
għal kwalunkwe servizz rilevanti addizzjoni li l-KE tipproponi fi stadju iktar 'il quddiem, 
sabiex jitħalla' l-bieb miftuħ għal kwalunkwe titjib futur.
Ir-Rapporteur tipproponi li jittieħed pass ulterjuri fid-definizzjoni tal-qafas leġiżlattiv tal-
programm permezz ta' tfakkira fl-objettiv ġenerali u l-objettivi speċifiċi fil-bidu tat-test 
ċentrali (l-Artikoli 1a u 2a ġodda). Tipproponi wkoll id-definizzjoni tal-istabbiliment tan-
netwerk tas-sensers, tal-ipproċessar tad-dejta u tas-servizzi tal-SST fl-Artikolu 3 bħala 
azzjonijiet ewlenin minflok objettivi, li minnhom se jiġu żviluppati azzjonijiet speċifiċi mill-
Kummissjoni fil-programm ta' ħidma pluriennali tagħha (l-Artikolu 5).
Ir-Rapporteur tixtieq li l-Parlament Ewropew jikkunsidra l-programm ta' ħidma pluriennali 
qabel ma jidħol fis-seħħ permezz ta' proċedura ta' Att Iddelegat fl-Artikolu 6.
Il-baġit ta' EUR 70 miljun huwa inkluż fit-test ċentrali (l-Artikolu 11) u se jittieħed mill-Fond 
għas-Sigurtà Interna, Galileo, Copernicus u H2020.


