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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

Il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-programm 
Ewropew ta’ osservazzjoni tad-Dinja (GMES) u l-operazzjonijiet inizjali tiegħu (2011–
2013).
(COM(2009)0223 – C7-0037/2009 – 2009/0070(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) 0223),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikolu 157(3) tat-Trattat KE, skont liema artikoli 
l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C7-0037/2009),

– 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-Baġit, tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-
Sikurezza tal-Ikel u tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A6 
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 sostanzjali 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  
Premessa 16 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Jekk huwa possibbli, il-
finanzjament għandu jiżdied aktar sabiex 
l-approprjazzjonijiet ta' impenn ikunu 
jistgħu jiġu allokati lill-komponent 
spazjali matul il-prospettiva finanzjarja 
attwali. F'termini speċifiċi dan 
jikkonċerna l-operazzjoni tas-serje A tas-
satelliti Sentinel, il-bidu tas-serje B u l-
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akkwist tal-partijiet kruċjali għas-serje C. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Dawn l-approprjazzjonijiet ta' impenn jippermettu l-konklużjoni ta' kuntratti u jistabbilixxi l-
prezzijiet minn issa stess, u b'hekk ir-riżorsi finanzjarji jintużaw b’mod effiċjenti u jiġu 
ffrankati l-flus tat-taxxi.

Emenda 2

Proposta għal Regolament  
Premessa 16 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16b) Fl-ippjanar finanzjarju tagħha, il-
Kummissjoni għandha tiżgura li l-
kontinwità tad-data tiġi garantita matul 
kif ukoll wara t-tmiem tal-perjodu tal-
operazzjonijiet inizjali tal-GMES (2011-
2013), u li s-servizzi jkunu jistgħu 
jintużaw mingħajr interruzzjoni u 
mingħajr restrizzjonijiet.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi evitat kwalunkwe waqfien fil-kontinwità tad-data, biex l-utenti jkunu jistgħu 
jużaw is-servizzi b’mod affidabbli.

Emenda 3

Proposta għal Regolament 
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Is-servizzi tal-GMES għandhom ikunu 
aċċessibbli b’mod sħiħ u miftuħ. Dan hu 
meħtieġ biex jippromwovi l-użu u l-qsim 

(18) Is-servizzi tal-GMES għandhom ikunu 
aċċessibbli b’mod sħiħ, ħieles u miftuħ 
għal persuni fiżiċi u ġuridiċi li huma 
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ta’ dejta u informazzjoni tal-osservazzjoni 
tad-Dinja b’konformità mal-prinċipji tal-
SEIS, INSPIRE u s-Sistema ta’ Sistemi 
għall-Osservazzjoni Globali tad-Dinja 
(GEOSS).

residenti fl-UE. Dan hu meħtieġ biex 
jippromwovi l-użu u l-qsim ta’ data u 
informazzjoni tal-osservazzjoni tad-Dinja 
b’konformità mal-prinċipji tal-SEIS, 
INSPIRE u s-Sistema ta’ Sistemi għall-
Osservazzjoni Globali tad-Dinja (GEOSS) 
u t-tisħiħ tas-swieq tal-osservazzjoni tad-
Dinja fl-Ewropa u, b'mod partikolari, is-
setturi downstream, sabiex jiżdiedu t-
tkabbir u l-impjieg.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Iċ-ċittadini u l-kumpaniji tal-UE għandu jkollhom aċċess sħiħ għall-informazzjoni. Bħala 
regola ġenerali, l-aċċess ta' pajjiżi terzi għandu jsegwi l-prinċipju ta' reċiproċità. Dan 
għandu jseħħ indipendentement mill-possibbiltà li xi pajjiżi u reġjuni jingħataw aċċess sħiħ 
għal politiki oħra tal-UE bħall-iżvilupp, it-tibdil fil-klima, eċċ.

Emenda 4

Proposta għal Regolament 
Premessa 18 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) L-informazzjoni u d-data pprovduta 
mingħajr ħlas fil-qafas tas-servizzi tal-
GMES ma għandhiex tipperikola l-
mudelli tan-negozju ta' kumpaniji 
eżistenti jew dawk fil-proċess li jitwaqqfu.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Dan ir-Regolament huwa maħsub, fost fatturi oħra, biex jappoġġja u jippromwovi l-intrapriżi 
żgħar u ta' daqs medju, u mhux biex jagħmlilhom xogħolhom aktar diffiċli.
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Emenda 5

Proposta għal Regolament 
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) B’mod partikolari, il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li tadatta l-
Anness għall-progress tekniku u 
xjentifiku. Billi dawn il-miżuri huma ta’ 
ambitu ġenerali u huma maħsuba biex 
jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ 
dan ir-Regolament, dawn għandhom 
ikunu adottati skont il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju stipulata fl-
Artikolu 5(a) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

imħassra

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-għanijiet stabbiliti fl-Anness huma l-uniċi għanijiet għall-ilħiq tal-azzjonijiet u għalhekk 
huma element essenzjali ta' dan ir-Regolament. Dawn jistgħu jinbidlu biss b'tibdil fil-
leġiżlazzjoni, u mhux permezz tal-komitoloġija.

Emenda 6

Proposta għal Regolament 
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-għanijiet speċifiċi tal-azzjonijiet 
imsemmija fil-paragrafu 1 huma definiti fl-
Anness.

2. L-għanijiet tal-azzjonijiet imsemmija fil-
paragrafu 1 huma definiti fl-Anness.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

L-għanijiet definiti fl-Anness huma l-uniċi għanijiet segwiti mill-azzjonijiet. M'hemmx 
għanijiet ġenerali.

Emenda 7

Proposta għal Regolament 
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tista’ tadatta l-Anness 
għall-progress tekniku u xjentifiku.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-għanijiet stabbiliti fl-Anness huma l-uniċi għanijiet għall-ilħiq tal-azzjonijiet u għalhekk 
huma element essenzjali ta' dan ir-Regolament. Dawn jistgħu jinbidlu biss b'tibdil fil-
leġiżlazzjoni, u mhux permezz tal-komitoloġija.

Emenda 8

Proposta għal Regolament 
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawk il-miżuri, maħsuba biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament, għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 11(2).

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-għanijiet stabbiliti fl-Anness huma l-uniċi għanijiet għall-ilħiq tal-azzjonijiet u għalhekk 
huma element essenzjali ta' dan ir-Regolament. Dawn jistgħu jinbidlu biss b'tibdil fil-
leġiżlazzjoni, u mhux permezz tal-komitoloġija.
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Emenda 9

Proposta għal Regolament 
Artikolu 4 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Aġenzija Spazjali Ewropea għandha 
tingħata l-kompitu tal-implimentazzjoni 
tal-komponent spazjali tal-GMES, billi 
tiddependi fuq l-Organizzazzjoni Ewropea 
għall-Utilizzazzjoni ta’ Satelliti 
Meteoroloġiċi (EUMETSAT) fejn ikun 
meħtieġ.

L-implimentazzjoni teknika tal-komponent 
spazjali tal-GMES għandha tiġi ddelegata 
lill-Aġenzija Spazjali Ewropea. Din 
għandha tiddependi fuq l-Organizzazzjoni 
Ewropea għall-Utilizzazzjoni ta’ Satelliti 
Meteoroloġiċi (EUMETSAT) fejn ikun 
meħtieġ.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-implimentazzjoni teknika tal-komponent spazjali mill-Aġenzija Spazjali Ewropea (ESA) 
għanha tkun irregolata bi ftehim ta' delega. Dan jiżgura t-trasparenza u jtejjeb ir-
responsabbiltà.

Emenda 10

Proposta għal Regolament 
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-finanzjament Komunitarju jista’ 
jieħu, b’mod partikolari, il-forom legali li 
ġejjin:

1. Il-finanzjament Komunitarju jista’ 
jieħu l-forom legali li ġejjin:

(-1) Ftehimiet ta’ delega;
(1) għotjiet; (1) għotjiet;

(2) kuntratti ta’ akkwist pubbliku. (2) kuntratti ta’ akkwist pubbliku.

Or. de

Ġustifikazzjoni

It-tipi ta’ strumenti ta' finanzjament għandhom jiġu stabbiliti b'mod ċar. Il-ftehimiet ta’ 
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delega lill-Aġenzija Spazjali Ewropea għandhom ikunu inklużi.

Emenda 11

Proposta għal Regolament 
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-għotjiet Komunitarji jistgħu jiġu 
pprovduti f’forom speċifiċi, inkluż ftehim 
qafas ta’ sħubija, jew kofinanzjament ta’ 
għotjiet operattivi jew ta’ azzjoni. L-
għotjiet operattivi lil entitajiet li jsegwu l-
għanijiet ta’ interess ġenerali Ewropew ma 
għandhomx ikunu suġġetti għad-
dispożizzjonijiet dwar tnaqqis gradwali fir-
Regolament Finanzjarju. Għall-għotjiet, ir-
rata massima ta’ kofinanzjament għandha 
tiġi adottata skont il-proċedura tal-
Artikolu 11(3).

2. L-akkwist pubbliku għandu jkun l-
istrument preferut ta’ finanzjament għall-
implimentazzjoni tal-programm tal-
GMES. Fejn dan ikun ġustifikat, l-
għotjiet Komunitarji jistgħu jiġu pprovduti 
f’forom speċifiċi, inkluż ftehim qafas ta’ 
sħubija, jew kofinanzjament ta’ għotjiet 
operattivi jew ta’ azzjoni. L-għotjiet 
operattivi lil entitajiet li jsegwu l-għanijiet 
ta’ interess ġenerali Ewropew ma 
għandhomx ikunu suġġetti għad-
dispożizzjonijiet dwar tnaqqis gradwali fir-
Regolament Finanzjarju. Għall-għotjiet, ir-
rata massima ta’ kofinanzjament għandha 
tiġi adottata skont il-proċedura tal-
Artikolu 11(3).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-kuntratti pubbliċi għandhom jirrappreżentaw il-proċedura normali ta' finanzjament. 
F'każijiet ġustifikati l-finanzjament għandu jkun ipprovdut permezz ta' għotjiet, bl-użu ta' 
proċeduri pubbliċi.

Emenda 12

Proposta għal Regolament 
Artikolu 8 – punt 1 b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) aċċess sħiħ u miftuħ għall-
informazzjoni prodotta mis-servizzi tal-
GMES u d-dejta miġbura permezz tal-
infrastruttura tal-GMES, suġġett għal

(b) aċċess sħiħ, ħieles u miftuħ għall-
informazzjoni prodotta mis-servizzi tal-
GMES u d-data miġbura permezz tal-
infrastruttura tal-GMES għal persuni fiżiċi 
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restrizzjonijiet rilevanti ta’ sigurtà; u ġuridiċi residenti/bl-uffiċċju rreġistrat 
fl-UE.  Bħala regola ġenerali, l-aċċess 
għall-informazzjoni pprovduta mill-
GMES għal persuni fiżiċi u ġuridiċi minn 
pajjiżi terzi u organizzazzjonijiet 
internazzjonali għandu jkun ibbażat fuq 
il-prinċipju ta' reċiproċità u jkun suġġett 
għall-ftehimiet internazzjonali rilevanti;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Iċ-ċittadini u l-kumpaniji tal-UE għandu jkollhom aċċess sħiħ u bla ħlas għall-informazzjoni. 
Bħala regola ġenerali, l-aċċess ta' pajjiżi terzi għandu jsegwi l-prinċipju ta' reċiproċità. Dan 
għandu jseħħ indipendentement mill-possibiltà li xi pajjiżi u reġjuni jingħataw aċċess sħiħ 
għal politiki oħra tal-UE bħall-iżvilupp, it-tibdil fil-klima, eċċ.

Emenda 13

Proposta għal Regolament 
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) l-appoġġ għall-komunitajiet ta’ riċerka 
Ewropej.

(e) l-appoġġ għall-komunitajiet ta’ riċerka 
u ta’ innovazzjoni Ewropej

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-promozzjoni tal-innovazzjoni, b'mod partikolari permezz ta' intrapriżi żgħar u ta' daqs 
medju, għandha wkoll tkun objettiv.

Emenda 14

Proposta għal Regolament 
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tissottometti 
lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 

2. Il-Kummissjoni għandha tissottometti 
lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
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lill-Kumitat tar-Reġjuni rapport ta’ 
valutazzjoni interim sal-
31 ta’ Diċembru 2012 kif ukoll rapport ta’ 
valutazzjoni ex-post.

lill-Kumitat tar-Reġjuni rapport ta’ 
valutazzjoni interim sal-
31 ta’ Diċembru 2012 kif ukoll rapport ta’ 
valutazzjoni ex-post sa mhux aktar tard 
mill-...*.
* sentejn wara l-perjodu msemmi fl-Artikolu 3(1).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-rapport tal-għeluq għandu jsir fil-ħin.

Emenda 15

Proposta għal Regolament
Anness - frażi introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-azzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 2(1)
għandu jkollhom l-għanijiet li ġejjin:

L-azzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 3(1)
għandu jkollhom l-għanijiet li ġejjin:

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-azzjonijiet huma stipulati fl-Artikolu 3.
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NOTA SPJEGATTIVA

L-inizjattiva tal-osservazzjoni tad-Dinja tal-GMES hija proġett importanti għall-ġejjieni tal-
Unjoni Ewropea. Bħall-programm tan-navigazzjoni bis-satellita Galileo, il-GMES tinvolvi l-
iżvilupp ta' infrastruttura tal-Unjoni Ewropea stess, u dan jippermetti l-immaniġġjar aħjar tal-
ambjent u t-titjib tas-sigurtà għaċ-ċittadini. B'differenza mill-Galileo, il-GMES qed tiġi 
ffinanzjata mill-bidu nett permezz tar-riżorsi pubbliċi. L-akkwist pubbliku għandu jkun il-
proċedura ta' finanzjament normali użata għall-iżvilupp tas-sistema. Ir-rapporteur huwa 
konxju mill-fatt li l-iżvilupp tal-GMES jinvolvi spejjeż kbar, li jestendu lil hinn mill-fażi 
operattiva inizjali u fil-prospettiva finanzjarja li jmiss li tibda fl-2014, iżda jqis li dawn huma 
ġġustifikati mill-benefiċċji enormi tal-proġett għas-soċjetà.

Qafas finanzjarju maħsub bir-reqqa huwa essenzjali għall-iżvilupp tal-GMES, għall-provvista 
ta’ data u servizzi u għall-użu tagħhom. Huwa importanti ħafna li jiġi żgurat li fondi 
suffiċjenti jiġu pprovduti f’waqthom, kemm waqt l-operazzjonijiet tal-bidu u kemm wara 
tmiem din il-fażi, sabiex id-data u s-servizzi offruti jkunu disponibbli b'mod affidabbli u 
mingħajr waqfien. Ikun tajjeb jekk il-fondi maħsuba għall-fażi operattiva inizjali fil-proposta 
tal-Kummissjoni jiżdiedu, billi dan jippermetti li jsiru approprjazzjonijiet ta' impenn f'dak l-
istadju għal oqsma addizzjonali tal-komponent spazjali. Permezz ta’ dan jistgħu jiġu konklużi 
l-kuntratti u tiġi żgurata ċ-ċertezza fir-rigward tal-ippjanar finanzjarju. Dan huwa importanti 
ħafna, b'mod partikolari, għall-bidu tas-serje B u x-xiri ta' komponenti importanti għas-serje Ċ 
tas-satelliti Sentinel, peress li mhux biss jiżgura l-bidu tal-proġett imma jiżgura wkoll li l-
satelliti jinbnew bl-istess mod. Peress li l-finanzjament għandu jiġi pprovdut xorta waħda, dan 
ma jinvolvix żieda fl-ispejjeż, iżda jiżgura l-użu effiċjenti tal-finanzjament u l-impenn tal-
fondi fi stadju aktar bikri. Dan jiffranka spejjeż ogħla fil-perjodu finanzjarju li jmiss, li 
jitħallsu mit-taxxi taċ-ċittadini .

Iċ-ċittadini u l-azjendi kollha tal-UE għandu jkollhom aċċess ħieles għad-data u s-servizzi 
offruti mill-GMES, sabiex jiżviluppa suq downstream, speċjalment fost l-intrapriżi żgħar u ta’ 
daqs medju. Għan ieħor tal-GMES, flimkien ma' aspetti ambjentali u tas-sigurtà, huwa l-
promozzjoni tal-progress u l-innovazzjoni. L-aċċess miftuħ għandu jkun possibbli wkoll 
għall-kumpaniji barra l-Unjoni Ewropea, suġġett għar-reċiproċità li tiżgura aċċess għal data 
mhux Ewropea għaċ-ċittadini Ewropej privati u d-ditti Ewropej. 

Il-Kummissjoni se taġixxi bħala amministratur u tieħu f'idejha r-responsabbiltà għall-
koordinazzjoni ġenerali tal-proġett. L-Aġenzija Spazjali Ewropea, li għandha l-għarfien 
rilevanti, se tkun responsabbli għall-implimentazzjoni teknika. L-ESA għandha tiġi fdata bl-
implimentazzjoni teknika tal-komponent tal-ispazju fuq il-bażi ta' ftehim ta' delega, li permezz 
tiegħu se tiġi ċċarata r-responsabilità u tiġi żgurata trasparenza akbar.
L-għanijiet segwiti mill-proposta għal regolament, li huma stabbiliti fl-Anness, huma element 
essenzjali tar-regolament. Ir-rapporteur għalhekk iqis li dawn m'għandhomx jinbidlu bl-użu 
tal-proċedura ta' komitoloġija, iżda biss taħt il-proċedura leġiżlattiva normali. Peress li dan 
huwa qasam b’firxa wiesgħa li għandu impatt fuq il-baġit, il-Parlament ma għandux 
jirrinunzja r-rwol tiegħu bħala l-entità responsabbli għall-iskrutinju. Barra minn hekk, id-dħul 
fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona fl-1 Diċembru 2009 ifisser li l-proċedura tal-komitoloġija 
għandha tiġi aġġustata. Dan jista' jwassal għal dewmien li ma jkunx ta' ġid għall-proġett.


