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PR_COD_1amCom

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta’ konsultazzjoni
*** Proċedura ta’ approvazzjoni

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

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

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

Emendi għal abbozz ta’ att

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b’tipa grassa 
u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi 
partijiet tal-abbozz ta’ att li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop 
li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f’verżjoni lingwistika partikolari). Il-korrezzjonijiet proposti 
huma soġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.

L-intestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti, li l-abbozz ta’ att 
ikollu l-ħsieb li jemenda, ikun fiha t-tielet u r-raba’ linji li jidentifikaw 
rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f’dak l-att. Il-
partijiet li jittieħdu kif inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament 
jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta’ att ma jkunx emenda, huma indikati 
b’tipa grassa. It-tħassir eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat 
kif ġej: [...].
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-
arranġamenti ta' aċċess għas-servizz pubbliku rregolat offrut mis-sistema dinjija ta' 
navigazzjoni bis-satellita li ġiet stabbilita mill-programm Galileo
(COM(2010)0550 – C7-0318/2010 – 2010/0282(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill 
(COM(2010)0550),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 172 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea, skont liema Artikoli l-Kummissjoni ssottomettiet il-proposta lill-
Parlament (C7-0318/2010),

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

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew ta' ... 20111,
– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew ta' ...  20112,
– 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 għall-Affarijiet Barranin (A7-0000/2010),

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

2. Jitlob lill-Kummissjoni 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 kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda 1

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Fil-konklużjonijiet li adotta waqt il-
laqgħa tiegħu tat-12 ta' Ottubru 2006, il-
Kunsill tat-Trasport talab lill-Kummissjoni 
biex tkompli b'mod attiv il-ħidma tagħha 
dwar l-elaborazzjoni tal-politika ta' aċċess 

(2) Fil-konklużjonijiet li adotta waqt il-
laqgħa tiegħu tat-12 ta' Ottubru 2006, il-
Kunsill tat-Trasport talab lill-Kummissjoni 
biex tkompli b'mod attiv il-ħidma tagħha 
dwar l-elaborazzjoni tal-politika ta' aċċess 

                                               
1 ĠU C … /Għadha ma ġietx ippubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali.
2 ĠU C … /Għadha ma ġietx ippubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali.
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għall-PRS, biex tkun tista' b'mod 
partikolari tistabbilixxi l-kundizzjonijiet li 
taħthom l-Istati Membri sejrin jorganizzaw 
u jiġġestixxu l-gruppi ta' utenti tagħhom, 
fuq il-bażi tax-xogħol ta' tħejjija, u biex 
tippreżenta l-proposti tagħha fil-ħin sabiex 
il-Kunsill ikun jista' jiddelibera fuqhom u 
japprovahom. F'dawn l-istess 
konklużjonijiet, il-Kunsill tat-Trasport 
fakkar li l-użu tal-PRS mill-Istati Membri 
ser ikun obbligatorju u li l-ispejjeż kollha 
ta' użu ta' dan is-servizz sejrin jitħallsu 
mill-utenti fuq bażi mhux kummerċjali.

għall-PRS, biex tkun tista' b'mod 
partikolari tistabbilixxi l-kundizzjonijiet li 
taħthom l-Istati Membri sejrin jorganizzaw 
u jiġġestixxu l-gruppi ta' utenti tagħhom, 
fuq il-bażi tax-xogħol ta' tħejjija, u biex 
tippreżenta l-proposti tagħha fil-ħin sabiex 
il-Kunsill ikun jista' jiddelibera fuqhom u 
japprovahom. L-użu tal-PRSmill-Istati 
Membri ser ikun fakultattiv. L-ispejjeż ta' 
użu ta' dan is-servizz għandhom jitħallsu 
mill-parteċipanti fuq bażi mhux 
kummerċjali.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Mhux l-utenti imma l-parteċipanti għandhom iħallsu l-ispejjeż operattivi tal-PRS.

Emenda 2

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-Kunsill indika bosta drabi li s-
sistema li ġiet stabbilita mill-programm 
Galileo hija sistema ċivili taħt kontroll 
ċivili, jiġifieri mwettqa skont standards 
ċivili minn eżiġenzi ċivili u taħt il-kontroll 
tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni.

(3) Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill
indikaw bosta drabi li s-sistema li ġiet 
stabbilita mill-programm Galileo hija 
sistema ċivili taħt kontroll ċivili, jiġifieri 
mwettqa skont standards ċivili minn
eżiġenzi ċivili u taħt il-kontroll tal-
istituzzjonijiet tal-Unjoni.

Or. de

Emenda 3

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-PRS huwa, fost is-servizzi diversi (4) Il-PRS huwa, fost is-servizzi diversi 
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offruti mis-sistemi Ewropej ta' 
radjunavigazzjoni bis-satellita, is-servizz li 
huwa kemm l-aktar sikur kif ukoll l-aktar 
sensittiv. Huwa għandu jiżgura, għall-
benefiċċju tal-utenti tiegħu, kontinwità ta' 
servizz anke fis-sitwazzjonijiet ta' kriżi l-
aktar serji. Il-konsegwenzi ta' infrazzjoni 
tar-regoli ta' sigurtà waqt l-użu ta' dan is-
servizz m'għandhomx ikunu limitati għall-
utent ikkonċernat, iżda għandhom jiġu 
estiżi potenzjalment għal utenti oħra. L-
użu u l-ġestjoni tal-PRS għalhekk 
għandhom jaqaw taħt ir-responsabbiltà 
komuni tal-Istati Membri għas-sigurtà tal-
Unjoni Ewropea u s-sigurtà tagħhom stess. 
F'dan il-kuntest, l-aċċess għall-PRS għandu 
jkun limitat b'mod strett għal ċertu 
kategoriji ta' utenti li jkunu soġġetti għal 
kontroll permanenti.

offruti mis-sistemi Ewropej ta' 
radjunavigazzjoni bis-satellita, is-servizz li 
huwa kemm l-aktar sikur kif ukoll l-aktar 
sensittiv. Huwa għandu jiżgura, għall-
benefiċċju tal-parteċipanti tiegħu, 
kontinwità ta' servizz anke fis-
sitwazzjonijiet ta' kriżi l-aktar serji. Il-
konsegwenzi ta' infrazzjoni tar-regoli ta' 
sigurtà waqt l-użu ta' dan is-servizz 
m'għandhomx ikunu limitati għall-utent 
ikkonċernat, iżda għandhom jiġu estiżi 
potenzjalment għal utenti oħra. Il-
parteċipazzjoni fil-PRS u l-ġestjoni tal-
PRS għalhekk għandhom jaqaw taħt ir-
responsabbiltà komuni tal-Istati Membri 
għas-sigurtà tal-Unjoni Ewropea u s-
sigurtà tagħhom stess. F'dan il-kuntest, l-
aċċess għall-PRS għandu jkun limitat 
b'mod strett għal ċertu kategoriji ta' utenti 
li jkunu soġġetti għal kontroll permanenti.

(Din l-emenda tgħodd għat-test leġiżlattiv 
kollu; l-adozzjoni tal-emenda tinneċessita 
modifikazzjonijiet tekniċi fit-test kollu.)

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ikun siewi li, fit-test kollu tad-deċiżjoni, ikun hemm distinzjoni ċara bejn parteċipanti (il-
Kunsill, il-Kummissjoni, l-Istati Membri, l-aġenziji awtorizzati, il-pajjiżi terzi, l-
organizzazzjonijiet internazzjonali) u l-utenti (persuni naturali jew legali awtorizzati).

Emenda 4

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Barra dan, sabiex jiġi promoss fuq 
livell dinji l-użu tat-teknoloġija Ewropea 
għall-applikazzjonijiet governattivi sikuri 
fir-rigward tar-radjunavikazzjoni bis-
satellita, għandhom jiġu previsti l-
kundizzjonijiet li taħthom ċertu Stati terzi u 
organizzazzjonijiet internazzjonali sejrin 
ikunu jistgħu jużaw il-PRS, filwaqt li r-

(7) Barra dan, sabiex jiġi promoss fuq 
livell dinji l-użu tat-teknoloġija Ewropea 
għall-applikazzjonijiet governattivi sikuri 
fir-rigward tar-radjunavigazzjoni bis-
satellita, għandhom jiġu previsti l-
kundizzjonijiet li taħthom ċertu Stati terzi u 
organizzazzjonijiet internazzjonali sejrin 
ikunu jistgħu jipparteċipaw fil-PRS, 
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rispett tal-eżiġenzi ta' sigurtà ikun dejjem 
essenzjali

filwaqt li r-rispett tal-eżiġenzi ta' sigurtà 
ikun dejjem essenzjali

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-UE għandha żżomm il-possibbiltà miftuħa li pajjiżi terzi jew organizzazzjonijiet 
internazzjonali iħallsu sehem mill-ispejjeż fil-parteċipazzjoni tagħhom fil-PRS.

Emenda 5

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Rigward l-entitajiet ta' ġestjoni u ta' 
kontroll, jidher li s-soluzzjoni li kull utent 
jiġi mħeġġeġ li jaħtar "Awtorità PRS 
responsabbli" għall-ġestjoni u l-kontroll 
tal-utenti pubbliċi tiegħu, hija l-aħjar biex 
tiġi żgurata ġestjoni effikaċi tal-użu tal-
PRS billi tiffaċilita r-relazzjonijiet bejn l-
atturi diversi responsabbli għas-sigurtà u 
billi tiggarantixxi kontroll permanenti tal-
utenti pubbliċi, b'mod partikolari tal-utenti 
pubbliċi nazzjonali, b'rispett tal-istandards 
komuni minimi. Wieħed għandu jinnota li 
Awtorità PRS responsabbli mhijiex 
neċessarjament marbuta ma' Stat Membru 
partikolari u li bosta utenti diversi jistgħu 
jaħtru l-istess Awtorità PRS responsabbli.

(10) Rigward l-entitajiet ta' ġestjoni u ta' 
kontroll, jidher li s-soluzzjoni li kull 
parteċipant jiġi mħeġġeġ li jaħtar 
"Awtorità PRS responsabbli" għall-ġestjoni 
u l-kontroll tal-utenti pubbliċi tiegħu, hija 
l-aħjar biex tiġi żgurata ġestjoni effikaċi 
tal-użu tal-PRS billi tiffaċilita r-
relazzjonijiet bejn l-atturi diversi 
responsabbli għas-sigurtà u billi 
tiggarantixxi kontroll permanenti tal-utenti 
pubbliċi, b'mod partikolari tal-utenti 
pubbliċi nazzjonali, b'rispett tal-istandards 
komuni minimi. Wieħed għandu jinnota li 
Awtorità PRS responsabbli mhijiex 
neċessarjament marbuta ma' Stat Membru 
partikolari u li parteċipanti diversi jistgħu 
jaħtru l-istess Awtorità PRS responsabbli. 
Indipendentement minn dan, kull Stat 
Membru għandu jkun awtoresponsabbli, 
pereżempju għall-kontrolli tal-
esportazzjoni. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Dan f'ġieħ assenjazzjoni ċara tar-responsabbiltajiet. 
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Emenda 6

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Rigward il-manifattura u s-sigurtà tar-
riċevituri, l-obbligi ta' sigurtà jeħtieġu li 
dan il-kompitu jista' jitħalla biss f'idejn Stat 
Membru li jista' juża l-PRS jew f'idejn 
impriżi stabbiliti fit-territorju ta' Stat 
Membru li jista' juża l-PRS. Barra minn 
hekk, l-entità li tipproduċi riċevituri 
għandha tkun ġiet awtorizzata kif xieraq 
minn qabel mill-aġenzija tal-GNSS 
Ewropea stabbilita bir-Regolament (KE) 
Nru xxx/2010 u għandha tikkonforma mar-
regoli stabbiliti mill-awtorità ta' 
approvazzjoni mwaqqfa fi ħdan din l-
aġenzija. L-Awtoritajiet PRS responsabbli 
għandhom jikkontrollaw kontinwament ir-
rispett kemm tal-istandards ta' 
approvazzjoni maħruġa minn din l-awtorità 
ta' approvazzjoni kif ukoll tal-eżiġenzi 
tekniċi partikolari li jirriżultaw mill-
istandards komuni minimi.

(13) Rigward il-manifattura u s-sigurtà tar-
riċevituri, l-obbligi ta' sigurtà jeħtieġu li 
dan il-kompitu għalissa jista' jitħalla biss 
f'idejn Stat Membru li nnomina awtorità 
PRS jew f'idejn impriżi stabbiliti fit-
territorju ta' Stat Membru li nnomina 
awtorità PRS. Barra minn hekk, l-entità li 
tipproduċi riċevituri għandha tkun ġiet 
awtorizzata kif xieraq minn qabel mill-
aġenzija tal-GNSS Ewropea stabbilita bir-
Regolament (KE) Nru xxx/2010 u għandha 
tikkonforma mar-regoli stabbiliti mill-
awtorità ta' approvazzjoni mwaqqfa fi ħdan 
din l-aġenzija. L-Awtoritajiet PRS 
responsabbli għandhom jikkontrollaw 
kontinwament ir-rispett kemm tal-
istandards ta' approvazzjoni maħruġa minn 
din l-awtorità ta' approvazzjoni kif ukoll 
tal-eżiġenzi tekniċi partikolari li jirriżultaw 
mill-istandards komuni minimi. Il-
Kummissjoni għandha teżamina jekk fil-
ġejjieni, bil-kundizzjoni tar-reċiproċità, 
anke impriżi awtorizzati minn pajjiżi 
mhux tal-UE jkunu jistgħu jipproduċu 
riċeviturai tal-PRS.

Or. de

Ġustifikazzjoni

F'ġieħ it-tixrid tat-teknika Ewropea madwar id-dinja, l-UE għandha tħalli l-possibbiltà 
miftuħa li fil-ġejjieni anki pajjiżi terzi jkunu jistgħu jissieħbu fil-produzzjoni ta' riċevituri 
PRS, sakemm ma jkun hemm l-ebda tħassib ta' sigurtà.
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Emenda 7

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati b'mod 
konformi mal-Artikolu 290 tat-Trattat dwar 
il-funzjonament tal-Unjoni Ewropea sabiex 
minn naħa jiġu stabbiliti r-regoli dwar il-
protezzjoni tal-informazzjoni klassifikata 
li tikkonċerna l-PRS, u min-naħa l-oħra 
biex ikunu jistgħu jinbidlu l-istandards 
komuni minimi.

(15) Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati b'mod 
konformi mal-Artikolu 290 tat-Trattat dwar 
il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
sabiex ikunu jistgħu jinbidlu l-istandards 
komuni minimi.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Anpassung an geänderten Artikel 4.

Emenda 8

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – Paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
permezz ta' atti delegati, b'mod konformi 
mal-Artikoli 12, 13 u 14, ir-regoli relatati 
mal-protezzjoni tal-informazzjoni 
klassifikata li tikkonċerna l-PRS, b'mod 
partikolari dik relatata mal-ħtieġa, għal 
persuna ġuridika jew fiżika, li taċċedi 
għal informazzjoni klassifikata biex tkun 
tista' twettaq funzjoni jew kompitu 
speċifiku. Kull Stat Membru għandu 
jinnotifika lill-Kummissjoni bid-
dispożizzjonijiet speċifiċi li jadotta sabiex 
jimplimenta dan il-paragrafu.

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
għal kull persuna naturali residenti fit-
territorju tiegħu u għal kull persuna 
legali stabbilita fit-territorju tiegħu li 
jkollhom aċċess għal informazzjoni 
kklassifikata rilevanti għall-PRS jiġu 
applikati regoli ta' sigurtà li jassiguraw 
protezzjoni li tkun tal-anqas daqs dik 
offruta mir-regoli ta' sigurtà tal-
Kummissjoni1 kif ukoll dawk tal-Kunsill 
tal-Unjoni Ewropea2.

2a. L-Istati Membri għandhom minnufih 
jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar l-
adozzjoni tar-regoli nazzjonali ta' sigurtà 
msemmija fil-paragrafu 1.
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2b. Persuni naturali residenti f'pajjiżi 
terzi u persuni legali stabbiliti hemmhekk 
jistgħu jingħataw aċċess għal 
informazzjoni kklassifikata rilevanti 
għall-PRS biss meta f'dawn l-Istati jkunu 
koperti b'regoli ta' sigurtà li jiżguraw 
protezzjoni li tkun tal-anqas ekwivalenti 
għal dik offruta mir-regoli tas-sigurtà tal-
Kummissjoni fl-Anness għad-
Deċiżjoni 2001/844/KE, KEFA, Euratom 
kif ukoll mir-regoli tas-sigurtà tal-Kunsill 
fl-Anness għad-Deċiżjoni 2001/264/KE. 
Ir-regoli tas-sigurtà tal-ESA jgħoddu 
bħala ekwivalenti għal dawn ir-regoli tas-
sigurtà. L-ekwivalenza ta' regoli tas-
sigurtà fis-seħħ f'pajjiż terz tista' tiġi 
rikonoxxuta permezz ta' ftehim ma' dan 
il-pajjiż.
1 Anness tad-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni 2001/844/KE, KEFA, Euratom tad-
29 ta' Novembru 2001 li temenda r-Regoli Interni 
ta' Proċedura (ĠU L 317, 3.12.2001, p. 1).
2 Anness tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2001/264/KE, 
tad-19 ta' Marzu 2001 li tadotta r-regolamenti tal-
Kunsill rigward is-sigurtà (ĠU L 101, 11.04.2001, 
p. 1).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Utilizzazzjoni analoga tal-Artikolu 14 tar-Regolament (KE) Nru 683/2008 dwar l-EGNOS u 
Galileo. Dan diġà jirregola b'mod sodisfaċenti l-protezzjoni ta' informazzjoni kklassifikata.

Emenda 9

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – Paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Meta Awtorità PRS responsabbli ma 
tikkonformax mal-istandards komuni 
minimi, il-Kummissjoni tista' titlob għall-
użu, minn din l-Awtorità, tal-mezzi tekniċi 
tal-aġenzija tal-GNSS Ewropea.

8. Meta Awtorità PRS responsabbli ma 
tikkonformax mal-istandards komuni 
minimi, il-Kummissjoni, bir-rispett xieraq 
tal-prinċipju tas-sussidjarjetà – u 
eventwalment wara l-ġbir ta' 
informazzjoni addizzjonali rigward ir-
rekwiżiti msemmija fi-paragrafu 6 – tista' 
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toħroġ rakkomandazzjoni. Il-
Kummissjoni tista' tesiġi l-użu, minn din l-
Awtorità, tal-mezzi tekniċi tal-aġenzija tal-
GNSS Ewropea. Il-parteċipant 
ikkonċernat tal-PRS għandu jissodisfa r-
rakkomandazzjoni jew l-esiġenza tal-
Kummissjoni fi żmien tliet xhur, jew 
inkella jissuġġerixxi modifikazzjonijiet 
oħra għaż-żamma tal-istandards minimi 
komuni u jimplimentahom bi qbil mal-
Kummissjoni.
Jekk l-awtorità PRS ikkonċernata wara 
dawn it-tliet xhur madankollu ma 
tissodisfax dawn l-istandards minimi 
komuni, il-Kummissjoni għandha 
tinforma b'dan lill-Kunsill u lill-
Parlament u toħroġ miżuri adatti għat-
tneħħija tal-konsegwenzi, eż. in-
nominazzjoni tal-aġenzija għall-GNSS 
Ewropea bħala l-awtorità PRS kompetenti 
għal dan il-parteċipant tal-PRS. L-ispejjeż 
ta' dan għandu jġarrabhom il-parteċipant 
tal-PRS ikkonċernat.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi stabbilit mekkaniżmu ta' eskalazzjoni, biex jiġi żgurat li l-awtoritajiet PRS kollha 
jirrispettaw l-istandards minimi. Jekk waqt l-użu ta' dan is-servizz ikun hemm ksur tar-regoli 
tas-sigurtà, dan jista' jkollu konsegwenzi għal utenti oħra.

Emenda 10

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 8 – Paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru li jirrikorri għall-
PRS jista' jew jiżgura huwa stess, jew jafda 
lil impriżi stabbiliti fit-territorju ta' Stat 
Membru li juża l-PRS, il-manifattura tar-
riċevituri PRS u tal-moduli ta' sigurtà 
assoċjati. Il-Kunsill jew il-Kummissjoni 
jistgħu jafdaw lil Stat Membru li jirrikorri 
għall-PRS jew lil impriżi stabbiliti fit-

1. Kull Stat Membru li jipparteċipa fil-
PRS jista' jew jiżgura huwa stess, jew jafda 
lil impriżi stabbiliti fit-territorju ta' Stat 
Membru li nnomina awtorità PRS, il-
manifattura tar-riċevituri PRS u tal-moduli 
ta' sigurtà assoċjati. Il-Kunsill jew il-
Kummissjoni jistgħu jafdaw lil Stat 
Membru li nnomina awtorità PRS jew lil 
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territorju ta' Stat Membru li juża l-PRS, il-
manifattura tar-riċevituri PRS u tal-moduli 
ta' sigurtà assoċjati.

impriżi stabbiliti fit-territorju ta' Stat 
Membru li nnomina awtorità PRS, il-
manifattura tar-riċevituri PRS u tal-moduli 
ta' sigurtà assoċjati.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tippermetti li Stati Membri li ma jipparteċipawx fil-PRS, iżda madankollu 
nnominaw awtorità PRS, jieħdu sehem fil-produzzjoni ta' riċevituri tal-PRS.

Emenda 11

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 12 – Paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Is-setgħa għall-adozzjoni ta' atti delegati 
msemmijin fl-Artikoli 4, u 6 għandha 
tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta’ 
żmien indeterminat

1. Is-setgħa għall-adozzjoni ta' atti delegati 
msemmijin fl-Artikolu 6 għandha tingħata 
lill-Kummissjoni għal perjodu ta’ żmien 
indeterminat

Or. de

Ġustifikazzjoni

Adattament għall-Artikolu 4 emendat.
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NOTA SPJEGATTIVA

Il-programm Ewropew tan-navigazzjoni bis-satellita Galileo sejjer joffri ħames servizzi 
b'kollox: is-servizz miftuħ, is-servizz kummerċjali, is-servizz sigur, is-servizz tat-tfittix u s-
salvataġġ kif ukoll is-servizz pubbliku rregolat. Din il-proposta tirrigwarda dan tal-aħħar, is-
servizz pubbliku rregolat (PRS), li huwa riservat esklussivament għal utenti awtorizzati mill-
Istat għal applikazzjonjiet sensittivi (bħal pereżempju infrastrutturi kritiċi, it-traffiku, is-
sigurtà interna u esterna, is-servizzi ta' emerġenza). Dawn l-applikazzjonijiet jirrikjedu 
preċiżjoni u affidabbiltà għoljin, u gminħabba f'hekk il-PRS juża sinjali qawwija u 
kkodifikati.

Il-proposta tal-Kummissjoni toħloq qafas legali dettaljat għar-regolazzjoni tal-aċċess għall-
PRS u l-amministrazzjoni u l-kontrolll tal-utenti, biex is-sigurtà tas-sistema u l-protezzjoni 
tal-informazzjoni jkunu jistgħu jiġu żgurati. Ġaladarba ċerti applikazzjonijiet tas-servizz 
jistgħu jkunu politikament u strateġikament sensittivi u b'hekk jirrikjedu li jkun garantit grad 
għoli ta' sigurtà, jeħtieġ li dan il-ħolqien tal-qafas legali jsir bl-akbar attenzjoni. Dan jinkludi 
proċedura komuni u armonizzata tal-awtorizzazzjoni tal-utenti min-naħa tal-parteċipanti.
Minkejja li l-PRS għandu jkun operattiv fl-2014, huwa importanti li diġà minn qabel ikun 
inħoloq il-qafas legali meħtieġ, b'tali mod li l-Istati Membri u protagonisti oħra jkollhom 
biżżejjed żmien jistabbilixxu d-diversi mekkaniżmi ta' sorveljanza u jissodisfaw l-istandards 
meħtieġa ta' sigurtà.

Il-proposta tal-Kummissjoni toħloq qafas li, permezz tiegħu, il-parteċipanti fil-PRS (l-Istati 
Membri fuq bażi fakultattiva, il-Kunsill, il-Kumissjoni kif ukoll, b'kundizzjonijiet speċifiċi, 
aġenziji tal-Unjoni Ewropea, pajjiżi terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali), jistgħu 
jawtorizzaw utenti magħżula tal-PRS biex ikollhom jew jużaw riċevitur tal-PRS. Il-proposta 
tinkludi dan li ġej:
 Ir-rekwiżit li kull parteċipant fil-PRS jinnomina awtorità PRS biex tkun tista' 

effettivament tamministra u tikkontrolla kull utent li jkun awtorizzat jipproduċi, jkollu jew 
juża riċevituri tal-PRS;

 L-istabbiliment ta' standards minimi komuni li l-parteċipanti kollha jeħtiġilhom 
jissodisfawhom;

 L-istabbiliment ta' proċedura ta' awtorizzazzjoni u mekkaniżmu ta' kontroll tal-UE kollha 
kemm hi għall-produzzjoni ta' riċevituri tal-PRS u tal-moduli ta' sigurtà tagħhom;

 Id-definizzjoni ta' regoli stretti rigward l-esportazzjoni ta' tagħmir u tekniċi għall-
utilizzazzjoni tal-PRS;

 Id-definizzjoni ta' rekwiżiti, skont liema organizzazzjonijiet internazzjonali u pajjiżi terzi 
eventwalment ikunu jistgħu jipparteċipaw fil-PRS.

Ir-Rapporteur jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni. Il-PRS huwa wieħed mis-servizzi essenzjali 
li l-Galileo joffri, u li sejjer jiggarantixxi sew il-kontinwità tas-servizzi kif ukoll is-sigurtà 
anki f'sitwazzjonijiet ta' kriżi. Ladarba n-nuqqas tal-konformità mar-rekwiżiti tas-sigurtà jista' 
jaffettwa lil parteċipanti u utenti oħra (eż. lakuni tas-sigurtà jistgħu jwasslu għal użu mhux 
permess u inimiku tal-PRS), l-użu, l-amministrazzjoni u l-kontroll tal-aċċess għall-PRS 
għandhom iseħħu abbażi ta' standards komuni. Ir-rapporteur huwa tal-fehma li l-mekkaniżmu 
propost hawnhekk għall-iżgurar tas-sigurtà joffri l-bilanċ meħtieġ bejn, minn naħa, d-
definizzjoni ta' standards minimi  komuni u l-kontroll tar-rispett tar-regoli fil-livell tal-UE u, 



PR\851848MT.doc PE454.624v01-0015/15 PR\851848MT.doc

MT

min-naħa l-oħra, id-deċentralizzazzjoni tal-funzjoni ta' sorveljanza attwali tal-Istati Membri.

Ir-rapporteur jixtieq iqajjem xi punti li jistgħu jkuu importanti għal dibattitu ulterjuri:
 It-test leġiżlattiv għandu jkun ifformulat b'aktar ċarezza fir-rigward tad-distinzjoni bejn 

parteċipanti u utenti tal-PRS. Huwa importanti li fit-test isir użu konsistenti tad-
definizzjonijiet.

 Il-parteċipazzjoni fil-PRS hija fakultattiva għal kull Stat Membru. Bl-istess mod, l-Istati 
membri jiddeċiedu individwalment dwar it-tip ta' użu tal-PRS u dwar jekk l-utenti 
għandhomx iħallsu għal dan is-servizz (f'dan għandu jitqies li l-GPS huwa b'xejn). 
Ġaladarba jista' jkun li mhux l-Istati membri kolha jipparteċipaw fil-PRS mill-bidu, ikun 
ġust li biss l-Istati Membri u l-organizzazzjonjiet (internazzjonali) oħra li jipparteċipaw 
fil-PRS li jħallsu l-ispejjeż operattivi nazzjonali tiegħu.

 Filwaqt li fil-preżent jeħtieġ – anki minħabba aspetti ta' sigurtà – li l-produzzjoni ta' 
riċevituri tal-PRS tkun limitata għat-territorju tal-UE, fil-ġejjieni jista' jkun possibbli, 
madankollu, li l-produzzjoni tiġi estiża għal pajjiżi oħra bħall-Isvizzzera, in-Norveġja jew 
l-Istati Uniti tal-Amerika. Għal dak il-għan naturalment ikun jeħtieġ li jiġu konklużi l-
ftehimiet tas-sigurtà rilevanti, li jirregolaw ukoll ir-rekwiżiti għal awtorizzazzjoni ta' dan 
it-tip, bil-għan li jiggarantixxu l-istandards minimi komuni.

 Ladarba l-ksur tar-regoli tas-sigurtà jista' jaffettwa lil parteċipanti u utenti oħra u jista' 
jwassal għal sitwazzjoni ta' nuqqas ta' ċertezza, għandha tiġi introdotta proċedura ċara fil-
każ li awtorità PRS li ma tissodisfax l-istandards minimi komuni. Din il-proċedura fl-
aħħar mil-aħħar għandha tiżgura li l-istandards ikunu garantiti fi ħdan l-UE kollha kemm 
hi. 


