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PR_COD_1am

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, apparti fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex jiġi approvat it-test konġunt

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

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa grassa 
u korsiva. Fil-każ ta' atti li jemendaw, il-partijiet li jittieħdu kif inhuma minn 
dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament jixtieq jemenda, imma li l-Kummissjoni 
ma tkunx emendat, huma indikati b'tipa grassa. It-tħassir eventwali li 
jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat kif ġej: [...]. Test korsiv normali 
huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi partijiet tat-test leġiżlattiv li 
għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop li tgħin fil-preparazzjoni 
tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew nuqqasijiet f'verżjoni lingwistika 
minnhom). Il-korrezzjonijiet proposti huma suġġetti għall-qbil tas-servizzi 
tekniċi involuti.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1321/2004 dwar l-istabbiliment ta' strutturi għat-
tmexxija tal-programmi Ewropej ta' radjunavigazzjoni bis-satellita
(COM(2009)0139 – C7-0103/2009 – 2009/0047(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2009)0139),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikolu 156 tat-Trattat KE, skont liema artikoli l-
Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C7-0103/2009),

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

– wara li ikkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-
opinjoni tal-Kumitat għall-Baġits (A7-0000/2009),

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

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.

Emenda 1

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Huwa importanti wkoll li jiġi emendat 
l-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) 
Nru 1321/2004 dwar il-kompiti tal-
Aġenzija u, f'dan ir-rigward, li tintuża d-
definizzjoni tal-kompiti tagħha hekk kif 
tingħata fl-Artikolu 16 tar-Regolament 
(KE) Nru 683/2008.

(7) Huwa importanti wkoll li jiġi emendat 
l-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) 
Nru 1321/2004 dwar il-kompiti tal-
Aġenzija u, f'dan ir-rigward, li tintuża d-
definizzjoni ta’ dawk il-kompiti hekk kif 
tingħata fl-Artikolu 16 tar-Regolament 
(KE) Nru 683/2008.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 16 tar-Regolament (KE) Nru 683/2008 jirreferi għall-kompiti u mhux għall-
missjonijiet 

Emenda 2

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) It-tibdil fit-titolu tar-Regolament (KE) 
Nru 1321/2004 u fl-isem tal-Aġenzija 
jfisser li l-partijiet kollha tat-test ta' dan ir-
Regolament li jsemmu t-titolu u l-isem ta' 
qabel għandhom jiġu emendati.

(8) It-tibdil fit-titolu tar-Regolament (KE) 
Nru 1321/2004 u fl-isem tal-Aġenzija 
jfisser li l-partijiet kollha tat-test ta' dan ir-
Regolament li jsemmu t-titolu u l-isem ta' 
qabel għandhom jiġu emendati. Bl-istess 
mod, għandhom jiġu emendati d-
dispożizzjonijiet kollha tar-Regolament 
(KE) Nru 683/2008 li jikkwotaw l-isem 
preċedenti tal-Aġenzija.

Or. en

Emenda 3

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Barra minn hekk, biex jiġi żgurat li l-
Aġenzija twettaq il-kompiti tagħha waqt li 
tirrispetta l-irwol ta' ġestjonarja tal-
programmi li għandha l-Kummissjoni u 
skont il-linji gwida maħruġa mill-
Kummissjoni għall-Aġenzija, huwa 
importanti li, l-ewwel nett jiġi stipulat 
espliċitament li l-Aġenzija hija mmexxija 
mid-Direttur Eżekuttiv tagħha taħt is-
superviżjoni tal-Bord Amministrattiv u 
skont il-linji gwida pprovduti lill-Aġenzija 
mill-Kummissjoni, u t-tieni li r-
rappreżentant tal-Kummissjoni fil-Bord 
Amministrattiv tal-Aġenzija għandu nofs

(10) Barra minn hekk, biex jiġi żgurat li l-
Aġenzija twettaq il-kompiti tagħha waqt li 
tirrispetta l-irwol ta' ġestjonarja tal-
programmi li għandha l-Kummissjoni u 
skont il-linji gwida maħruġa mill-
Kummissjoni għall-Aġenzija, huwa 
importanti li, l-ewwel nett jiġi stipulat 
espliċitament li l-Aġenzija hija mmexxija 
mid-Direttur Eżekuttiv tagħha taħt is-
superviżjoni tal-Bord Amministrattiv u 
skont il-linji gwida pprovduti lill-Aġenzija 
mill-Kummissjoni, u t-tieni li r-
rappreżentant tal-Kummissjoni fil-Bord 
Amministrattiv tal-Aġenzija għandu 30% 
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il-voti tal-bord. tal-voti tal-bord.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba li skont ir-Regolament 1321/2004 l-Bord Amministrattiv għandu jieħu d-
deċiżjonijiet tiegħu b’maġġoranza ta’ żewġ terzi, il-Kummissjoni jeħtieġ li mill-inqas ikollha 
l-appoġġ tar-rappreżentant ta' Stat Membru wieħed sabiex tkun tista’ tibblokka b’veto 
kwalunkwe deċiżjoni.

Emenda 4

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Jeħtieġ ukoll li l-Parlament Ewropew 
jitħalla jiġi rappreżentat fil-Bord 
Amministrattiv tal-Aġenzija bħala 
osservatur, minħabba l-fatt li r-Regolament 
(KE) Nru 683/2008 enfasizza l-utilità tal-
kooperazzjoni mill-qrib bejn il-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni. 
Jeħtieġ ukoll li sabiex ikun hemm 
governanza tajba tal-programmi, it-tul tal-
kariga tad-Direttur Eżekuttiv għandu 
jitnaqqas minn ħames għal erba' snin.

(11) Jeħtieġ ukoll li l-Parlament Ewropew 
jitħalla jiġi rappreżentat fil-Bord 
Amministrattiv tal-Aġenzija, minħabba l-
fatt li r-Regolament (KE) Nru 683/2008 
enfasizza l-utilità tal-kooperazzjoni mill-
qrib bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill 
u l-Kummissjoni. Jeħtieġ ukoll li sabiex 
ikun hemm governanza tajba tal-
programmi, it-tul tal-kariga tad-Direttur 
Eżekuttiv għandu jitnaqqas minn ħames 
għal erba' snin.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-PE għandu jkun rappreżentat fil-Bord Amministrattiv sabiex jiżgura li tiġi pprovduta 
informazzjoni xierqa u f’waqtha lill-PE.

Emenda 5

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Barra minn hekk, minħabba l-ambitu 
tal-kompiti fdati f'idejn l-Aġenzija, li 
jinkludu l-akkreditazzjoni tas-sigurtà, il-

(12) Barra minn hekk, minħabba l-ambitu 
tal-kompiti fdati f'idejn l-Aġenzija, li 
jinkludu l-akkreditazzjoni tas-sigurtà, il-
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Kumitat Xjentifiku u Tekniku tal-Aġenzija 
għandu jitneħħa u l-Kumitat tas-Sigurtà u 
tas-Sikurezza tas-Sistema għandu jiġi 
sostitwit minn kumitat tal-akkreditazzjoni 
tas-sigurtà tas-sistemi Ewropej GNSS li 
jkun responsabbli għall-akkreditazzjoni 
tas-sigurtà u jkun magħmul minn 
rappreżentanti tal-Istati Membri u tal-
Kummissjoni, filwaqt li l-SG/HR u l-ESA 
jkollhom rwol ta' osservatur.

Kumitat Xjentifiku u Tekniku tal-Aġenzija 
għandu jitneħħa u l-Kumitat tas-Sigurtà u 
tas-Sikurezza tas-Sistema għandu jiġi 
sostitwit minn bord tal-akkreditazzjoni tas-
sigurtà tas-sistemi Ewropej GNSS li jkun 
responsabbli għall-akkreditazzjoni tas-
sigurtà u jkun magħmul minn 
rappreżentanti tal-Istati Membri u tal-
Kummissjoni, filwaqt li l-SG/HR u l-ESA 
jkollhom rwol ta' osservatur.
(Din l-emenda tapplika matul it-test kollu) Sabiex
tiġi adottata huwa meħtieġ li jsiru bidliet 
korrispondenti f'kull parti.)

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi evitata konfużjoni mad-deċiżjoni ta' Komitoloġija, l-isem ‘Kumitat’ qed jiġi 
sostitwit b' ‘Bord’.

Emenda 6

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) 
Nru 1321/2004 għandu jiġi emendat.

(20) Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) 
Nru 1321/2004 u r-Regolament (KE) 
Nru 683/2008 għandhom jiġu emendati.

Or. en

Emenda 7

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Regolament Nru 1321/2004
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Bord Amministrattiv għandu jkun 
magħmul minn rappreżentant wieħed 

2. Il-Bord Amministrattiv għandu jkun 
magħmul minn rappreżentant wieħed 
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maħtur minn kull Stat Membru u
rappreżentant wieħed maħtur mill-
Kummissjoni. It-tul tal-kariga tal-membri 
tal-Bord Amministrattiv għandu jkun ta' 
ħames snin. Din il-kariga tiġġedded darba. 
Rappreżentant tal-Parlament Ewropew 
għandu jkun preżenti għal-laqgħat tal-
Bord Amministrattiv bħala osservatur.

maħtur minn kull Stat Membru, żewġ 
rappreżentanti maħtura mill-Parlament 
Ewropew u rappreżentant wieħed maħtur 
mill-Kummissjoni. L-ebda Membru tal-
Parlament Ewropew m'għandu jkun 
membru tal-Bord Amministrattiv. It-tul 
tal-kariga tal-membri tal-Bord 
Amministrattiv għandu jkun ta' ħames snin. 
Din il-kariga tista’ tiġġedded darba. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ma jiġux kompromessi l-funzjonijiet leġiżlattivi u ta’ kontroll tal-Parlament Ewropew, 
l-ebda Membru tal-Parlament Ewropew m’għandu jkun membru tal-Bord Amministrattiv.

Emenda 8

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4
Regolament Nru 1321/2004
Artikolu 5 – paragrafu 7 – l-ewwel subparagrafu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Kull membru li jirrappreżenta Stat 
Membru għandu jkollu vot wieħed. Il-
membru li jirrappreżenta l-Kummissjoni 
għandu jkollu vot li jkun ugwali għat-total
tal-voti tar-rappreżentanti tal-Istati 
Membri. Id-Direttur Eżekuttiv tal-Aġenzija 
ma għandux jivvota.

7. Kull membru li jirrappreżenta lil Stat 
Membru jew lill-Parlament Ewropew
għandu jkollu vot wieħed. Il-membru li 
jirrappreżenta l-Kummissjoni għandu 
jkollu vot li jkun ugwali għal 30% tat-total
tal-voti tar-rappreżentanti tal-Istati Membri 
u tal-Parlament Ewropew. Id-Direttur 
Eżekuttiv tal-Aġenzija ma għandux jivvota.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba li skont ir-Regolament 1321/2004 l-Bord Amministrattiv għandu jieħu d-
deċiżjonijiet tiegħu b’maġġoranza ta’ żewġ terzi, bi 30% tad-drittijiet tal-vot il-Kummissjoni 
jeħtieġ li mill-inqas ikollha l-appoġġ tar-rappreżentant ta' Stat Membru wieħed sabiex tkun 
tista’ tibblokka b’veto kwalunkwe deċiżjoni.
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Emenda 9

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Regolament Nru 1321/2004
Artikolu 10 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-attivitajiet u d-deċiżjonijiet dwar l-
akkreditazzjoni tas-sigurtà għandhom 
jittieħdu f'kuntest ta' responsabilità 
kollettiva għas-sigurtà tal-Unjoni 
Ewropea u l-Istati Membri tagħha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi kkunsidrat li l-programm GMES huwa proġett tal-Komunità; għaldaqstant 
għandu jkun hemm ukoll approċċ kollettiv fir-rigward tal-akkreditazzjoni tas-sigurtà. 

Emenda 10

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Regolament Nru 1321/2004
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-membri tal-Bord tal-Akkreditazzjoni 
tas-Sigurtà għandhom jaġixxu b’mod 
indipendenti u oġġettiv fl-interess 
pubbliku, u m’għandhomx ifittxu jew 
isegwu istruzzjonijiet politiċi.

Or. en

Emenda 11

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Regolament Nru 1321/2004
Artikolu 10 – paragrafu 7 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-kumitat għandu jieħu d-deċiżjonijiet 
abbażi tal-vot ta’ maġġoranza kif provdut 
fl-Artikolu 205(2) tat-Trattat. Il-voti tar-
rappreżentanti tal-Istati Membri fi ħdan 
il-Kumitat għandhom jintiżnu skont kif 
inhu stipulat f’dak l-Artikolu. Il-President 
tal-kumitat ma għandux jivvota.

7. Il-Bord tal-Akkreditazzjoni tas-Sigurtà
għandu jadotta opinjonijiet b’maġġoranza 
ta’ tliet kwarti tar-rappreżentanti tal-Istati 
Membri. Il-President tal-Bord ma għandux 
jivvota.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-votazzjoni b'maġġoranza kwalifikata m’għandhiex tapplika f’dan il-każ, minħabba li d-
deċiżjonijiet dwar l-akkreditazzjoni tas-sigurtà għandhom ikunu bbażati fuq għarfien tekniku 
u għaldaqstant kull vot ta’ rappreżentant fuq il-Bord tal-Akkreditazzjoni tas-Sigurtà għandu 
jkun ippeżat b’mod ugwali.

Emenda 12

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Regolament Nru 1321/2004
Artikolu 10 – paragrafu 7 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk il-Kummissjoni tqis li l-adozzjoni ta’ 
deċiżjoni ta’ akkreditazzjoni jista' jkollha 
effett sinifikanti fuq it-twettiq xieraq tal-
programmi, pereżempju f’sens ta' spejjeż 
u skeda, għandha tinforma lill-Bord tal-
Akkreditazzjoni tas-Sigurtà. Il-Bord tal-
Akkreditazzjoni tas-Sigurtà għandu jagħti 
l-ikbar kunsiderazzjoni lil kwalunkwe tali 
opinjoni tal-Kummissjoni filwaqt li 
għandu juri b’liema mod ikun qies l-
opinjoni tal-Kummissjoni fid-deċiżjoni 
tiegħu.

Or. en



PE428.325v01-00 12/15 PR\791483MT.doc

MT

Emenda 13

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Regolament Nru 1321/2004
Artikolu 10 – paragrafu 7 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn hemm il-ħtieġa, il-Kummissjoni 
għandha tinforma lill-kumitat tal-
programmi Ewropej GNSS stabbilit bl-
Artikolu 19 tar-Regolament (KE) 
Nru 683/2008 bl-impatt tad-deċiżjonijiet 
tal-kumitat fuq it-tħaddim bla xkiel tal-
programmi.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Parlament u l-Kunsill għandhom ikunu dawk li jridu jiġu infurmati jekk kwalunkwe 
deċiżjoni ta’ akkreditazzjoni tipperikola t-tħaddim bla xkiel tal-programm. Inkluż fl-emenda 
14

Emenda 14

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12 a (ġdid)
Regolament Nru 1321/2004
Artikolu 10 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Għandu jiddaħħal l-Artikolu 10a:
Artikolu 10a

Informazzjoni lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill

Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill b’mod 
regolari dwar l-iżvilupp tal-kompiti tal-
Aġenzija inklużi d-deċiżjonijiet meħuda 
mill-Bord Amministrattiv. Għal dan il-
għan, u suġġett għar-regoli tas-sigurtà 
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applikabbli, il-Parlament Ewropew u l-
Kunsill għandhom jirċievu l-aġendi tal-
laqgħat tal-Bord Amministrattiv u tal-
Bord tal-Akkreditazzjoni tas-Sigurtà, ir-
riżultati tal-votazzjonijiet u r-rekords 
sommarji ta’ dawn il-laqgħat u l-listi tal-
awtoritajiet u l-organizzazzjonijiet li 
jappartjenu għalihom il-persuni 
nnominati mill-Istati Membri biex 
jirrappreżentawhom.
Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
għandhom jinżammu infurmati mingħajr 
dewmien bla bżonn dwar l-impatt tal-
adozzjoni ta’ deċiżjonijiet ta’ 
akkreditazzjoni fuq it-tħaddim bla xkiel 
tal-programmi.

Or. en

Emenda 15

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1a (ġdid)
Regolament Nru 683/2008
matul it-test kollu.

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-Artikoli kollha fejn tidher, il-kelma 
‘Awtorità’ għandha tinbidel bil-kelma 
‘Aġenzija’.
(Din l-emenda tapplika matul it-test kollu) Sabiex 
tiġi adottata huwa meħtieġ li jsiru bidliet 
korrispondenti f'kull parti.)

Or. en
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NOTA SPJEGATTIVA

Ir-Regolament (KE) Nru 683/2008 tad-9 ta' Lulju 2008 dwar l-implimentazzjoni ulterjuri tal-
programmi Ewropej ta' navigazzjoni bis-satellita (EGNOS u Galileo) iddefinixxa l-qafas il-
ġdid għall-governanza pubblika u l-finanzjament tal-programmi Galileo u EGNOS. Dan ir-
Regolament stabbilixxa l-prinċipju tad-diviżjoni stretta tar-responsabilitajiet bejn il-Komunità 
Ewropea, rappreżentata mill-Kummissjoni, l-Awtorità u l-Aġenzija Spazjali Ewropea (minn 
hawn 'il quddiem imsejħa ‘ESA’), filwaqt li ta lill-Kummissjoni r-responsabilità tal-ġestjoni 
tal-programmi. Huwa ppreveda wkoll li l-Awtorità (minn hawn ‘il quddiem imsejħa l-
Aġenzija b’konformità mal-proposta tal-Kummissjoni), meta tkun qed twettaq tali kompiti 
fdati lilha, se tiżgura li r-rwol tal-Kummissjoni bħala ġestjonarja tal-programmi jkun rispettat 
u li l-Awtorità se taġixxi b'konformità mal-linji gwida maħruġa mill-Kummissjoni.

B’riżultat ta’ dan, id-dispożizzjonijiet tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1321/2004 
għandhom jiġu allinjati ma’ dawk tar-Regolament (KE) Nru 683/2008 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill.

Barra minn hekk, biex jiġi żgurat li l-Aġenzija twettaq il-kompiti tagħha filwaqt li tirrispetta r-
rwol ta' ġestjonarja tal-programmi li għandha l-Kummissjoni u skont il-linji gwida maħruġa 
mill-Kummissjoni, huwa importanti li, l-ewwelnett jiġi stipulat espliċitament li l-Aġenzija 
hija mmexxija mid-Direttur Eżekuttiv tagħha taħt is-superviżjoni tal-Bord Amministrattiv u 
skont il-linji gwida pprovduti lill-Aġenzija mill-Kummissjoni, u t-tieni li jkun previst li r-
rappreżentant tal-Kummissjoni fil-Bord Amministrattiv tal-Aġenzija għandu 30% tal-voti tal-
bord. Minħabba li l-Bord Amministrattiv għandu jieħu d-deċiżjonijiet tiegħu b’maġġoranza 
ta’ żewġ terzi, dan it-terz tad-drittijiet tal-vot se jippermetti li l-Kummissjoni, mill-inqas bl-
appoġġ ta' Stat Membru wieħed, tkun tista’ tibblokka kwalunkwe deċiżjoni meħuda mill-Bord 
Amministrattiv li tmur kontra l-linji gwida tal-Kummissjoni.

Ir-Regolament (KE) Nru 683/2008 enfasizza l-utilità tal-kooperazzjoni mill-qrib bejn il-
Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni. Fid-dawl ta' tali importanza, jeħtieġ ukoll li 
l-Parlament Ewropew ikun jista’ jiġi rappreżentat fil-Bord Amministrattiv tal-Aġenzija, 
b’żewġ siġġijiet minn tletin. Sabiex ma jiġux kompromessi l-funzjonijiet leġiżlattivi u ta’ 
kontroll tal-Parlament Ewropew, l-ebda Membru tal-Parlament Ewropew m’għandu jkun 
membru tal-Bord Amministrattiv.

L-attivitajiet u d-deċiżjonijiet dwar l-akkreditazzjoni tas-sigurtà għandhom jittieħdu f'kuntest 
ta' responsabilità kollettiva għas-sigurtà tal-Komunità u l-Istati Membri tagħha. L-attivitajiet 
tal-akkreditazzjoni għandhom jitwettqu indipendentement mill-awtoritajiet responsabbli 
għall-ġestjoni tal-programmi, b'mod partikulari l-Kummissjoni, l-Istati Membri u l-ESA, kif 
ukoll l-entitajiet l-oħra responsabbli għall-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet fir-rigward 
tas-sigurtà. B’riżultat ta’ dan, il-Bord tal-Akkreditazzjoni tas-Sigurtà (il-kelma ‘Kumitat’ ġiet 
sostitwita bil-kelma ‘Bord’ biex jiġi evitat li jkun hemm konfużjoni mal-arranġamenti ta’ 
Komitoloġija) għas-sistemi tal-GNSS Ewropej għandu jkun entità awtonoma li tadotta d-
deċiżjonijiet ta’ akkreditazzjoni b’mod indipendenti fi ħdan l-Aġenzija. Il-membri tal-Bord 
tal-Akkreditazzjoni tas-Sigurtà għandhom jaġixxu b’mod indipendenti u oġġettiv fl-interess 
pubbliku, u m’għandhomx ifittxu jew isegwu istruzzjonijiet politiċi.

Il-Bord tal-Akkreditazzjoni tas-Sigurtà għandu jadotta d-deċiżjonijiet b’maġġoranza ta’ tliet 
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kwarti tar-rappreżentanti tal-Istati Membri. Kull rappreżentant għandu jkollu vot wieħed 
minħabba li l-opinjonijiet dwar l-akkreditazzjoni għandhom ikunu tekniċi u m’għandhomx 
isegwu istruzzjonijiet politiċi.

Jekk il-Kummissjoni tqis li l-adozzjoni ta’ deċiżjoni ta’ akkreditazzjoni jista' jkollha effett 
sinifikanti fuq it-twettiq xieraq tal-programmi, pereżempju f’sens ta' spejjeż u skeda, għandha 
tinnotifikaha lill-Bord tal-Akkreditazzjoni tas-Sigurtà. Il-Bord tal-Akkreditazzjoni tas-Sigurtà 
għandu jagħti l-ikbar kunsiderazzjoni lil kwalunkwe notifika tal-Kummissjoni filwaqt li 
għandu jagħti r-raġunijiet dwar kif ħa inkonsiderazzjoni l-kummenti tal-Kummissjoni fid-
deċiżjonijiet tiegħu. Din il-proċedura tevita kwlaunkwe stadju tal-Komitoloġija u b’hekk iżżid 
l-effiċjenza u żżid ir-responsabilità tal-Bord tal-Akkreditazzjoni tas-Sigurtà. Il-kontroll 
politiku ta’ dan it-tip ta' deċiżjonijiet huwa żgurat ukoll minħabba li l-Kummissjoni meħtieġa 
tinforma lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-impatt tal-adozzjoniji tad-deċiżjonijiet 
ta' akkreditazzjoni fuq it-tħaddim bla xkiel tal-programmi.


