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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

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-Kunsill dwar il-programm speċifiku, li għandu 
jitwettaq permezz ta' azzjonijiet indiretti, li jimplimenta s-Seba' Programm Kwadru tal-
Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika għal attivitajiet ta' riċerka nukleari u 
attivitajiet ta' taħriġ (2012 - 2013)
(COM(2011)0073 – C7-0075/2011 – 2011/0043(NLE))

(Konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra  l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2011)0073),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 7 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea għall-
Enerġija Atomika, skont liema artikolu ġie kkonsultat mill-Kunsill (C7-0075/2011),

– 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-Baġits (A7-0000/2011),

1. Japprova l-abbozz tal-Kunsill kif emendat;

2. Jistieden lill-Kummissjoni biex timmodifika l-proposta tagħha konsegwentement, skont l-
Artikolu 293(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u l-Artikolu 106a 
tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika;

3. Jistieden lill-Kunsill sabiex 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-abbozz tiegħu 
b'mod sustanzjali;

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

Emenda 1

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) ir-riċerka dwar l-enerġija mill-fużjoni 
(inkluż l-ITER),

a) ir-riċerka dwar l-enerġija mill-fużjoni 
(inkluż primarjament l-ITER);

Or. en
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Emenda 2

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-programm ta' ħidma għandu 
jikkunsidra l-attivitajiet rilevanti ta' riċerka 
mwettqa mill-Istati Membri, stati assoċjati 
u organizzazzjonijiet Ewropej u 
internazzjonali. Dan għandu jiġi aġġornat 
fejn huwa xieraq.

2. Il-programm ta' ħidma għandu 
jikkunsidra l-attivitajiet rilevanti ta' riċerka 
mwettqa mill-Istati Membri, stati assoċjati 
u organizzazzjonijiet Ewropej u 
internazzjonali, kif ukoll mill-industrija. 
Dan għandu jiġi aġġornat fejn huwa xieraq.

Or. en

Emenda 3

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-programm ta' ħidma għandu 
jispeċifika l-kriterji li fuqhom jiġu evalwati 
l-proposti għal azzjonijiet indiretti taħt l-
iskemi ta' finanzjament u jintgħażlu l-
proġetti. Il-kriterji għandhom ikunu dawk 
ta’ eċċellenza, impatt u implimentazzjoni. 
Jistgħu jiġu speċifikati jew 
ikkomplimentati wkoll fil-programm ta’ 
ħidma rekwiżiti addizzjonali, 
gradazzjonijiet u livelli limitu.

3. Il-programm ta' ħidma għandu 
jispeċifika l-kriterji li fuqhom jiġu evalwati 
l-proposti għal azzjonijiet indiretti taħt l-
iskemi ta' finanzjament u jintgħażlu l-
proġetti. Il-kriterji għandhom ikunu dawk 
ta’ eċċellenza, impatt u implimentazzjoni. 
Jistgħu jiġu speċifikati jew 
ikkomplimentati wkoll fil-programm ta’ 
ħidma rekwiżiti, gradazzjonijiet u livelli 
limitu addizzjonali li jkunu ġġustifikati 
b'mod ċar.

Or. en

Emenda 4

Proposta għal deċiżjoni
Anness  – Titolu I A – punt 1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet ta' R&Ż li jappoġġaw il- L-attivitajiet ta' R&Ż li jappoġġaw il-
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kostruzzjoni tal-ITER ser jitwettqu fl-
Assoċjazzjonijiet tal-Fużjoni u l-industriji 
Ewropej. Dawn ser jinkludu l-iżvilupp u l-
ittestjar tal-komponenti u s-sistemi.

kostruzzjoni tal-ITER ser jitwettqu fl-
Assoċjazzjonijiet tal-Fużjoni u l-industriji 
Ewropej. Dawn ser jinkludu l-iżvilupp, l-
ittestjar u l-validazzjoni tal-komponenti u 
s-sistemi sikuri.

Or. en

Emenda 5

Proposta għal deċiżjoni
Anness  – Titolu I A – punt 4 – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– studji dwar l-aspetti soċjoloġiċi u dwar l-
ekonomija tal-ġenerazzjoni tal-enerġija 
mill-fużjoni, u azzjonijiet immirati għall-
promozzjoni ta' kuxjenza pubblika u l-
fehim tal-fużjoni.

– studji dwar l-aspetti soċjoloġiċi u dwar l-
ekonomija tal-ġenerazzjoni tal-enerġija 
mill-fużjoni, u azzjonijiet immirati għall-
promozzjoni ta' kuxjenza pubblika u l-
fehim tal-fużjoni. Se tingħata attenzjoni 
partikolari biex jiġi żgurat li l-
informazzjoni t-tajba tiġi komunikata lill-
pubbliku, u se jintużaw azzjonijiet 
speċifiċi għall-effiċjenza tal-
komunikazzjoni u ta' programm ta' 
sensibilizzazzjoni.

Or. en

Emenda 6

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Titolu I B – test introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv ġenerali hu t-titjib b'mod 
partikolari tas-sikurezza, il-prestazzjoni, l-
effiċjenza tar-riżorsi u l-kosteffikaċja tal-
fissjoni nukleari u tal-użijiet tar-radjazzjoni 
fl-industrija u fil-mediċina. Ser jittieħdu 
azzjonijiet indiretti fil-fissjoni nukleari u r-
radjuprotezzjoni fil-ħames oqsma 
prinċipali ta' attività speċifikati hawn taħt. 

L-objettiv ġenerali hu t-titjib b'mod 
partikolari tas-sikurezza, il-prestazzjoni, l-
effiċjenza tar-riżorsi u l-kosteffikaċja tal-
fissjoni nukleari u tal-użijiet tar-radjazzjoni 
fl-industrija u fil-mediċina. Ser jittieħdu 
azzjonijiet indiretti fil-fissjoni nukleari u r-
radjuprotezzjoni fil-ħames oqsma 
prinċipali ta' attività speċifikati hawn taħt. 
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Hemm konnessjonijiet importanti mar-
riċerka fis-Seba' Programm Kwadru tal-
Unjoni adottat permezz tad-Deċiżjoni 
Nru 1982/2006/KE tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill, partikolarment fl-oqsma tal-
enerġija, l-istandards Ewropej, l-
edukazzjoni u t-taħriġ, il-protezzjoni tal-
ambjent, is-saħħa, ix-xjenza tal-materjali, 
il-governanza, l-infrastrutturi komuni, is-
sigurtà, il-kultura tas-sikurezza. Il-
kollaborazzjoni internazzjonli ser tkun 
karatteristika ewlenija tal-attivitajiet f'ħafna 
mill-oqsma ta’ attività, partikolarment 
sistemi nukleari avvanzati li qed jiġu 
investigati fil-Forum Internazzjonali tal-
Ġenerazzjoni IV.

Hemm konnessjonijiet importanti mar-
riċerka fis-Seba' Programm Kwadru tal-
Unjoni adottat permezz tad-Deċiżjoni 
Nru 1982/2006/KE tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill, partikolarment fl-oqsma tal-
enerġija, l-istandards Ewropej, l-
edukazzjoni u t-taħriġ, il-protezzjoni tal-
ambjent, is-saħħa, ix-xjenza tal-materjali, 
il-governanza, l-infrastrutturi komuni, is-
sigurtà u l-kultura tas-sikurezza. Il-
kollaborazzjoni internazzjonli ser tkun 
karatteristika ewlenija tal-attivitajiet f'ħafna 
mill-oqsma ta’ attività, partikolarment 
sistemi nukleari avvanzati li qed jiġu 
investigati fil-Forum Internazzjonali tal-
Ġenerazzjoni IV. It-tul tipiku ta' ħajja 
skont id-disinn tal-ġenerazzjoni attwali ta' 
impjanti nukleari operattivi fl-Ewropa 
hija ta' 40 sena, u huma previsti 
estensjonijiet possibbli adizzjonali fit-tul 
ta' ħajja tagħhom. Iċ-ċentrali tal-
Ġenerazzjoni III u l-Ġenerazzjoni IV, 
sikuri għall-ġejjieni, jimmiraw għal tul ta' 
ħajja ta' 60 sena jew aktar filwaqt li 
jimminimizzaw l-ispejjeż ta' operazzjoni u 
ta' manutenzjoni dovuti għaż-żmien.

Or. en

Emenda 7

Proposta għal deċiżjoni
Anness  – Titolu I B – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Hemm ħtieġa ċara li tissaħħaħ il-
kollaborazzjoni mal-IAEA dwar l-
Istandards ta' Sikurezza applikabbli 
għall-faċilitajiet u l-attivitajiet nukleari 
kollha. Dawn l-istandards għandhom jiġu 
applikati b'mod wiesa' mid-disinjaturi, 
mill-manifatturi u mill-operaturi fl-oqsma 
tal-ġenerazzjoni tal-enerġija, tal-
mediċina, tal-industrija, tar-riċerka u tal-
edukazzjoni.
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Emenda 8

Proposta għal deċiżjoni
Anness  – Titolu I B – punt 1 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-disponiment ġeoloġiku 1. Il-ħżin kollu inkluż id-disponiment 
ġeoloġiku

Or. en

Emenda 9

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Titolu I B – punt 1 – Objettivi

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Permezz ta' riċerka orjentata lejn l-
implimentazzjoni, biex tiġi stabilita bażi 
teknika u xjentifika tajba biex jintwerew it-
teknoloġiji u d-disponiment sikur tal-fjuwil 
eżawrit u l-iskart radjoattiv ta’ ħajja twila 
f’formazzjonijiet ġeoloġiċi, u jiġi 
enfasizzat l-iżvilupp ta’ fehma Ewropea 
komuni fuq il-kwistjonijiet prinċipali li 
għandhom x’jaqsmu mal-immaniġjar u d-
disponiment tal-iskart.

Permezz ta' riċerka orjentata lejn l-
implimentazzjoni, biex tiġi stabbilita bażi 
teknika u xjentifika tajba biex jintwerew it-
teknoloġiji u d-disponiment sikur tal-fjuwil 
eżawrit u l-iskart radjoattiv ta’ ħajja twila,  
inkluż skart ta' ħajja twila li joriġinaw 
mid-dekummissjonament ta' impjanti tal-
enerġija nukleari ċivili u ta' 
applikazzjonijiet ta' isotopi radjuattivi 
f'attivitajiet tal-mediċina, tal-industrija, 
tal-agrikoltura, tar-riċerka u tal-
edukazzjoni, f’formazzjonijiet ġeoloġiċi, u 
biex jiġi enfasizzat l-iżvilupp ta’ fehma 
Ewropea komuni fuq il-kwistjonijiet 
prinċipali li għandhom x’jaqsmu mal-
immaniġjar u d-disponiment tal-iskart.

Or. en
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Emenda 10

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Titolu I B – punt 1 – Attivitajiet

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-disponiment ġeoloġiku: L-istudji ta’ 
inġinerija u d-dimostrazzjoni ta’ disinji ta’ 
repożitorji, karatterizzazzjoni fuq il-post 
tal-blat repożitorju ospitanti (f'laboratorji 
tar-riċerka sotterranji kemm ġeneriċi kif 
ukoll speċifiċi għas-sit), fehim tal-ambjent 
repożitorju, studji dwar proċessi rilevanti 
fl-inħawi viċini (għamla tal-iskart u 
ostakoli artifiċjali) u fl-inħawi mbiegħda 
(sodda tal-blat u passaġġi għall-bijosfera), 
żvilupp ta' metodoloġiji robusti għall-
valutazzjoni tal-prestazzjoni u s-sikurezza 
u investigazzjoni tal-governanza u 
kwistjonijiet soċjetali relatati mal-
aċċettazzjoni mill-pubbliku.

Id-disponiment ġeoloġiku: L-istudji ta’ 
inġinerija u d-dimostrazzjoni ta’ disinji ta’ 
repożitorji, karatterizzazzjoni fuq il-post 
tal-blat repożitorju ospitanti (f'laboratorji 
tar-riċerka sotterranji kemm ġeneriċi kif 
ukoll speċifiċi għas-sit), fehim tal-ambjent 
repożitorju, studji dwar proċessi rilevanti 
fl-inħawi viċini (għamla tal-iskart u 
ostakoli artifiċjali) u fl-inħawi mbiegħda 
(sodda tal-blat u passaġġi għall-bijosfera), 
żvilupp ta' metodoloġiji robusti għall-
valutazzjoni tal-prestazzjoni u s-sikurezza 
u investigazzjoni tal-governanza u 
kwistjonijiet soċjetali relatati mal-
aċċettazzjoni mill-pubbliku. Biex ikun 
hemm limitazzjoni aħjar f'każ ta' 
avvenimenti mhux antiċipati, huwa 
meħtieġ li jiġu implimentati sistemi sodi li 
jżommu s-servizz b'modi ta' operazzjoni 
degradati.

Or. en


