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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 Regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 
219/2007 dwar l-istabbiliment ta' Impriża Konġunta għall-iżvilupp tas-sistema Ewropea 
ta' ġenerazzjoni ġdida għall-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru (SESAR) fir-rigward tal-
estensjoni tal-Impriża Konġunta sal-2024
(COM(2013)0503 – C7-0254/2013 – 2013/0237(NLE))

(Konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill (COM(2013)0503),

– wara li kkunsidra l-Artikoli 187 u 188 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, skont liema artikolu ġie kkonsultat mill-Kunsill (C7–0254/2013),

– 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-
opinjoni tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu (A6–0000/2013),

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

2. Jistieden lill-Kummissjoni biex timmodifika l-proposta tagħha konsegwentement, skont l-
Artikolu 293(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea;

3. Jistieden lill-Kunsill biex jinfurmah jekk ikollu l-ħsieb li jitbiegħed mit-test approvat mill-
Parlament;

4. Jitlob lill-Kunsill biex jerġa’ jikkonsultah jekk ikollu l-ħsieb li jemenda l-proposta tal-
Kummissjoni b’mod sostanzjali;

5. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni.

Emenda 1

Proposta għal Regolament
Premessa -1 (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1) Ir-Regolament (UE) Nru .../2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill13a

(Orizzont 2020)13a ifittex li jkollu impatt 
ikbar fuq ir-riċerka u l-innovazzjoni billi 
jgħaqqad il-finanzjament taħt Orizzont 
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2020 u l-fondi tas-settur privat fi sħubiji 
pubbliċi-privati f'oqsma ewlenin fejn ir-
riċerka u l-innovazzjoni jistgħu 
jikkontribwixxu għall-miri ta' 
kompetittività usa' tal-Unjoni, jingranaw 
investiment privat u jgħinu biex jittrattaw 
l-isfidi soċjetali. Dawk is-sħubiji 
għandhom ikunu bbażati fuq impenn fuq 
tul ta' żmien twil, inkluż kontribut 
ibbilanċjat mis-sħab kollha, ikunu 
responsabbli għall-ilħuq tal-miri tagħhom 
u jkunu allinjati mal-miri strateġiċi tal-
Unjoni relatati mar-riċerka, l-iżvilupp u l-
innovazzjoni. Il-governanza u l-
funzjonament ta' dawk is-sħubiji 
għandhom ikunu miftuħa, trasparenti, 
effettivi u effiċjenti u jagħtu l-opportunità 
li tipparteċipa medda wiesgħa ta' partijiet 
interessati fl-oqsma speċifiċi ta' dawk is-
sħubiji. L-involviment tal-Unjoni f’dawn 
is-sħubijiet jista’ jieħu l-forma ta’ 
kontribuzzjonijiet finanzjarji għal 
intrapriżi konġunti stabbiliti fuq l-
Artikolu 187 tat-Trattat fuq Deċiżjoni 
Nru 1982/2006/KE.
___________________
13a Regolament (UE) Nru° .../2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill1 ta' ... 
2013 li jistabbilixxi Orizzont 2020 - il-
Programm Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni (2014-2020) u li jirrevoka d-
Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE (OJ L...).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din iż-żieda tisħaq fuq il-prinċipji importanti li kien hemm qbil dwarhom matul in-negozjati 
tal-Orizzont 2020 rigward il-PPPs u x'għandhom jipprovdu. F'konformità mal-Premessa 40 
tal-programm qafas.

Emenda 2

Proposta għal Regolament
Premessa -1a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1a) Bi qbil mal-Orizzont 2020 u d-
Deċiżjoni (UE) Nru.../2013 tal-Kunsill13b

(il-"Programm Speċifiku Orizzont 2020") 
jista' jingħata appoġġ lil impriżi konġunti 
stabbilit fl-Orizzont 2020 u l-Programm 
Speċifiku Orizzont 2020, b'mod 
partikolari mal-Artikolu 25 tal-Orizzont 
2020 u b'rispett sħiħ għall-prinċipji 
ġenerali stipulati fl-Orizzont 2020 u
b'mod partikolari l-prinċipji ta' aċċess 
miftuħ u l-ugwaljanza bejn is-sessi.
___________________
13b id-Deċiżjoni (UE) Nru .../2013 tal-
Kunsill ta' ... 2013 li tistabbilixxi l-
Programm Speċifiku li jimplimenta l-
Orizzont 2020 (2014-2020) (ĠU L...)

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha tiġi inkluża referenza għall-Programm ta' Qafas u l-Programm Speċifiku, li hija 
importanti biex turi l-konformità mal-Artikolu 25 tal-Programm ta' Qafas u l-prinċipji 
ddikjarati fih. 

Emenda 3

Proposta għal Regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-proġett għar-Riċerka u l-Iżvilupp 
dwar il-Ġestjoni tat-Traffiku bl-Ajru tal-
Ajru Uniku Ewropew (il-'proġett SESAR') 
għandu l-għan li jimmodernizza l-ġestjoni 
tat-traffiku tal-ajru (ATM - air traffic 
management) fl-Ewropa u jirrappreżenta l-
pilastru teknoloġiku tal-Ajru Uniku 
Ewropew. Il-proġett għandu l-għan li, sal-
2030, jipprovdi lill-Unjoni b’infrastruttura 
għall-kontroll tat-traffiku tal-ajru ta’ 
prestazzjoni għolja li se tippermetti l-

(1) Il-proġett għar-Riċerka u l-Iżvilupp 
dwar il-Ġestjoni tat-Traffiku bl-Ajru tal-
Ajru Uniku Ewropew (il-'proġett SESAR') 
għandu l-għan li jimmodernizza l-ġestjoni 
tat-traffiku tal-ajru (ATM - air traffic 
management) fl-Ewropa u jirrappreżenta l-
pilastru teknoloġiku tal-Ajru Uniku 
Ewropew. Il-proġett għandu l-għan li, sal-
2030, jipprovdi lill-Unjoni b’infrastruttura 
għall-kontroll tat-traffiku tal-ajru ta’ 
prestazzjoni għolja li se tippermetti l-
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iżvilupp sigur u li ma jagħmilx ħsara lill-
ambjent tat-trasport bl-ajru.

iżvilupp ta' trasport bl-ajru sigur, li ma 
jagħmilx ħsara lill-ambjent u li jkun 
effiċjenti fl-użu tal-enerġija. Ifittex ukoll 
li jintegra kemm l-immaniġġjar tal-
veloċità tal-inġenji tal-ajru, għal 
raġunijiet ta' effiċjenza fl-użu tal-
enerġija, sabiex jitnaqqas l-impatt tat-
tibdil fil-klima tal-avjazzjoni.

Or. en

Emenda 4

Proposta għal Regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) L-Impriża Konġunta tissodisfa l-
kriterji għal sħubijiet pubbliċi-privati 
stabbiliti skont id-Deċiżjoni (UE)
Nru .../2013 tal-Kunsill ta’ ... 2013 li 
tistabbilixxi l-Programm Speċifiku li 
jimplimenta Orizzont 2020 (2014-2020)
(il-'Programm Speċifiku Orizzont 2020').

(7) Skont ir-Regolament (UE) Nru.../2013, 
l-implimentazzjoni ta' Orizzont 2020
permezz tal-Impriżi Konġunti għandha 
sseħħ biss jekk forom oħrajn ta' sħubiji 
ma jissodisfawx l-objettivi jew ma 
jiġġenerawx l-ingranaġġ neċessarju. Din 
l-Impriża Konġunta tissodisfa l-
kundizzjonijiet u l-kriterji għal sħubiji 
pubbliċi-privati kif stabbilit b'mod 
partikolari fl-Artikolu 25 tal-Orizzont 
2020.

__________________
16 ĠU ... [H2020 FP]

Or. en

Emenda 5

Proposta għal Regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Is-sħubija tal-membri tal-Impriża 
Konġunta li ma jikkontribwixxux għall-

(10) Is-sħubija tal-membri tal-Impriża 
Konġunta li ma jikkontribwixxux għall-
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attivitajiet iffinanzjati taħt il-qafas 
finanzjarju tal-Unjoni għall-2014-2020 
għandha tintemm sal-31 ta’ Diċembru 
2016.

attivitajiet iffinanzjati taħt il-qafas 
finanzjarju tal-Unjoni għall-2014-2020 
għandha tintemm sal-31 ta’ Diċembru 
2016. Għandha tiġi organizzata sejħa 
miftuħa għal membri ġodda għall-
attivitajiet li jridu jitwettqu taħt il-qafas 
finanzjarju 2014-2020 tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 6

Proposta għal Regolament
Premessa 10a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) L-Impriża Konġunta għandha 
tkompli tkun miftuħa għal u tinkoraġġixxi 
l-iktar parteċipazzjoni wiesgħa possibbli u 
r-rappreżentanza ta' partijiet interessati 
mill-Istati Membri kollha, inklużi 
intrapriżi żgħar u medji, permezz tal-
adeżjoni ta' membri ġodda jew forom 
oħra ta' parteċipazzjoni. Barra minn 
hekk, il-parteċipazzjoni għandha tiżgura 
bilanċ xieraq bejn utenti tal-ispazju tal-
ajru, il-fornituri ta’ servizz ta’ 
navigazzjoni tal-ajru, l-ajruporti, il-
militar, il-persunal professjonali u l-
manifatturi, u toffri opportunitajiet lill-
SMEs, l-akkademja u l-organizzazzjonijiet 
tar-riċerka.

Or. en

Emenda 7

Proposta għal Regolament
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Orizzont 2020 jipprevedi l-iżgurar 
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tal-promozzjoni effettiva tal-ugwaljanza 
bejn is-sessi u d-dimensjoni tas-sessi fil-
kontenut tar-riċerka u l-innovazzjoni. 
Attenzjoni partikolari għandha tingħata 
lill-iżgurar tal-bilanċ bejn is-sessi, soġġett 
għas-sitwazzjoni fil-qasam, fil-panels ta' 
evalwazzjoni u fil-korpi bħalma huma l-
gruppi konsultattivi u l-gruppi esperti. Id-
dimensjoni tas-sessi għandha tkun 
integrata b'mod adegwat fil-kontenut tar-
riċerka u l-innovazzjoni fi strateġiji, 
programmi u proġetti u segwiti fl-istadji 
kollha taċ-ċiklu tar-riċerka.

Or. en

Emenda 8

Proposta għal Regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt -a
Regolament (KE) Nru 219/2007
Artikolu 1 – Paragrafu 1

Test fis-seħħ Emenda

(-a) il-paragrafu 1 huwa mibdul b'dan li 
ġej:

1. Sabiex tmexxi l-attivitajiet tal-fażi ta' 
żvilupp tal-proġett sabiex tiġi 
mmodernizzata l-ġestjoni tat-traffiku ta' l-
ajru fl-Ewropa u sabiex issaħħaħ is-
sigurtà, (il-"proġett SESAR"), hija b'dan 
stabbilita Impriża Konġunta, magħrufa 
bħala "Impriża" Konġunta SESAR ("l-
Impriża Konġunta").

"1. Sabiex tikkontribwixxi għall-
implimentazzjoni tar-Regolament (UE) 
Nru.../2013 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill* (Orizzont 2020), b'mod 
partikolari l-isfida tat-trasport intelliġenti, 
ekoloġiku u integrat u sabiex tmexxi l-
attivitajiet tal-fażi ta' żvilupp tal-proġett 
sabiex tiġi mmodernizzata l-ġestjoni tat-
traffiku tal-ajru fl-Ewropa u sabiex 
issaħħaħ is-sikurezza, l-Impriża Konġunta
SESAR hija b'dan stabbilita (l-Impriża 
Konġunta).

___________________
* Regolament (UE) Nru° .../2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill1 ta' ... 
2013 li jistabbilixxi Orizzont 2020 - il-
Programm Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni (2014-2020) u li jirrevoka d-
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Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE (OJ L...)."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Żidiet sabiex ikun aktar espliċitu li s-SESAR trid issegwi l-objettivi tar-riċerka u l-
innovazzjoni stabbiliti fl-Orizzont 2020.

Emenda 9

Proposta għal Regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt a
Regolament (KE) Nru 219/2007
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kontribuzzjoni massima tal-Unjoni li 
tkopri l-ispejjeż taħt il-Qafas Finanzjarju 
Pluriennali għall-2014-2020 għandha tkun 
ta’ EUR 600 miljun, inkluż il-
kontribuzzjonijiet tal-EFTA, imħallsa mill-
approprjazzjonijiet tal-baġit allokati għal 
Orizzont 2020 - il-Programm Qafas għar-
Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020).

Il-kontribuzzjoni massima tal-Unjoni li 
tkopri l-ispejjeż taħt il-Qafas Finanzjarju 
Pluriennali għall-2014-2020 għandha tkun 
ta’ EUR 600 miljun21, inkluż il-
kontribuzzjonijiet tal-EFTA, imħallsa mill-
approprjazzjonijiet tal-baġit allokati għal 
Orizzont 2020 u b'mod partikolari mill-
isfida tat-trasport intelliġenti, ekoloġiku u 
integrat taħt il-pilastru III tal-isfida 
soċjetali.

__________________ __________________
21 Ammont indikattiv fi prezzijiet attwali.
L-ammont finali se jiddependi fuq l-
ammont miftiehem għal DG MOVE għat-
tema 'Trasport intelliġenti, ekoloġiku u 
integrat' li se jiġi approvat mill-Awtorità 
Baġitarja fil-verżjoni finali tad-
dikjarazzjoni leġislattiva u finanzjarja.

21 Ammont indikattiv fi prezzijiet attwali.
L-ammont finali se jiddependi fuq l-
ammont miftiehem għal DG MOVE għat-
tema 'Trasport intelliġenti, ekoloġiku u 
integrat' li se jiġi approvat mill-Awtorità 
Baġitarja fil-verżjoni finali tad-
dikjarazzjoni leġiżlattiva u finanzjarja.

Or. en

Emenda 10

Proposta għal Regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7
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Regolament (KE) Nru 219/2007
Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7
Evalwazzjoni

"Kull tliet snin mill-bidu tal-attivitajiet tal-
Impriża Konġunta u sitt (6) xhur wara l-
istralċ tal-Impriża Konġunta, il-
Kummissjoni għandha twettaq 
evalwazzjonijiet dwar l-implimentazzjoni 
ta' dan ir-Regolament, tar-riżultati
miksuba mill-Impriża Konġunta u tal-
metodi operattivi tagħha, kif ukoll tas-
sitwazzjoni finanzjarja ġenerali tal-Impriża 
Konġunta. Il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta r-riżultati ta' dawn l-
evalwazzjonijiet lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill.";

"Kull tliet snin mill-bidu tal-attivitajiet tal-
Impriża Konġunta u sitt xhur wara l-istralċ 
tal-Impriża Konġunta, il-Kummissjoni 
għandha twettaq evalwazzjonijiet dwar l-
implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, ir-
riżultati miksuba mill-Impriża Konġunta, 
b'enfasi partikolari fuq l-impatt u l-
effettività ta' dawn ir-riżultati konkreti 
miksuba f'dak it-terminu partikolari, 
f'konformità mal-Pjan Regolatorju tal-
ATM. L-evalwazzjonijiet għandhom 
ikopru wkoll il-metodi operattivi, kif ukoll
is-sitwazzjoni finanzjarja ġenerali tal-
Impriża Konġunta. Il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta r-riżultati ta' dawn l-
evalwazzjonijiet lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill.";

Or. en

Emenda 11

Proposta għal Regolament
Artikolu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-sħubija fl-Impriża Konġunta għandha 
tintemm sal-31 ta’ Diċembru 2016 fir-
rigward tal-membri tal-Impriża Konġunta 
li, mill-1 ta’ Jannar 2014, ma 
jikkontribwixxux f'ħidma jew fi flus għall-
ispejjeż tal-programm ta’ ħidma tal-
Impriża Konġunta relatati mal-qafas 
finanzjarju tal-Unjoni għall-2014-2020.

Is-sħubija fl-Impriża Konġunta għandha 
tintemm sal-31 ta’ Diċembru 2016 fir-
rigward tal-Membri tal-Impriża Konġunta 
li, mill-1 ta’ Jannar 2014, ma 
jikkontribwixxux f'ħidma jew fi flus għall-
ispejjeż tal-programm ta’ ħidma tal-
Impriża Konġunta relatati mal-qafas 
finanzjarju tal-Unjoni għall-2014-2020.
Għandha tiġi organizzata sejħa miftuħa 
għall-attivitajiet li jridu jitwettqu taħt il-
qafas finanzjarju 2014-2020 tal-Unjoni.
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Or. en

Emenda 12

Proposta għal Regolament
Anness 1 – paragrafu 1 – punt -1 (ġdid)
Regolament (KE) Nru 219/2007
Anness  –  Artikolu 3 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1) Fl-Artikolu 3, għandu jiddaħħal il-
paragrafu li ġej:
"1a. Il-kompożizzjoni u l-presidenza tal-
Bord Amministrattiv għandhom 
jikkonformaw mal-Artikolu 16 tal-
Orizzont 2020 u jiżguraw il-bilanċ bejn is-
sessi."

Or. en

Emenda 13

Proposta għal Regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (KE) Nru 219/2007
Anness – Artikolu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fl-Artikolu 6, il-paragrafu 1 jinbidel 
b'dan li ġej:

2. L-Artikolu 6 jinbidel b’dan li ġej:

Or. en

Emenda 14

Proposta għal Regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 
Regolament (KE) Nru 219/2007
Anness – Artikolu 6
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-membri tal-Impriża Konġunta jew 
tal-Bord Amministrattiv u l-Impriża 
Konġunta mhumiex permessi 
jipparteċipaw fit-tħejjija, l-evalwazzjoni 
jew il-proċedura tal-għoti tal-appoġġ 
finanzjarju mill-Impriża Konġunta, 
b’mod partikolari wara sejħiet għal offerti 
jew sejħiet għal proposti jekk jippossjedu, 
jirrappreżentaw jew ikollhom ftehimiet 
ma’ korpi li huma kandidati potenzjali jew 
applikanti.”

1. Ma' proposta mid-Direttur Eżekuttiv, il-
Bord Amministrattiv għandu jadotta 
regoli għall-prevenzjoni u l-immaniġġjar 
tal-kunflitti ta' interess.

2. Ir-regoli msemmija fil-paragrafu 1 
bħala minimu għandhom:
(a) jistabbilixxu rekwiżit għall-membri 
tal-Bord Amministrattiv, id-Direttur 
Eżekuttiv, il-membri tal-Impriża 
Konġunta u l-persunal tal-Impriża 
Konġunta sabiex jagħmlu dikjarazzjoni 
tal-impenji u jiddikjaraw l-assenza jew il-
preżenza ta’ kwalunkwe interess li jista’ 
jitqies li jippreġudika l-indipendenza 
tagħhom;
(b) jeħtieġu li d-dikjarazzjonijiet 
imsemmija f’punt(a) ikunu preċiżi u 
kompluti, li jsiru bil-miktub mad-dħul fis-
servizz tal-persuni kkonċernati u mġedda 
fil-każ ta’ bidla fiċ-ċirkostanzi personali 
tagħhom u li jsiru pubbliċi;
(c) jinkludu kriterji ċari u oġġettivi għall-
evalwazzjoni tad-dikjarazzjonijiet 
magħmula skont il-punt(a), jiżguraw 
applikazzjoni konsistenti ta’ dawk il-
kriterji u jagħmlu dispożizzjoni sabiex 
kwalunkwe dikjarazzjoni bħal din tiġi 
vverifikata jekk jitqajjem kwalunkwe 
tħassib fir-rigward tagħhom;
(d) jinkludu proċedura ħalli jiġu żgurat li 
kwalunkwe individwu b'interess li jista' 
jitqies li jippreġudika l-indipendenza 
tiegħu jew tagħha fir-rigward ta' punt fuq 
l-aġenda tal-laqgħa ma jkunx jista' jieħu 
sehem fil-proċeduri ta' preparazzjoni, ta' 
evalwazzjoni jew tal-għoti tas-sejħiet għal 
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offerti pubbliċi, jekk ikun sid jew ikollu 
ftehimiet ta' sħubija ma' korpi li huma 
kandidati potenzjali għas-sejħiet għal 
offerti pubbliċi jew jirrappreżenta tali 
korpi jew ikun ġie identifikat kunflitt ta' 
interess potenzjali ieħor.
(e) jinkludu politika ċara u konsistenti u 
proċeduri għall-indirizzar ta’ ksur tar-
regoli, inklużi pieni effettivi, proporzjonati 
u dissważivi;
(f) jipprevedu taħriġ obbligatorju xieraq 
dwar kunflitti ta' interess għad-Direttur 
Eżekuttiv, il-persunal kollu tal-Impriża 
Konġunta u l-membri tal-Bord 
Amministrattiv;

(g) jindirizzaw kwistjonijiet relatati mas-
sitwazzjoni wara li tkun intemmet il-
pożizzjoni ta’ individwu fl-Impriża 
Konġunta."

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-test il-ġdid huwa bbażat fuq test diġà adottat fil-Kumitat ITRE dwar l-aġenzija GNSS u 
jfittex li jqiegħed fis-seħħ politika dettaljata dwar il-kunflitti ta' interess, li teħtieġ il-partijiet 
li jiddikjaraw l-assenza jew il-preżenza ta' tali kunflitti ta' interess u li tiddefinixxi proċedura 
li tittrattahom billi ta' spiss isiru d-dikjarazzjonijiet ta' interess imma ma titteħidx azzjoni 
dwarhom.

Emenda 15

Proposta għal Regolament
Anness 1 – paragrafu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 219/2007
Anness – Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-Direttur Eżekuttiv għandu jiġi ingaġġat 
bħala aġent temporanju tal-Impriża 
Konġunta skont l-Artikolu 2(a) tal-
Kundizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli 
għall-aġenti l-oħra. Id-Direttur Eżekuttiv 
għandu jinħatar mill-Bord tat-Tmexxija

Id-Direttur Eżekuttiv għandu jiġi ingaġġat 
bħala aġent temporanju tal-Impriża 
Konġunta skont l-Artikolu 2(a) tal-
Kundizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli 
għall-aġenti l-oħra. Id-Direttur Eżekuttiv 
għandu jinħatar mill-Bord Amministrattiv
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minn elenku ta’ kandidati proposti mill-
Kummissjoni, wara proċedura ta’ għażla 
miftuħa u trasparenti.

minn elenku ta’ kandidati proposti mill-
Kummissjoni, bi qbil mal-Artikolu 16 tal-
Orizzont 2020 u wara proċedura ta’ għażla 
miftuħa u trasparenti.

Or. en

Emenda 16

Proposta għal Regolament
Anness 1 – paragrafu 1 – punt 5
Regolament (KE) Nru 219/2007
Anness – Artikolu 10 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Impriża Konġunta għandha tiżgura 
l-bilanċ bejn is-sessi fil-kuntratti u l-
ftehimiet ta' għotja bi qbil mal-
Artikolu 16 ta' Orizzont 2020.

Or. en
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NOTA SPJEGATTIVA

Ir-Rapporteur tagħkom tilqa' l-proposta tal-Kummissjoni dwar l-estensjoni tal-Impriża 
Konġunta SESAR sal-2024 bħala parti importanti mill-Pakkett tal-Investiment fl-
Innovazzjoni taħt Orizzont 2020. Din l-Impriża Konġunta se tkompli l-approċċ ikkoordinat 
fir-riċerka u l-innovazzjoni tal-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru (ATM) fil-kuntest tal-Ajru Uniku 
Ewropew (SES).

Rigward l-emenda għall-Artikolu 6, ir-rapporteur tagħkom temmen li s-SESAR għandha 
bżonn politika rigoruża dwar il-kunflitti ta' interess, li teħtieġ lill-partijiet li jiddikjaraw l-
assenza jew il-preżenza ta' kunflitti ta' interess u li tiddefinixxi proċedura li tittrattahom billi 
ta' spiss isiru d-dikjarazzjonijiet ta' interess imma ma titteħidx azzjoni dwarhom.

Rigward l-emendi pjuttost orizzontali, ir-rapporteur tagħkom hija tal-opinjoni li l-
implimentazzjoni ta' Orizzont 2020 permezz tal-PPPs ibbażati fuq l-Artikolu 187 għandha ssir 
biss jekk forom oħrajn ta' sħubija ma jissodisfawx l-objettivi jew ma jiġġenerawx l-ingranaġġ 
neċessarju. Il-governanza u l-funzjonament għandhom ikunu miftuħa, trasparenti, effettivi u 
effiċjenti u jagħtu l-opportunità li tipparteċipa medda wiesgħa ta' partijiet interessati fl-oqsma 
speċifiċi tagħhom. Ir-rapporteur tagħkom saħqet għalhekk fuq l-importanza li jiġu rrispettati 
l-prinċipji li sar qbil dwarhom waqt in-negozjati tal-Orizzont 2020 rigward il-PPP u 
x'għandhom jipprovdu. Dan huwa importanti rigward il-ftuħ, it-trasparenza, l-aċċess miftuħ u 
b'mod partikolari l-ugwaljanza bejn is-sessi, li r-Rapporteur tagħkom ressqet emendi 
dwarhom biex iddaħħal fis-seħħ id-dispożizzjonijiet dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi tal-
Artikolu 15 tar-Regolament Orizzont 2020.

Bħala miżura ta' implimentazzjoni tal-Orizzont 2020, huwa ċar li s-SESAR trid tkun konformi 
mal-prijoritajiet tar-riċerka u l-innovazzjoni tal-Orizzont 2020 kif stabbilit fl-isfida tat-trasport 
intelliġenti, ekoloġiku u integrat. Ir-Rapporteur tagħkom għamlet emendi għal dan il-għan.

Finalment, ir-Rapporteur tagħkom tixtieq issemmi li din l-Impriża Konġunta se tkun 
implimentata f'konformità mar-Regoli għall-Parteċipazzjoni tal-Orizzont 2020 mingħajr xi tip 
ta' deroga; il-proċedura ta' kwittanza tibqa' mhux mibdula fuq il-bażi tal-Artikolu 208 tar-
Regolament Finanzjarju u l-baġit ġie adattat għar-riżultat tal-QFP għall-Orizzont 2020.


