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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 proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-
implimentazzjoni u l-esplojtazzjoni tas-sistemi Ewropej tar-radjunavigazzjoni bis-
satellita
(COM(2011)0814 – C7-0464/2011 – 2011/0392(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill 
(COM(2011)0814),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2), u l-Artikolu 172 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament 
(C7-0464/2011),

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

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

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, r-Riċerka u l-Enerġija u l-
opinjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, il-Kumitat għall-Baġit u l-Kumitat għat-
Trasport u t-Turiżmu (A7-0000/2012),

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

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, lill-Kummissjoni u lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda 1
Proposta għal Regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-politika Ewropea tan-navigazzjoni 
bis-satellita għandha l-għan li tagħti lill-
Unjoni żewġ sistemi ta' radjunavigazzjoni 
bis-satellita, is-sistema li tirriżulta mill-
programm Galileo u mis-sistema EGNOS 
(minn hawn ‘il quddiem "is-sistemi"). 
Dawn is-sistemi joħorġu rispettivament 
mill-programmi Galileo u EGNOS (minn 

(1) Il-politika Ewropea tan-navigazzjoni 
bis-satellita għandha l-għan li tagħti lill-
Unjoni żewġ sistemi ta' radjunavigazzjoni 
bis-satellita, is-sistema li tirriżulta mill-
programm Galileo u mis-sistema EGNOS 
(minn hawn ‘il quddiem 'is-sistemi'). 
Dawn is-sistemi joħorġu rispettivament 
mill-programmi Galileo u EGNOS (minn 
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hawn 'il quddiem "il-programmi"). Kull 
infrastruttura hija magħmula minn satelliti 
u minn network ta' stazzjonijiet terrestri.

hawn 'il quddiem 'il-programmi'). Kull 
infrastruttura tagħmel użu minn satelliti u 
minn network ta' stazzjonijiet terrestri.

Or. en

Emenda 2
Proposta għal Regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-programm EGNOS huwa maħsub 
biex itejjeb il-kwalità tas-sinjali minn
sistemi eżistenti ta' navigazzjoni globali 
bis-satelliti (minn hawn ‘il quddiem 
"GNSS").

(3) Il-programm EGNOS huwa maħsub 
biex itejjeb il-kwalità tas-sinjali mid-
diversi sistemi ta' navigazzjoni globali bis-
satelliti (minn hawn ‘il quddiem 'GNSS').

Or. en

Emenda 3
Proposta għal Regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Il-programm EGNOS jinsab fil-fażi 
tal-esplojtazzjoni mindu s-servizz miftuħ u 
s-servizz "Sikurezza tal-Ħajja" tiegħu ġew 
iddikjarati operazzjonali f'Ottubru 2009 u 
Marzu 2011 rispettivament.

(10) Il-programm EGNOS jinsab fil-fażi 
tal-esplojtazzjoni mindu s-servizz miftuħ u 
s-servizz 'Sikurezza tal-Ħajja' tiegħu ġew 
iddikjarati operazzjonali f'Ottubru 2009 u 
Marzu 2011 rispettivament. Madankollu, 
il-kopertura ġeografika mhux kompluta 
ċċaħħad lil bosta reġjuni tal-Unjoni, milli 
jibbenefikaw mis-servizzi pprovduti minn 
EGNOS. Għalhekk, għandha tingħata 
prijorità assoluta lill-iżgurar li t-territorji 
tal-Istati Membri jkunu koperti. Ikun 
xieraq ukoll jekk tiġi estiża l-kopertura, 
partikolarment, għat-territorji tal-pajjiżi 
kandidati u l-pajjiżi terzi koperti mill-Ajru 
Uniku Ewropew u l-Politika Ewropea tal-
Viċinat. Estensjoni ta’ dan it-tip lejn 
pajjiżi terzi m’għandhiex iddewwem l-
estensjoni tal-kopertura fi ħdan l-Unjoni 
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Ewropea.

Or. en

Emenda 4
Proposta għal Regolament
Premessa 10a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Hu importanti li jiġi żgurat li ma 
jkun hemm l-ebda ostakolu fl-użu tas-
servizzi pprovduti fiż-żewġ programmi. L-
obbligu ta’ ħlas għall-użu ta’ xi wħud 
minn dawn is-servizzi jikkostitwixxi 
ostakolu ta’ dan it-tip. Filwaqt li jitqies 
dan il-punt, ikun xieraq li s-servizzi għas-
sikurezza tal-ħajja jkunu b’xejn.  L-istess 
approċċ għandu japplika wkoll fir-
rigward tal-użu, mill-Istati Membri u 
minn ċerti entitajiet tal-Unjoni Ewropea, 
tas-servizz pubbliku irregolat.

Or. en

Emenda 5
Proposta għal Regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Billi l-Unjoni hija responsabbli, fil-
prinċipju, għall-finanzjament tal-
programmi bis-sħiħ, għandhom jittieħdu 
provvedimenti biex l-assi kollha tanġibbli u 
mhux, maħluqa jew żviluppati f'dawn il-
programmi jsiru l-proprjetà tagħha. Sabiex 
ikun hemm konformità sħiħa mad-drittijiet 
fundamentali marbuta mas-sjieda, 
għandhom isiru l-arranġamenti meħtieġa 
mas-sidien eżistenti, partikolarment għall-
elementi essenzjali tal-infrastrutturi u s-
sigurtà tagħhom. Sabiex tiġi ffaċilitata l-
adozzjoni tar-radjunavigazzjoni mis-swieq, 

(12) Billi l-Unjoni hija responsabbli, fil-
prinċipju, għall-finanzjament tal-
programmi bis-sħiħ, għandhom jittieħdu 
provvedimenti biex l-assi kollha tanġibbli u 
mhux, maħluqa jew żviluppati f'dawn il-
programmi jsiru l-proprjetà tagħha. Sabiex 
ikun hemm konformità sħiħa mad-drittijiet 
fundamentali marbuta mas-sjieda, 
għandhom isiru l-arranġamenti meħtieġa 
mas-sidien eżistenti, partikolarment għall-
elementi essenzjali tal-infrastrutturi u s-
sigurtà tagħhom. Sabiex tiġi ffaċilitata l-
adozzjoni tar-radjunavigazzjoni mis-swieq, 
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hemm il-bżonn li jiġi żgurat li l-partijiet 
terzi jkunu jistgħu jagħmlu l-aħjar użu 
partikolarment mid-drittiijiet tal-proprjetà 
intellettwali li tirriżulta mill-programmi u li 
hija tal-Unjoni, partikolarment fil-livell 
soċjali u ekonomiku.

hemm il-bżonn li jiġi żgurat li l-partijiet 
terzi jkunu jistgħu jagħmlu l-aħjar użu 
partikolarment mid-drittiijiet tal-proprjetà 
intellettwali li tirriżulta mill-programmi u li 
hija tal-Unjoni, partikolarment fil-livell 
soċjali u ekonomiku. Il-Kummissjoni 
għandha tiżgura li tista’ titrasferixxi jew 
tippermetti d-drittijiet tal-proprjetà 
intellettwali li jirriżultaw minn xogħol 
taħt il-programmi lil partijiet terzi, jekk 
dan jitqies xieraq abbażi ta’ valutazzjoni 
każ b’każ.

Or. en

Emenda 6
Proposta għal Regolament
Premessa 12 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Assi maħluqa jew żviluppati barra l-
programmi mhumiex affettwati mid-
dispożizzjonijiet dwar is-sjieda mniżżla 
f’dan ir-Regolament. Madankollu, assi 
bħal dawn jistgħu, xi drabi, ikunu 
rilevanti għar-rendiment tal-programmi. 
Sabiex jiġi mħeġġeġ l-iżvilupp ta’ 
teknoloġija ġdida barra l-programmi, il-
Kummissjoni għandha tħeġġeġ lil partijiet 
terzi sabiex jiġbdulha l-attenzjoni dwar 
assi rilevanti bħal dawn u għandhom 
jinnegozjaw l-użu xieraq tagħhom jekk 
ikun ta’ benefiċċju għall-programmi. 

Or. en

Emenda 7
Proposta għal Regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Sabiex tiġi garantita l-kontinwazzjoni (14) Sabiex tiġi garantita l-kontinwazzjoni 
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tal-programmi, huwa meħtieġ li jiġi 
stabbilit qafas finanzjarju adattat sabiex l-
Unjoni tkun tista' tkompli tiffinanzahom. 
Jinħtieġ ukoll li jiġi indikat l-ammont ta' 
flus meħtieġ bejn l-1 ta' Jannar 2014 sal-
31 ta' Diċembru 2020 sabiex tiġi 
ffinanzjata t-tlestija tal-fażi tal-
implimentazzjoni tal-programm Galileo u 
t-tħaddim tas-sistemi.

tal-programmi, huwa meħtieġ li jiġi 
stabbilit qafas finanzjarju adattat sabiex l-
Unjoni tkun tista' tkompli tiffinanzahom. 
Jinħtieġ ukoll li jiġi indikat l-ammont ta' 
flus meħtieġ bejn l-1 ta' Jannar 2014 sal-
31 ta' Diċembru 2020 sabiex tiġi 
ffinanzjata t-tlestija tal-fażi tal-
implimentazzjoni tal-programm Galileo u
l-esplojtazzjoni tas-sistemi.

Or. en

Emenda 8
Proposta għal Regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, fuq 
proposta tal-Kummissjoni bid-data tad-
29 ta' Ġunju 2011 [iddeċidew] li jallokaw 
somma ta' EUR [7897] miljun bil-prezzijiet 
attwali għall-finanzjament tal-attivitajiet 
marbuta mal-programmi għall-perjodu 
mill-1 ta' Jannar 2014 sal-
31 ta' Diċembru 2020. Jeħtieġ jiġi
ppreċiżat li dawn l-attivitajiet ikopru wkoll 
il-ħarsien tas-sistemi u t-tħaddim tagħhom 
u jinkludu wkoll l-illanċjar tas-satelliti.
F'dan ir-rigward, kontribuzzjoni għall-
ispejjeż meħtieġa biex jibbenefikaw mis-
servizzi li kapaċi jipprovdu din il-
protezzjoni, bħal dik ipprovduta mill-
programm 'Space Situational Awareness'
(SSA) fost oħrajn, tista' tiġi ffinanzjata 
mill-baġit allokat lill-programmi sakemm 
ikun possibbli wara ġestjoni rigoruża tal-
ispejjeż u konformità sħiħa mas-somma 
totali msemmija fuq stabbilita fl-
Artikolu [x] tar-Regolament tal-Kunsill 
XYZ li jiddetermina l-qafas finanzjarju 
għall-perjodu 2014-2020. Ir-Regolament 
preżenti jistipula, għall-kontinwazzjoni tal-
programmi, envelopp finanzjarju li
jikkostitwixxi r-referenza prima, skont it-
tifsira tal-punt [17] tal-Ftehim 

(15) Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, fuq 
proposta tal-Kummissjoni bid-data tad-
29 ta' Ġunju 2011 [iddeċidew] li jallokaw 
somma ta' EUR [7897] miljun bil-prezzijiet 
attwali għall-finanzjament tal-attivitajiet 
marbuta mal-programmi għall-perjodu 
mill-1 ta' Jannar 2014 sal-
31 ta' Diċembru 2020. Fl-interess taċ-
ċarezza u sabiex jiġi faċilitat il-kontroll 
tal-ispejjeż, dak l-ammont globali għandu 
jinqasam f’diversi kategoriji. Madankollu, 
fl-interess tal-flessibbiltà, il-Kummissjoni 
għandha tkun kapaċi terġa’ talloka l-
fondi minn kategorija għal oħra. L-
attivitajiet tal-programm għandhom 
jinkludu wkoll il-ħarsien tas-sistemi u t-
tħaddim tagħhom u jinkludu wkoll l-
illanċjar tas-satelliti. F'dan ir-rigward, 
kontribuzzjoni għall-ispejjeż meħtieġa biex 
jibbenefikaw mis-servizzi li kapaċi 
jipprovdu din il-protezzjoni, bħal dik 
ipprovduta mill-programm 'Space 
Situational Awareness' (SSA) fost oħrajn, 
tista' tiġi ffinanzjata mill-baġit allokat lill-
programmi sakemm ikun possibbli wara 
ġestjoni rigoruża tal-ispejjeż u konformità 
sħiħa mas-somma totali msemmija fuq 
stabbilita fl-Artikolu [x] tar-Regolament 
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Interistituzzjonali ta' xx/yy/201z bejn il-
Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-
Kummissjoni dwar il-kooperazzjoni 
baġitarja u l-ġestjoni finanzjarja tajba, u 
skont it-tifsira tal-Artikolu 14 [tal-Proposta 
tar-Regolament tal-Kunsill tad-
29 Ġunju 2011] li jiddetermina l-qafas 
finanzjarju multiannwali għall-2014-
2020[].

tal-Kunsill XYZ li jiddetermina l-qafas 
finanzjarju għall-perjodu 2014-2020. Ir-
Regolament preżenti jistipula, għall-
kontinwazzjoni tal-programmi, envelopp 
finanzjarju li jikkostitwixxi r-referenza 
prima, skont it-tifsira tal-punt [17] tal-
Ftehim Interistituzzjonali ta' xx/yy/201z 
bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-
Kummissjoni dwar il-kooperazzjoni 
baġitarja u l-ġestjoni finanzjarja tajba, u 
skont it-tifsira tal-Artikolu 14 [tal-Proposta 
tar-Regolament tal-Kunsill tad-
29 Ġunju 2011] li jiddetermina l-qafas 
finanzjarju multiannwali għall-2014-
2020[].

Or. en

Emenda 9
Proposta għal Regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Għandhom jiġu speċifikati l-
attivitajiet li għalihom għandhom 
jingħataw l-approprjazzjonijiet tal-baġit 
tal-Unjoni allokati lill-programmi għall-
perjodu 2014-2020 skont dan ir-
Regolament. Dawn l-approprjazzjonijiet 
għandhom jingħataw primarjament għal 
attivitajiet marbuta mal-fażi tal-
implimentazzjoni tal-programm Galileo, 
inkluż l-attivitajiet tal-ġestjoni u l-
monitoraġġ għal din il-fażi, u l-attivitajiet 
marbuta mat-tħaddim tas-sistema stabbilita 
fil-programm Galileo, inkluż azzjonijiet li 
jiġu qabel jew għat-tħejjija ta' din il-fażi, u
t-tħaddim tas-sistema tal-EGNOS.
Għandhom jingħataw ukoll għall-
finanzjament ta' ċerti attivitajiet oħra 
meħtieġa għall-ġestjoni u l-ksib tal-
objettivi tal-programmi.

(16) Għandhom jiġu speċifikati l-
attivitajiet li għalihom għandhom 
jingħataw l-approprjazzjonijiet tal-baġit 
tal-Unjoni allokati lill-programmi għall-
perjodu 2014-2020 skont dan ir-
Regolament. Dawn l-approprjazzjonijiet 
għandhom jingħataw primarjament għal 
attivitajiet marbuta mal-fażi tal-
implimentazzjoni tal-programm Galileo, 
inkluż l-attivitajiet tal-ġestjoni u l-
monitoraġġ għal din il-fażi, u l-attivitajiet 
marbuta mal-esplojtazzjoni tas-sistema 
stabbilita fil-programm Galileo, inkluż 
azzjonijiet li jiġu qabel jew għat-tħejjija ta' 
din il-fażi, u l-esplojtazzjoni tas-sistema 
tal-EGNOS. Għandhom jingħataw ukoll
biex ikopru attivitajiet marbuta mal-
massimizzazzjoni tal-benefiċċji 
soċjoekonomiċi tal-programmi u biex 
jiffinanzjaw ċerti attivitajiet oħra meħtieġa 
għall-ġestjoni u l-ksib tal-objettivi tal-
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programmi.

Or. en

Emenda 10
Proposta għal Regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Ta' min jinnota wkoll li r-riżorsi 
baġitarji ppjanati skont dan ir-
Regolament ma jkoprux ħidma 
ffinanzjata minn fondi allokati lill-
programm Orizzont 2020, Programm ta' 
Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni, 
bħal dik marbuta mal-iżvilupp tal-
applikazzjonijiet li jirriżultaw mis-sistemi. 
Din il-ħidma se tgħin biex jiġi ottimizzat l-
użu tas-servizzi pprovduti fil-kuntest tal-
programmi, biex jiġi żgurat dħul soċjali u 
ekonomiku tajjeb mill-investimenti li saru 
mill-Unjoni u biex jiżdied l-għarfien tan-
negozji fl-Unjoni fir-rigward tat-
teknoloġija tar-radjunavigazzjoni bis-
satellita.

(18) Hu importanti ħafna li jiġi ottimizzat 
l-użu tas-servizzi pprovduti fil-kuntest tal-
programmi, biex jiġi żgurat dħul soċjali u 
ekonomiku tajjeb mill-investimenti li saru 
mill-Unjoni u biex jiżdied l-għarfien tan-
negozji fl-Unjoni fir-rigward tat-
teknoloġija tar-radjunavigazzjoni bis-
satellita. Dan għandu jkun l-għan tal-
attivitajiet marbuta mal-massimizzazzjoni 
tal-benefiċċji ekonomiċi tal-programmi, li 
għandhom jinkludu xogħol iffinanzjat 
taħt il-programm Orizzont 2020, 
Programm Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni, u jitwettqu b’konnessjoni 
mal-programmi.

Or. en

Emenda 11
Proposta għal Regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Barra minn hekk, id-dħul iġġenerat 
mis-sistemi għandu jitħallas lill-Unjoni 
biex tikkumpensa għall-investimenti li 
tkun għamlet qabel. Madankollu, għandu 
jkun possibli li jiġi previst mekkaniżmu 
tal-qsim tad-dħul fil-kuntratti li jiġu 
ffirmati mis-settur privat.

(19) Barra minn hekk, kwalunkwe dħul
iġġenerat mis-sistemi għandu jitħallas lill-
Unjoni u jintuża għall-appoġġ tal-
programmi. B’mod partikolari, għandu 
jintuża biex jiffinanzja l-attivitajiet 
maħsuba biex jimmassimizzaw il-
benefiċċji ekonomiċi tal-programmi.
Madankollu, għandu jkun possibli li jiġi 
previst mekkaniżmu tal-qsim tad-dħul fil-
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kuntratti li jiġu ffirmati mis-settur privat.

Or. en

Emenda 12
Proposta għal Regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) L-Aġenzija tal-GNSS Ewropew ġiet 
stabbilita mir-Regolament (UE) 
Nru 912/2010 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tat-22 ta' Settembru 2010 li 
jistabbilixxi l-Aġenzija Ewropea GNSS, u 
jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1321/2004 
dwar l-istabbiliment ta’ strutturi għat-
tmexxija tal-programmi Ewropej ta’ 
radjunavigazzjoni bis-satellita u li jemenda 
r-Regolament (KE) Nru 683/2008 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill bil-għan 
li tikseb l-objettivi tal-programmi Galileo u 
EGNOS u timplimenta ċerti kompiti 
assoċjati mal-progress tal-programmi. Hija 
aġenzija tal-Unjoni li, bħala korp skont it-
tifsira tal-Artikolu 185 tar-Regolament
(KE, Euratom) Nru 1605/2002, hija 
soġġetta għall-obbligi applikabbli għall-
aġenziji tal-Unjoni. Għandha tiġi assenjata 
ċerti kompiti assoċjati mas-sigurtà tal-
programm, mad-deżinjazzjoni potenzjali 
tagħha bħala awtorità kompetenti tal-PRS u
mal-kontribut tagħha fit-tqegħid fis-suq 
tas-sistemi. Għandha wkoll tagħmel 
kompiti li l-Kummissjoni tista' tagħtiha 
permezz ta' wieħed jew iktar mill-ftehimiet 
ta' delegazzjoni li jkopru kompiti speċifiċi 
varji marbuta mal-programmi, inkluż 
kompiti marbuta mal-fażijiet tal-
esplojtazzjoni tas-sistemi u l-promozzjoni 
tal-applikazzjonijiet u s-servizzi fis-suq 
tan-navigazzjoni bis-satellita. Sabiex il-
Kummissjoni, li tirrappreżenta lill-Unjoni, 
teżerċita kompletament is-setgħa ta' 
kontroll tagħha, dawn il-ftehimiet ta' 
delegazzjoni għandhom jinkludu l-

(23) L-Aġenzija Ewropea GNSS ġiet 
stabbilita mir-Regolament (UE) 
Nru 912/2010 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tat-22 ta' Settembru 2010 li 
jistabbilixxi l-Aġenzija Ewropea GNSS, u 
jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1321/2004 
dwar l-istabbiliment ta’ strutturi għat-
tmexxija tal-programmi Ewropej ta’ 
radjunavigazzjoni bis-satellita u li jemenda 
r-Regolament (KE) Nru 683/2008 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill bil-għan 
li tikseb l-objettivi tal-programmi Galileo u 
EGNOS u timplimenta ċerti kompiti 
assoċjati mal-progress tal-programmi. Hija 
aġenzija tal-Unjoni li, bħala korp skont it-
tifsira tal-Artikolu 185 tar-Regolament
(KE, Euratom) Nru 1605/2002, hija 
soġġetta għall-obbligi applikabbli għall-
aġenziji tal-Unjoni. Għandha tiġi assenjata 
ċerti kompiti assoċjati mas-sigurtà tal-
programm, mad-deżinjazzjoni potenzjali 
tagħha bħala awtorità kompetenti tal-PRS u
l-promozzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni
tagħha għas-servizzi pprovduti. Għandha
tistabbilixxi wkoll kuntatti mill-qrib mal-
utenti u l-utenti potenzjali tas-servizzi 
pprovduti taħt il-programmi u l-ġbir ta’ 
informazzjoi dwar ir-rekwiżiti u l-iżviluppi 
tagħhom dwar is-suq tan-navigazzjoni 
bis-satelliti. Barra minn hekk, għandha 
tenfasizza oqsma fejn regolamenti jistgħu 
jiġu adattati jew introdotti biex jisfruttaw 
il-benefiċċji tal-GNSS u għandha twettaq 
kompiti mmirati lejn il-massimizzazzjoni 
tal-benefiċċji tal-programmi. Barra minn 
hekk, għandha wkoll tagħmel kompiti li l-
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kondizzjonijiet ġenerali ta' ġestjoni tal-
fondi allokati lill-Aġenzija Ewropea 
GNSS.

Kummissjoni tista' tagħtiha permezz ta' 
wieħed jew iktar mill-ftehimiet ta' delega li 
jkopru kompiti speċifiċi varji marbuta mal-
programmi, inkluż kompiti marbuta mal-
fażijiet tal-esplojtazzjoni tas-sistemi.
Sabiex il-Kummissjoni, li tirrappreżenta 
lill-Unjoni, teżerċita kompletament is-
setgħa ta' kontroll tagħha, dawn il-ftehimiet 
ta' delega għandhom jinkludu l-
kondizzjonijiet ġenerali ta' ġestjoni tal-
fondi allokati lill-Aġenzija Ewropea 
GNSS.

Or. en

Emenda 13
Proposta għal Regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) L-Unjoni għandha tikkonkludi ftehim 
ta' delegazzjoni multiannwali mal-
Aġenzija Spazjali Ewropea li jkopri l-
aspetti tekniċi tal-programm u l-aspetti 
marbuta mal-programmazzjoni. Sabiex il-
Kummissjoni, li tirrappreżenta lill-Unjoni, 
teżerċita kompletament is-setgħa ta' 
kontroll tagħha, il-ftehim ta' delega għandu 
jinkludi partikolarment il-kundizzjonijiet 
ġenerali għall-ġestjoni tal-fondi fdati lill-
Aġenzija Spazjali Ewropea. Fir-rigward 
tal-attivitajiet iffinanzjati esklussivament 
mill-Unjoni, dawn il-kundizzjonijiet 
għandhom jiżguraw livell ta' kontroll 
komparabbli ma' dak rikjest li kieku l-
Aġenzija Spazjali Ewropea kienet Aġenzija 
tal-Unjoni.

(24) Għall-fażi ta’ implimentazzjoni tal-
programm Galileo, l-Unjoni għandha 
tikkonkludi ftehim ta' delega mal-Aġenzija 
Spazjali Ewropea li jistipula l-kompiti tal-
Aġenzija f’dik il-fażi.  Sabiex il-
Kummissjoni, li tirrappreżenta lill-Unjoni, 
teżerċita kompletament is-setgħa ta' 
kontroll tagħha, il-ftehim ta' delega għandu 
jinkludi partikolarment il-kundizzjonijiet 
ġenerali għall-ġestjoni tal-fondi fdati lill-
Aġenzija Spazjali Ewropea, filwaqt li 
jipprovdu biżżejjed flessibbiltà għall-
Aġenzija biex twettaq il-kompiti tekniċi 
tagħha b’mod effettiv. Fir-rigward tal-
attivitajiet iffinanzjati esklussivament mill-
Unjoni, dawn il-kundizzjonijiet għandhom 
jiżguraw livell ta' kontroll komparabbli ma' 
dak rikjest li kieku l-Aġenzija Spazjali 
Ewropea kienet Aġenzija tal-Unjoni.

Or. en
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Emenda 14
Proposta għal Regolament
Premessa 24 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24a) Għall-fażi tal-esplojtazzjoni tal-
programmi, l-Aġenzija Ewropea GNSS 
għandha tikkonkludi arranġamenti ta’ 
xogħol mal-Aġenzija Spazjali Ewropea 
fejn jiġu identifikati l-kompiti ta' din tal-
aħħar fl-iżvilupp tal-ġenerazzjoni futura 
tas-sistemi u fl-għoti ta' appoġġ tekniku 
b'rabta mal-ġenerazzjoni tas-sistemi 
attwali.  F’dan ir-rigward, għandha 
tittieħed nota tal-fatt li l-attivitajiet ta’ 
riċerka u żvilupp teknoloġiku marbuta 
mal-evoluzzjoni tas-sistemi se jkunu 
ffinanzjati mill-programm Orizzont 2020.

Or. en

Emenda 15
Proposta għal Regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Minħabba li l-programmi se jkunu, fil-
prinċipju, iffinanzjati mill-Unjoni, l-
akkwist pubbliku taħt dawn il-programmi 
għandu jikkonforma mar-regoli tal-Unjoni 
dwar il-kuntratti pubbliċi u għandu jkollu l-
għan li jakkwista l-aqwa valur għall-flus li 
jintefqu, jikkontrolla l-ispejjeż, inaqqas ir-
riskji, iżid l-effiċjenza u jnaqqas id-
dipendenza fuq xi fornitur wieħed. 
Għandha tiġi segwita politika ta' aċċess 
miftuħ u kompetizzjoni ġusta fil-katina 
sħiħa tal-provvista, u l-offerta ta' 
opportunitajiet ekwilibrati ta’ 
parteċipazzjoni tal-industrija fil-livelli 
kollha ta' attività u inklużi b’mod 
partikolari l-intrapriżi zgħar u ta' daqs 
medju (minn hawn 'il quddiem, SMEs). 
Għandha tiġi evitata l-possibbiltà ta' abbuż 

(28) Minħabba li l-programmi se jkunu, fil-
prinċipju, iffinanzjati mill-Unjoni, l-
akkwist pubbliku taħt dawn il-programmi 
għandu jikkonforma mar-regoli tal-Unjoni 
dwar il-kuntratti pubbliċi u għandu jkollu l-
għan li jakkwista l-aqwa valur għall-flus li 
jintefqu, jikkontrolla l-ispejjeż, inaqqas ir-
riskji, iżid l-effiċjenza u jnaqqas id-
dipendenza fuq xi fornitur wieħed. 
Għandha tiġi żgurata politika ta' aċċess 
miftuħ u kompetizzjoni ġusta fil-katina 
sħiħa tal-provvista, u l-offerta ta' 
opportunitajiet ekwilibrati ta’ 
parteċipazzjoni tal-industrija fil-livelli 
kollha, inklużi, b’mod partikolari, 
konkorrenti ġodda u intrapriżi zgħar u ta' 
daqs medju (minn hawn 'il quddiem, 
SMEs). Għandha tiġi evitata l-possibbiltà 
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ta' dominanza u ta' dipendenza fit-tul minn 
fornituri uniċi. Sabiex jitnaqqsu r-riskji tal-
programmi, biex tiġi evitata d-dipendenza 
minn sors wieħed ta' provvista u biex jiġi 
żgurat kontroll ġenerali aħjar tal-
programmi u l-ispejjeż u l-iskedi tagħhom, 
għandhom jintużaw akkwisti minn sorsi 
differenti, fejn xieraq. L-industriji tal-
Unjoni għandhom jiġu permessi li 
jirrikorru għal sorsi barra l-Unjoni għal 
ċerti komponenti u servizzi f’każ ta' 
vantaġġi sostanzjali ippruvati f’termini ta' 
kwalità u spejjeż, waqt li jqisu n-natura 
strateġika tal-programmi GNSS Ewropej u 
tar-rekwiżiti tas-sigurtà tal-Unjoni u tal-
kontroll tal-esportazzjoni. Għandu jittieħed 
vantaġġ mill-investiment tas-settur 
pubbliku u mill-esperjenza u kompetenza 
industrijali, inkluża dik akkwistata waqt il-
fażijiet ta' definizzjoni u ta' żvilupp u 
validazzjoni tal-programmi, waqt li jiġi 
assigurat li s-sejħiet għal offerti 
kompetittivi ma jiġux preġudikati.

ta' abbuż ta' dominanza u ta' dipendenza 
fit-tul minn fornituri uniċi. Sabiex 
jitnaqqsu r-riskji tal-programmi, biex tiġi 
evitata d-dipendenza minn sors wieħed ta' 
provvista u biex jiġi żgurat kontroll 
ġenerali aħjar tal-programmi u l-ispejjeż u 
l-iskedi tagħhom, għandhom jintużaw 
akkwisti minn sorsi differenti, fejn xieraq. 
L-industriji tal-Unjoni għandhom jiġu 
permessi li jirrikorru għal sorsi barra l-
Unjoni għal ċerti komponenti u servizzi 
f’każ ta' vantaġġi sostanzjali ippruvati 
f’termini ta' kwalità u spejjeż, waqt li jqisu 
n-natura strateġika tal-programmi GNSS 
Ewropej u tar-rekwiżiti tas-sigurtà tal-
Unjoni u tal-kontroll tal-esportazzjoni. 
Għandu jittieħed vantaġġ mill-investiment 
tas-settur pubbliku u mill-esperjenza u 
kompetenza industrijali, inkluża dik 
akkwistata waqt il-fażijiet ta' definizzjoni u 
ta' żvilupp u validazzjoni tal-programmi, 
waqt li jiġi assigurat li s-sejħiet għal offerti 
kompetittivi ma jiġux preġudikati. Filwaqt 
li titqies l-istruttura speċifika tal-
industrija tal-ispazju, u l-valur strateġiku 
tagħha, għandha tingħata attenzjoni 
wkoll lill-proċess ta’ akkwist peress li dan 
hu importanti sabiex tinżamm il-kapaċità 
industrijali fis-settur spazjali fl-Unjoni.

Or. en

Emenda 16
Proposta għal Regolament
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Sabiex jiġu stipulati l-miżuri 
neċessarji biex ikunu żgurati l-
kompatibilita' u l-interoperabilità tas-
sistemi ma' sistemi oħra tan-navigazzjoni 
bis-satellita kif ukoll mezzi konvenzjonali 
tar-radjunavigazzjoni u biex tkun żgurata 
s-sigurtà tas-sistemi u t-tħaddim tagħhom, 
għandha tiġi ddelegata s-setgħa lill-

(37) Sabiex jiġu stipulati l-miżuri 
neċessarji biex ikunu żgurati l-
kompatibilita' u l-interoperabilità tas-
sistemi ma' sistemi oħra tan-navigazzjoni 
bis-satellita kif ukoll mezzi konvenzjonali 
tar-radjunavigazzjoni, biex tkun żgurata s-
sigurtà tas-sistemi u t-tħaddim tagħhom u 
biex jiġi stabbilit qafas għall-ġestjoni tad-
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Kummissjoni biex tadotta atti skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għal 
dawn iż-żewġ oqsma ta' kompetenza. 
Huwa ta’ importanza partikolari li l-
Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 
xierqa matul il-ħidma preparatorja tagħha, 
inkluż fil-livell ta’ esperti. Il-Kummissjoni, 
hija u tħejji u tfassal atti ddelegati, għandha 
tiżgura t-trasmissjoni simultanja, f’waqtha 
u xierqa ta’ dokumenti rilevanti lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

drittijiet tal-proprjetà intellettwali, 
għandha tiġi ddelegata s-setgħa lill-
Kummissjoni biex tadotta atti skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għal 
dawn iż-żewġ oqsma ta' kompetenza. 
Huwa ta’ importanza partikolari li l-
Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 
xierqa matul il-ħidma preparatorja tagħha, 
inkluż fil-livell ta’ esperti. Il-Kummissjoni, 
waqt li tkun qed tipprepara u tfassal l-atti 
delegati, għadha tiżgura trażmissjoni 
simultanja, fil-ħin u xierqa tad-dokumenti 
relevanti lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill.

Or. en

Emenda 17
Proposta għal Regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-programmi Galileo u EGNOS 
għandhom ikopru l-attivitajiet kollha 
meħtieġa biex jiddefinixxu, jiżviluppaw, 
jivvalidaw, jibnu, iħaddmu, iġeddu u jtejbu 
ż-żewġ sistemi Ewropej ta' navigazzjoni 
bis-satellita, jiġifieri s-sistema stabbilita 
skont il-programm Galileo u s-sistema 
EGNOS, u tiżgura s-sigurtà tagħhom.

1. Il-programmi Ewropej ta’ navigazzjoni 
bis-satellita, Galileo u EGNOS għandhom 
ikopru l-attivitajiet kollha meħtieġa biex 
jiddefinixxu, jiżviluppaw, jivvalidaw, 
jibnu, iħaddmu, iġeddu u jtejbu ż-żewġ
sistemi Ewropej ta' navigazzjoni bis-
satellita, jiġifieri s-sistema stabbilita skont 
il-programm Galileo u s-sistema EGNOS, 
u tiżgura s-sigurtà tagħhom.

Or. en

Emenda 18
Proposta għal Regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-sistema stabbilita skont il-programm 
Galileo hija infrastruttura ta’ sistema 

2. Is-sistema stabbilita skont il-programm 
Galileo hija infrastruttura ta’ sistema 
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awtonoma u globali ta’ navigazzjoni bis-
satellita (GNSS) li tinkludi kostellazzjoni 
ta' satelliti u netwerk globali ta' 
stazzjonijiet terrestri.

awtonoma u globali ta’ navigazzjoni bis-
satellita (GNSS) speċifikament imfassla 
għal raġunijiet ċivili, li tinkludi 
kostellazzjoni ta' satelliti u netwerk globali 
ta' stazzjonijiet terrestri.

Or. en

Emenda 19
Proposta għal Regolament
Artikolu 1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Is-sistema EGNOS hija infrastruttura
għall-monitoraġġ u l-korrezzjoni tas-
sinjali li jintbagħtu minn sistemi globali
eżistenti ta’ navigazzjoni bis-satellita. Din 
tikkonsisti minn stazzjonijiet terrestri u 
diversi transponders installati fuq is-
satelliti ġeostazzjonarji.

3. Is-sistema EGNOS hija infrastruttura li 
tipprovdi sinjali korretti u mtejba emessi
minn diversi sistemi globali ta' 
navigazzjoni bis-satellita. Din tikkonsisti 
minn stazzjonijiet terrestri u diversi 
transponders installati fuq is-satelliti 
ġeostazzjonarji.

Or. en

Emenda 20
Proposta għal Regolament
Artikolu 1 – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-għoti ta’ “servizz għas-sikurezza tal-
ħajja” (imsejjaħ “Safety of Life Service 
jew SoL) maħsub għall-utenti li għalihom 
is-sigurtà hija essenzjali. Dan is-servizz 
jissodisfa wkoll ir-rekwiżiti ta’ ċerti setturi 
għall-kontinwità, disponibbiltà u eżatezza u 
jinkludi funzjoni ta’ integrità li tavża lill-
utent bi kwalunkwe falliment li jkun hemm 
fis-sistema;

(b) li jkun offrut bla ħlas servizz ta' 
protezzjoni tal-ħajja (safety-of-life service, 
SoL) maħsub għall-utenti li għalihom is-
sikurezza hija essenzjali. dan is-servizz 
jissodisfa wkoll ir-rekwiżiti ta' ċerti setturi 
għall-kontinwità, id-disponibbiltà u l-
preċiżjoni u jinkludi messaġġ ta' integrità li 
jallerta lill-utent bi kwalunkwe falliment 
fis-sistema;

Or. en
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Emenda 21
Proposta għal Regolament
Artikolu 1 - paragrafu 4 - punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) li joffru servizz pubbliku rregolat (PRS) 
maħsub biss għall-utenti awtorizzati mill-
gvernijiet, għall-applikazzjonijiet sensittivi 
li jesiġu livell għoli ta kontinwità fis-
servizz; dan is-servizz juża sinjali 
b'saħħithom u kkriptati;

(d) li joffru servizz pubbliku rregolat (PRS) 
maħsub biss għall-utenti awtorizzati mill-
gvernijiet, għall-applikazzjonijiet sensittivi 
li jesiġu livell għoli ta kontinwità fis-
servizz. Dan is-servizz għandu juża sinjali 
b'saħħithom u kkriptati u għandu jiġi 
offrut bla ħlas lill-Istati Membri, lill-
istituzzjonijiet tal-Unjoni inkluż is-Servizz 
Ewropew għall-Azzjoni Esterna;

Or. en

Emenda 22
Proposta għal Regolament
Artikolu 1 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) li joffru servizz ta’ safety-of-life 
(servizz ta’ sikurezza tal-ħajja) (SoL), 
servizz li għandu fil-mira utenti li 
għalihom is-sikurezza hija neċessarja; 
b'mod partikolari, dan is-servizzi jissodisfa 
wkoll ir-rekwiżiti ta' ċerti setturi għall-
kontinwità, id-disponibbiltà u l-preċiżjoni u 
jinkludi messaġġ ta’ integrità li javża lill-
utent bi kwalunkwe falliment li jkun hemm 
fis-sistema fir-rigward taż-żona ta' 
kopertura.

(c) li jkun offrut bla ħlas servizz ta' 
protezzjoni tal-ħajja (safety-of-life service, 
SoL) maħsub għall-utenti li għalihom is-
sikurezza hija essenzjali. b'mod partikolari, 
dan is-servizzi jissodisfa wkoll ir-rekwiżiti 
ta' ċerti setturi għall-kontinwità, id-
disponibbiltà u l-preċiżjoni u jinkludi 
messaġġ ta’ integrità li javża lill-utent bi 
kwalunkwe falliment li jkun hemm fis-
sistema fir-rigward taż-żona ta' kopertura.

Or. en

Emenda 23
Proposta għal Regolament
Artikolu 1 – paragrafu 5 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-programm EGNOS għandu wkoll l-għan 
speċifiku li jestendi l-kopertura ġeografika 
għal dawn is-servizzi fit-territorju kollu tal-
Unjoni u, skont il-limitazzjonijiet tekniċi u 
abbażi ta’ ftehimiet internazzjonali, għal 
reġjuni oħra fid-dinja, b’mod partikolari 
territorji ta’ pajjiżi terzi koperti mill-ajru 
uniku Ewropew.

Il-programm EGNOS għandu jkollu wkoll 
l-għan speċifiku li jestendi, mill-iktar fis 
possibbli, il-kopertura ġeografika għal 
dawn is-servizzi fit-territorju kollu tal-
Unjoni u, skont il-limitazzjonijiet tekniċi u 
abbażi ta’ ftehimiet internazzjonali, għal 
reġjuni oħra fid-dinja, b’mod partikolari 
territorji ta’ pajjiżi kandidati u pajjiżi terzi 
koperti mill-Ajru Uniku Ewropew u l-
Politika Ewropea tal-Viċinat.

Or. en

Emenda 24
Proposta għal Regolament
Artikolu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament jistipula r-regoli fir-
rigward tal-implimentazzjoni u t-tħaddim
tas-sistemi skont il-programmi Ewropej 
tan-navigazzjoni bis-satellita, b’mod 
partikolari dawk li jirrigwardaw il-
governanza u l-kontribut finanzjarju tal-
Unjoni.

Dan ir-Regolament jistipula r-regoli fir-
rigward tal-implimentazzjoni u l-
esplojtazzjoni tas-sistemi taħt il-programmi 
Ewropej tan-navigazzjoni bis-satellita, 
b’mod partikolari dawk relatati mal-
governanza u l-kontribuzzjoni finanzjarja 
tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 25
Proposta għal Regolament
Artikolu 3 - punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) fażi ta’ żvilupp u ta' validazzjoni, li 
tinkludi l-bini u t-tnedija tal-ewwel 
satelliti, it-twaqqif tal-ewwel infrastrutturi 
fuq l-art u x-xogħol u t-tħaddim kollu 
meħtieġ għall-validazzjoni tas-sistema fl-
orbita; l-għan hu li din il-fażi titlesta fl-

(b) fażi ta’ żvilupp u ta' validazzjoni, li hi 
skedata biex titlesta fl-2013, li tinkludi l-
bini u t-tnedija tal-ewwel satelliti, it-
twaqqif tal-ewwel infrastrutturi fuq l-art u 
x-xogħol u t-tħaddim kollu meħtieġ għall-
validazzjoni tas-sistema fl-orbita;
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2013;

Or. en

Emenda 26
Proposta għal Regolament
Artikolu 3 punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) fażi ta' skjerament li tikkonsisti fit-
twaqqif u l-ħarsien tal-infrastrutturi 
spazjali u dawk fuq l-art kollha kif ukoll l-
operazzjonijiet relatati li jinkludu l-
preparazzjonijiet għall-fażi tal-
isfruttament; l-għan hu li din il-fażi, li 
nbdiet fl-2008, titlesta fl-2020;

(c) fażi ta' skjerament, li għandha titlesta 
fl-2020, li tikkonsisti fit-twaqqif u l-ħarsien 
tal-infrastrutturi spazjali u dawk fuq l-art 
kollha kif ukoll l-operazzjonijiet relatati li 
jinkludu l-preparazzjonijiet għall-fażi tal-
isfruttament;

Or. en

Emenda 27
Proposta għal Regolament
Artikolu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) fażi ta’ sfruttament li tinkludi l-
maniġment tal-infrastruttura, il-
manutenzjoni, titjib kontinwi, it-tiġdid u l-
ħarsien tas-sistema, ġestjoni tal-
infrastruttura, il-manutenzjoni, it-titjib 
kontinwu, it-tiġdid u l-protezzjoni tas-
sistema, l-operazzjonijiet ta' ċertifikazzjoni 
u standardizzazzjoni marbuta mal-
programm, il-provvista u l-bejgħ tas-
servizzi u l-attivitajiet l-oħra kollha 
meħtieġa għall-iżvilupp tas-sistema u 
għall-funzjonament bla xkiel tal-
programm; l-għan huwa li din il-fażi tibda
progressivament bejn l-2014 u l-2015
b’forniment tas-servizzi inizjali.

(d) fażi tal-esplojtazzjoni li tinkludi
attivitajiet operattivi, inklużi l-maniġment 
tal-infrastruttura, il-manutenzjoni, titjib
kontinwu u l-ħarsien tas-sistema, l-
operazzjonijiet ta' ċertifikazzjoni u 
standardizzazzjoni marbuta mal-programm
u l-għoti, il-promozzjoni u l-
kummerċjalizzazzjoni tas-servizzi
msemmija fl-Artikolu 1(4) u tal-
applikazzjonijiet u s-servizzi żviluppati 
abbażi ta’ dawk is-servizzi, l-attivitajiet ta’ 
żvilupp u implimentazzjoni għall-
evoluzzjoni u l-ġenerazzjonijiet futuri tas-
sistema, inkluż l-akkwist, u l-attivitajiet l-
oħra kollha meħtieġa għall-iżvilupp tas-
sistema u għall-funzjonament bla xkiel tal-
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programm. Din il-fażi għandha tibda fl-
2014 b’forniment tas-servizzi inizjali.
Għandha tintlaħaq kapaċità operattiva 
sħiħa sal-2020.

Or. en

Emenda 28
Proposta għal Regolament
Artikolu 4 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tħaddim tas-sistema EGNOS L-esplojtazzjoni tas-sistema EGNOS

Or. en

Emenda 29
Proposta għal Regolament
Artikolu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tħaddim tas-sistema EGNOS 
prinċipalment jinkludi l-maniġment tal-
infrastruttura, il-manutenzjoni, it-titjib 
kontinwu, it-tiġdid u l-ħarsien tas-sistema,
l-approvazzjoni, l-attivitajiet ta' 
ċertifikazzjoni u standardizzazzjoni 
marbuta mal-programm, l-elementi kollha 
li jiġġustifikaw l-affidabbiltà tas-sistema u 
t-tħaddim tagħha kif ukoll il-forniment u l-
kummerċjalizzazzjoni tas-servizzi..

L-esplojtazzjoni tas-sistema EGNOS
għandha, prinċipalment, tinkludi 
attivitajiet operattivi inkluż il-maniġment
tal-infrastruttura, il-manutenzjoni, it-titjib 
kontinwu u l-ħarsien tas-sistema, l-
attivitajiet ta' ċertifikazzjoni u 
standardizzazzjoni marbuta mal-programm,
u l-għoti, il-promozzjoni u l-
kummerċjalizzazzjoni tas-servizzi 
msemmija fl-Artikolu 1(5) u tal-
applikazzjonijiet u s-servizzi żviluppati 
abbażi ta’ dawk is-servizzi, l-attivitajiet ta’ 
żvilupp u implimentazzjoni għall-
evoluzzjoni u l-ġenerazzjonijiet futuri tas-
sistema, inkluż l-akkwist, l-elementi kollha 
li jiġġustifikaw l-affidabbiltà tas-sistema u 
t-tħaddim tagħha kif ukoll l-estensjoni tal-
kopertura ġeografika tas-servizzi
b’konformità mal-Artikolu 1(5).

Or. en



PE489.561v02-00 22/51 PR\904241MT.doc

MT

Emenda 30
Proposta għal Regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B'mod partikolari, il-Kummissjoni
għandha tiżgura li d-drittijiet tal-proprjetà 
intellettwali tal-Unjoni jkunu użati bl-
aħjar mod.

Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-assi 
msemmija fil-paragrafu 1 jintużaw bl-
aqwa mod possibbli. B’mod partikolari, 
għandha tieħu ħsieb id-drittijiet tal-
proprjetà intellettwali li jirriżultaw mix-
xogħol li jsir taħt il-programmi bl-iktar 
mod effettiv possibbli, billi jitqiesu l-
interessi tal-partijiet interessati kollha u l-
ħtieġa li jiġi żgurat żvilupp armonjuż tas-
swieq u teknoloġiji ġodda. Għal dan il-
għan, għandha tiżgura li l-kuntratti 
konklużi taħt il-programmi jkunu 
jinkludu l-possibbiltà li jiġu ttrasferiti jew 
permessi lil partijiet terzi d-drittijiet tal-
proprjetà intellettwali li jirriżultaw minn 
xogħol imwettaq taħt il-programmi.

Or. en

Emenda 31
Proposta għal Regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi, 
permezz ta’ atti delegati skont l-Artikolu 
34, qafas ta’ ġestjoni tad-drittijiet tal-
proprjetà intellettwali kif imsemmi fil-
paragrafu 2.

Or. en

Emenda 32
Proposta għal Regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) attivitajiet marbuta mal-fażi ta' 
skjerament tal-programm Galileo, inklużi 
l-azzjonijiet għall-maniġment u l-
monitoraġġ ta’ din il-fażi;

a) attivitajiet marbuta mat-taqsimiet dwar 
l-ispazju u l-aġġornament tal-programm 
Galileo, inkluż iżda mhux limitat għall-
implimentazzjoni tal-kostellazzjoni ta’
referenza flimkien mar-riżervi meħtieġa, 
it-twaqqif assoċjat, aġġornament 
minħabba skadenza u żvilupp ta’ 
ġenerazzjoni ġdida ta’ satelliti;

Or. en

Emenda 33
Proposta għal Regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) attivitajiet marbuta mat-tħaddim tas-
sistema stabbilita skont il-programm
Galileo, inklużi l-azzjonijiet bil-quddiem 
jew dawk preparatorji għal din il-fażi;

b) attivitajiet marbuta mat-taqsimiet tadd-
dispożizzjoni tal-art u s-servizz tal-
programm Galileo, inkluż iżda mhux 
limitat għall-iżvilupp ta' kapaċità ta' 
ġestjoni minn 18 għal 24 satellita, ir-
reviżjoni tas-Servizz tal-Protezzjoni tal-
Ħajja u tas-Servizz Kummerċjali, l-
implimentazzjoni u l-esplojtazzjoni tal-
hosting tas-sit, l-esplojtazzjoni tal-
istazzjonijiet, l-implimentazzjoni u l-
esplojtazzjoni ta' Ċentri tal-Faċilitajiet 
tas-Servizzi (inkluż iċ-ċentru tal-
prestazzjoni, Geodesy u Timing), iċ-ċentru 
tas-servizzi, il-manutenzjoni tas-siti, staff 
speċifiku għaċ-ċentru, il-manutenzjoni 
tat-taqsima spazjali, l-esplojtazzjoni tan-
netwerk tat-telekomunikazzjoni u s-
support għas-sistema; attivitajiet relatati 
mal-massimizzazzjoni tal-benefiċċji 
soċjoekonomiċi tal-programm;

Or. en
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Emenda 34
Proposta għal Regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) attivitajiet assoċjati mat-tħaddim tas-
sistema EGNOS.

c) attivitajiet assoċjati mal-esplojtazzjoni
tas-sistema EGNOS, inklużi - imma mhux 
limitati għalihom - il-kuntratt ta' 
esplojtazzjoni għat-tħaddim u l-
manutenzjoni tas-sistema, aġġornament 
teknoloġiku u skadenza, filwaqt li jitqiesu 
d-diversi verzjonijiet tas-sistema, il-
kuntratt ta' esplojtazzjoni għat-
transponders, u estensjoni tal-kopertura 
ġeografika tas-servizzi; attivitajiet relatati 
mal-massimizzazzjoni tal-benefiċċji 
soċjoekonomiċi tal-programm;

Or. en

Emenda 35
Proposta għal Regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ca) attivitajiet assoċjati mal-ġestjoni tal-
programmi, inklużi, imma mhux limitati, 
mad-disinn u l-akkwist, system prime, il-
ġestjoni taċ-ċentru għas-sigurtà, il-
ġestjoni tal-esplojtazzjoni u l-ispejjeż 
amministrattivi.

Or. en

Emenda 36
Proposta għal Regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-fażijiet tal-iskjerament u l-
isfruttament għandhom ikunu ffinanzjati 
mill-Unjoni b’konformità mal-
Artikolu 10(1) mingħajr ħsara għall-

1. L-attivitajiet relatati mal-programm 
Galileo msemmija fl-Artikolu 7(1)(a), (b) 
u (ca) u l-Artikolu 7(2) għandhom ikunu 
ffinanzjati mill-Unjoni b’konformità mal-
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paragrafi 2 u 3 tal-Artikolu preżenti. Artikolu 10(1) u (1a)(a), (b) u (d), 
mingħajr ħsara għall-paragrafi 2 u 3 tal-
Artikolu preżenti.

Or. en

Emenda 37
Proposta għal Regolament
Artikolu 9 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-finanzjament tat-tħaddim tas-sistema 
EGNOS

Il-finanzjament tal-esplojtazzjoni tas-
sistema EGNOS

Or. en

Emenda 38
Proposta għal Regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Unjoni għandha tiffinanzja t-tħaddim
tal-EGNOS, b’konformità mal-
Artikolu 10(1), mingħajr ħsara għal kull 
kontribuzzjoni minn kwalunkwe sors ta’ 
finanzjament ieħor, inklużi dawn 
imsemmija fil-paragrafi 2 u 3 ta’ dan l-
Artikolu.

1. L-Unjoni għandha tiffinanzja l-
attivitajiet relatati mal-esplojtazzjoni tal-
EGNOS imsemmija fl-Artikolu 7(1)(c), 
(ca) u l-Artikolu 7(2), b’konformità mal-
Artikolu 10(1) u (1a), (c) u (d), mingħajr 
ħsara għal kull kontribuzzjoni minn 
kwalunkwe sors ta’ finanzjament ieħor, 
inklużi dawn imsemmija fil-paragrafi 2 u 3 
ta’ dan l-Artikolu.

Or. en

Emenda 39
Proposta għal Regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-ammont li hemm referenza għalih 
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fil-paragrafu 1 għandu jkun maqsum kif 
ġej:

Or. en

Emenda 40
Proposta għal Regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1a – punt a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) għall-attivitajiet imsemmija fl-Artikolu 
7(1)(a), EUR [2340] miljun bil-prezzijiet 
attwali; 

Or. en

Emenda 41
Proposta għal Regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1a – punt b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) għall-attivitajiet imsemmija fl-Artikolu 
7(1)(b), EUR [3242] miljun bil-prezzijiet 
attwali, li minnhom tal-anqas 7% jkunu 
allokati għal attivitajiet relatati mal-
massimizzazzjoni tal-benefiċċji 
soċjoekonomiċi tal-programm, kif 
imsemmi fl-Artikolu 7(1)(b); 

Or. en

Emenda 42
Proposta għal Regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1a – punt c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) għall-attivitajiet imsemmija fl-Artikolu 
7(1)(c), EUR [1698] miljun bil-prezzijiet 
attwali, li minnhom tal-anqas 4% jkunu 
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allokati għal attivitajiet relatati mal-
massimizzazzjoni tal-benefiċċji 
soċjoekonomiċi tal-programm, kif 
imsemmi fl-Artikolu 7(1)(c); 

Or. en

Emenda 43
Proposta għal Regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1a – punt d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) għall-attivitajiet imsemmija fl-Artikolu 
7(1)(ca) u l-Artikolu 7(2), EUR [617] 
miljun bil-prezzijiet attwali.

Or. en

Emenda 44
Proposta għal Regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1a – subparagrafu 2 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-marġini maħsuba biex ikopru d-diversi 
tipi ta' riskju għandhom ikunu inklużi 
f'kull kategorija ta' nefqa.

Or. en

Emenda 45
Proposta għal Regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1 a – subparagrafu 3 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tista' talloka mill-ġdid 
approprjazzjonijiet mwarrba biex ikopru 
r-riskji tal-użu u tal-esplojtazzjoni (ħsarat 
fis-satelliti, riskji fil-lanċjar, dewmien u 
avvenimenti mhux mistennija relatati 
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mal-esplojtazzjoni) li ma jintużawx għal 
dan l-iskop biex ikopru attivitajiet relatati 
mal-massimizzazzjoni tal-benefiċċji 
soċjoekonomiċi tal-programmi.

Or. en

Emenda 46
Proposta għal Regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Il-Kummissjoni tista' talloka mill-ġdid 
fondi minn kategorija ta' nefqa, kif 
stipulat fil-paragrafu 1a (a) sa (d), għal 
oħra, sa livell massimu ta' 10% tal-
ammont imsemmi fil-paragrafu 1. Fejn xi 
waħda mill-allokazzjonijiet mill-ġdid tkun 
tikkonċerna ammont akbar minn 10% tal-
ammont imsemmi fil-paragrafu 1, il-
Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-
Kumitat imsemmi fl-Artikolu 35(1) skont 
il-proċedura konsultattiva msemmija fl-
Artikolu 35(2).

Or. en

Emenda 47
Proposta għal Regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1c. Il-Kummissjoni għandha tgħarraf lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill b'kull 
allokazzjoni mill-ġdid, kif imsemmi fil-
paragrafi 1a u 1b.

Or. en
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Emenda 48
Proposta għal Regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-introjtu ġġenerat mit-tħaddim tas-
sistemi għandu jinġabar mill-Unjoni, 
jitħallas lill-baġit tal-Unjoni u jiġi allokat 
għall-programmi. Jekk jirriżulta li l-introjtu 
ikun aktar minn dak meħtieġ għall-
finanzjament tal-fażijiet ta’ użu tal-
programm, kull adattament tal-prinċipju ta’ 
allokazzjoni għandu jkun approvat mill-
awtorità baġitarja abbażi ta’ proposta mill-
Kummissjoni.

1. L-introjtu ġġenerat mill-esplojtazzjoni
tas-sistemi għandu jinġabar mill-Unjoni, 
jitħallas lill-baġit tal-Unjoni u jiġi allokat 
għall-programmi, u b'mod partikulari 
għall-massimizzazzjoni tal-benefiċċji 
soċjoekonomiċi tagħhom. Jekk jirriżulta li 
l-introjtu ikun aktar minn dak meħtieġ
għall-finanzjament tal-fażijiet ta’
esplojtazzjoni tal-programm, kull 
adattament tal-prinċipju ta’ allokazzjoni 
għandu jkun approvat mill-awtorità 
baġitarja abbażi ta’ proposta mill-
Kummissjoni.

Or. en

Emenda 49
Proposta għal Regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni hija responsabbli għall-
progress tal-programmi. Hi tamministra l-
fondi allokati għalihom skont dan ir-
Regolament u timmoniterja l-
implimentazzjoni tal-attivitajiet kollha tal-
programm.

1. il-Kummissjoni għandu jkollha r-
responsabbiltà ġenerali għall-programmi. 
Hi għandha tamministra l-fondi allokati 
għalihom skont dan ir-Regolament u 
għandha timmoniterja l-implimentazzjoni 
tal-attivitajiet kollha tal-programm.

Or. en

Emenda 50
Proposta għal Regolament
Artikolu 13 - paragrafu 2 - parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Flimkien mal-kompiti ġenerali 2. Flimkien mal-kompiti ġenerali 
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msemmija fil-paragrafu 1 u dawk
msemmija f’dispożizzjonijiet oħra ta' dan 
ir-Regolament, il-kompiti tal-Kummissjoni 
skont dan ir-Regolament jinkludu l-
kompiti speċifiċi li ġejjin:

msemmija fil-paragrafu 1 u l-kompiti
msemmija f’dispożizzjonijiet oħra ta' dan 
ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha: 

Or. en

Emenda 51
Proposta għal Regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) għandha tiżgura diviżjoni ċara tal-
kompiti bejn id-diversi entitajiet involuti 
fil-programmi u għal dan il-għan talloka l-
kompiti msemmija rispettivament fl-
Artikoli 15(1)(d) u 16, partikolarment 
permezz ta’ ftehimiet ta’ delegazzjoni, lill-
Aġenzija Ewropea GNSS u l-Aġenzija 
Spazjali Ewropea;

(a) tiżgura diviżjoni ċara tal-kompiti bejn 
id-diversi entitajiet involuti fil-programmi 
u għal dan il-għan hija għandha talloka l-
kompiti msemmija rispettivament fl-
Artikoli 15(1)(a) u 16, partikolarment 
permezz ta’ ftehimiet ta’ delega, lill-
Aġenzija Ewropea GNSS u l-Aġenzija 
Spazjali Ewropea;

Or. en

Emenda 52
Proposta għal Regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) għandha timplimenta l-istrumenti u l-
miżuri strutturali korretti meħtieġa għall-
identifikazzjoni, il-kontroll, il-mitigazzjoni 
u l-monitoraġġ tar-riskji assoċjati mal-
programmi, b’mod partikolari f’termini ta’ 
spiża u skeda;

(b) tiżgura l-implimentazzjoni f'waqtha 
tal-programmi fi ħdan il-qafas baġitarju 
stipulat fl-Artikolu 10 u skont l-objettivi 
stipulati fl-Artikolu 1. Għal dan il-għan 
hija għandha timplimenta l-istrumenti u l-
miżuri strutturali xierqa meħtieġa għall-
identifikazzjoni, il-kontroll, il-mitigazzjoni 
u l-monitoraġġ tar-riskji assoċjati mal-
programmi, b’mod partikolari f’termini ta’ 
spiża u skeda;

Or. en
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Emenda 53
Proposta għal Regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) għandha timmaniġġja, f’isem l-Unjoni 
u fil-qasam tal-kompetenza tagħha, ir-
relazzjonijiet mal-pajjiżi terzi u l-
organizzazzjonijiet internazzjonali;

(c) timmaniġġja, f’isem l-Unjoni u fil-
qasam tal-kompetenza tagħha, ir-
relazzjonijiet mal-pajjiżi terzi u l-
organizzazzjonijiet internazzjonali;

Or. en

Emenda 54
Proposta għal Regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) hija għandha tiżgura s-sigurtà tal-
programmi u tistabbilixxi mekkaniżmi ta' 
koordinazzjoni bejn id-diversi entitajiet 
involuti.

(d) tiżgura s-sigurtà tal-programmi u 
tistabbilixxi mekkaniżmi ta' koordinazzjoni 
bejn id-diversi entitajiet involuti.

Or. en

Emenda 55
Proposta għal Regolament
Artikolu 13 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta meħtieġ għall-progress bla xkiel tal-
fażijiet tal-programm Galileo u t-tħaddim
tas-sistema EGNOS msemmija 
rispettivament fl-Artikolu 3 u 4, il-
Kummissjoni għandha tistipula l-miżuri 
meħtieġa biex:

Meta meħtieġ għall-progress bla xkiel tal-
fażijiet tal-programm Galileo u l-
esplojtazzjoni tas-sistema EGNOS 
msemmija rispettivament fl-Artikolu 3 u 4, 
il-Kummissjoni għandha tistipula l-miżuri 
meħtieġa biex:

Or. en
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Emenda 56
Proposta għal Regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Is-sistemi u t-tħaddim tagħhom 
għandhom ikunu sikuri.

1. Is-sistemi u t-tħaddim tagħhom 
għandhom ikunu sikuri taħt ir-
responsabilità tal-Kummissjoni skont l-
Artikolu 13(2)(d).

Or. en

Emenda 57
Proposta għal Regolament
Artikolu 15 - paragrafu 1 - parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sabiex tikseb l-għanijiet tal-programm,
l-Aġenzija Ewropea GNSS għandha 
tikkontribwixxi għall-implimentazzjoni 
tagħhom u twettaq l-kompiti li ġejjin, 
b’konformità mal-linji gwida stabbiliti 
mill-Kummissjoni:

1. L-Aġenzija Ewropea GNSS, 
b’konformità ma’ linji gwida stabbiliti 
mill-Kummissjoni, għandha:

Or. en

Emenda 58
Proposta għal Regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt a – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) fir-rigward tas-sigurtà tal-programmi, u 
mingħajr ħsara għall-Artikoli 14 u 17, hija 
għandha tassigura:

(a) tiżgura, fir-rigward tas-sigurtà tal-
programmi, u mingħajr ħsara għall-
Artikoli 14 u 17:

Or. en
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Emenda 59
Proposta għal Regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt a – sottopunt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) li jkun hemm ċertifikazzjoni tas-sigurtà 
b’konformità mal-Kapitolu III tar-
Regolament (UE) Nru 912/2010 sa mhux 
aktar tard mit-30 ta’ Ġunju 2016; 
għaldaqstant, hija għandha tagħti bidu u 
timmoniterja l-implimentazzjoni tal-
proċeduri tas-sigurtà u twettaq awditjar tas-
sigurtà tas-sistema;

(i) li jkun hemm ċertifikazzjoni tas-sigurtà 
b’konformità mal-Kapitolu III tar-
Regolament (UE) Nru 912/2010, permezz 
tal-Bord għall-Akkreditazzjoni tas-Sigurtà 
tagħha, sa mhux aktar tard mit-
30 ta’ Ġunju 2016; għaldaqstant, hija 
għandha tagħti bidu u timmoniterja l-
implimentazzjoni tal-proċeduri tas-sigurtà 
u twettaq awditjar tas-sigurtà tas-sistema;

Or. en

Emenda 60
Proposta għal Regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) għandha twettaq il-kompiti ta’ awtorità 
PRS kompetenti prevista fl-Artikolu 5 tad-
Deċiżjoni Nru 1104/2011/UE, jekk din 
tinħatar għal dan l-iskop u għandha tgħin 
lill-Kummissjoni fil-monitoraġġ tal-
konformità mal-istandards minimi komuni 
b’konformità mal-Artikolu 8(6) tad-
Deċiżjoni msemmija hawn fuq;

(b) twettaq il-kompiti ta’ awtorità PRS 
kompetenti prevista fl-Artikolu 5 tad-
Deċiżjoni Nru 1104/2011/UE, jekk din 
tinħatar għal dan l-iskop u tgħin lill-
Kummissjoni fil-monitoraġġ tal-
konformità mal-istandards minimi komuni 
b’konformità mal-Artikolu 8(6) tad-
Deċiżjoni msemmija hawn fuq;

Or. en

Emenda 61
Proposta għal Regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) fil-kuntest tat-tħaddim tas-sistemi, hi 
għandha tikkontribwixxi għall-
kummerċjalizzazzjoni tas-servizzi, inkluża

(c) tippromwovi u tikkummerċjalizza s-
servizzi msemmija fl-Artikolu 1(4) u (5), 
inkluż it-twettiq ta' analiżi tas-suq, il-ġbir 
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l-analiżi meħtieġa tas-suq; ta' informazzjoni dwar il-ħtiġijiet tal-
utenti u dwar żviluppi fis-suq tan-
navigazzjoni bis-satellita, it-twaqqif ta' 
kuntatti mill-qrib ma' utenti u utenti 
potenzjali tal-GNSS Ewropea;

Or. en

Emenda 62
Proposta għal Regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) tiżgura l-massimizzazzjoni tal-
benefiċċji soċjoekonomiċi tal-programmi, 
inkluż billi:
(i) tfassal u timmaniġġja pjan, ibbażat fuq 
il-prijoritajiet tad-diversi swieq tal-
applikazzjoni, filwaqt li tistabbilixxi pjan 
direzzjonali ta' adozzjoni skont il-qasam 
ta' applikazzjoni;
(ii) tidentifika oqsma fejn l-użu tal-GNSS 
jista' joffri benefiċċji soċjoekonomiċi u 
tippreżenta lill-Kummissjoni linji gwida 
għal miżuri regolatorji li jistgħu jiġu 
introdotti jew adatti fil-livell tal-UE biex 
jittieħed vantaġġ minn dawk il-benefiċċji;
(iii) twettaq testijiet u ċertifikazzjoni tal-
applikazzjonijiet, meta dan ikun fl-
interess tal-Unjoni;
(iv) timmaniġġja fondi għar-R&D tal-
EGNSS immirati għall-iżvilupp u l-użu ta' 
applikazzjonijiet u servizzi għas-suq tan-
navigazzjoni bis-satelliti, b'fokus 
partikulari fuq l-SMEs, inkluż bir-riżorsi 
disponibbli għal dak il-fini skont il-
programm Orizzont 2020;
(v) twettaq attivitajiet immirati għall-
adozzjoni ta' applikazzjonijiet EGNSS 
madwar it-territorju tal-Unjoni, 
tidentifika u tikkonnettja ċentri Ewropej 
ta' eċċellenza speċjalizzati f'setturi 
speċifiċi tal-applikazzjonijiet u servizzi 
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EGNSS, timmaniġġja n-netwerk ta' ċentri 
u tieħu mill-għarfien tal-awtoritajiet 
pubbliċi, universitajiet, ċentri tar-riċerka, 
komunitajiat ta' utenti u l-industrija, 
b'fokus partikolari fuq l-SMEs.

Or. en

Emenda 63
Proposta għal Regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt d 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) għandha wkoll twettaq kompiti 
speċifiċi oħrajn marbuta mal-programmi li 
jistgħu jiġu fdati lilha mill-Kummissjoni 
permezz ta’ ftehim ta’ delegazzjoni adottat 
abbażi ta' deċiżjoni ta’ delegazzjoni, 
b’konformità mal-Artikolu 54(2)(b) tar-
Regolament (KE, Euratom) 
Nru 1605/2002, li jinkludu:

1a. L-Aġenzija Ewropea GNSS għandha 
wkoll twettaq kompiti speċifiċi oħrajn 
relatati mal-programmi. Dawk il-kompiti 
għandhom jiġu fdati lilha mill-
Kummissjoni permezz ta’ ftehim ta’ delega
adottat abbażi ta' deċiżjoni ta’ delega, 
b’konformità mal-Artikolu 54(2)(b) tar-
Regolament (KE, Euratom) 
Nru 1605/2002, u għandhom jinkludu:

Or. en

Emenda 64
Proposta għal Regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt d – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) fil-kuntest tal-fażi ta' esplojtazzjoni 
tal-programmi, kif imsemmi fl-Artikoli 
3(d) u 4:

(i) attivitajiet operattivi fir-rigward tal-
maniġment tal-infrastruttura, il-
manutenzjoni, it-titjib kontinwu u t-tiġdid
tas-sistema, l-operazzjonijiet ta’ 
ċertifikazzjoni u standardizzazzjoni fil-
kuntest tal-programmi u l-forniment tas-
servizzi msemmija fl-Artikolu 3(d) u fl-
Artikolu 4;

(i) attivitajiet operattivi inklużi l-
maniġment tal-infrastruttura, il-
manutenzjoni u t-titjib kostanti tas-sistemi, 
l-operazzjonijiet ta’ ċertifikazzjoni u 
standardizzazzjoni u l-forniment tas-
servizzi msemmija fl-Artikolu 1(4) u (5);
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(ii) attivitajiet ta' żvilupp u tħaddim għall-
evoluzzjoni u l-ġenerazzjonijiet futuri tas-
sistemi, inkluż l-akkwist;

Or. en

Emenda 65
Proposta għal Regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt d – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) il-promozzjoni tal-applikazzjonijiet u s-
servizzi fis-suq tan-navigazzjoni bis-
satellita;

(b) il-promozzjoni tal-applikazzjonijiet u s-
servizzi fis-suq tan-navigazzjoni bis-
satellita;

Or. en

Emenda 66
Proposta għal Regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Minbarra l-kompiti msemmija fil-
paragrafu 1 u fil-konfini tal-missjoni 
tagħha, l-Aġenzija Ewropea GNSS 
għandha tipprovdi lill-Kummissjoni bl-
ispeċjalizzazzjoni teknika tagħha u tforni 
kwalunkwe informazzjoni meħtieġa għat-
twettiq tal-kompiti tagħha skont dan ir-
Regolament.

2. Minbarra l-kompiti msemmija fil-
paragrafi 1 u 1a u fil-konfini tal-missjoni 
tagħha, l-Aġenzija Ewropea GNSS 
għandha tipprovdi lill-Kummissjoni bl-
ispeċjalizzazzjoni teknika tagħha u tforni 
kwalunkwe informazzjoni meħtieġa għat-
twettiq tal-kompiti tagħha skont dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 67
Proposta għal Regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 35(1) 3. Il-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 35(1) 
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għandu jiġi kkonsultat dwar id-deċiżjoni 
ta’ delegazzjoni msemmija fil-
paragrafu 1(d) ta’ dan l-Artikolu, 
b’konformità mal-proċedura ta' 
konsultazzjoni msemmija fl-
Artikolu 35(2). Il-Kumitat għandu jkun 
infurmat bil-ftehimiet ta’ delegazzjoni li 
għandhom jiġu konklużi mill-Unjoni, 
irrappreżentata mill-Kummissjoni u l-
Aġenzija Ewropea GNSS.

għandu jiġi kkonsultat dwar id-deċiżjoni 
ta’ delegazzjoni msemmija fil-
paragrafu 1a ta’ dan l-Artikolu. Il-
Parlament Ewropew u l-Kumitat
għandhom ikunu infurmati bil-ftehimiet 
ta’ delega li għandhom jiġu konklużi mill-
Unjoni, irrappreżentata mill-Kummissjoni 
u l-Aġenzija Ewropea GNSS.

Or. en

Emenda 68
Proposta għal Regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-Kummissjoni għandha tgħarraf lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar ir-
riżultati interim u dawk finali tal-
evalwazzjoni ta' kwalunkwe sejħa għal 
offerti u kwalunkwe kuntratt ma' 
entitajiet fis-settur privat li għandhom 
jiġu konlużi mill-Aġenzija Ewropea 
GNSS.

Or. en

Emenda 69
Proposta għal Regolament
Artikolu 16 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rwol tal-Aġenzija Spazjali Ewropea Arranġamenti mal-Aġenzija Spazjali 
Ewropea

Or. en
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Emenda 70
Proposta għal Regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tikkonkludi 
ftehim ta' delegazzjoni multiannwali mal-
Aġenzija Spazjali Ewropea abbażi ta’ 
deċiżjoni ta’ delegazzjoni adottata mill-
Kummissjoni b’konformità mal-
Artikolu 54(2) tar-Regolament (KE, 
Euratom) Nru 1605/2002. Dan il-ftehim 
għandu jkopri l-eżekuzzjoni tal-kompiti u 
tal-baġit skont id-delega b'konformità 
mal-implimentazzjoni tal-programmi, 
b’mod partikolari t-tlestija tal-
infrastruttura skont il-programm Galileo.

1. Il-Kummissjoni għandha, abbażi ta’ 
deċiżjoni ta’ delegazzjoni adottata 
b’konformità mal-Artikolu 54(2) tar-
Regolament (KE, Euratom) 
Nru 1605/2002, tikkonkludi ftehim ta' 
delega mal-Aġenzija Spazjali Ewropea li 
jittratta t-tħaddim fil-qafas tat-taqsimiet 
dwar l-ispazju u l-aġġornament tal-
programm Galileo u li jispeċifika l-
kompiti tal-Aġenzija f'dik il-fażi.

Or. en

Emenda 71
Proposta għal Regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Aġenzija Spazjali Ewropea għandha 
tikkoopera mal-Aġenzija Ewropea GNSS 
abbażi ta' arranġamenti ta' ħidma, ikluża 
d-delega sħiħa mill-Aġenzija Ewropea 
GNSS lill-Aġenzija Spazjali Ewropea. 
Dawk l-arranġamenti ta' ħidma 
għandhom, b'mod partikulari, jindirizzaw 
ir-rwol tal-Aġenzija Spazjali Ewropea 
rigward:
(a) il-kunċett, id-disinn, il-monitoraġġ u l-
validazzjoni fil-qafas tal-iżvilupp tal-
ġenerazzjonijiet futuri tas-sistemi;
(b) l-appoġġ tekniku fil-qafas tal-operat u 
l-manutenzjoni tal-ġenerazzjoni eżistenti 
tas-sistemi.
Dawk l-arranġamenti ta' ħidma u kull 
tibdiliet għalihom għandhom ikunu 
mgħarrfa lill-Parlament Ewropew u lill-
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Kunsill.

Or. en

Emenda 72
Proposta għal Regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 35(1) 
għandu jiġi kkonsultat dwar id-deċiżjoni 
ta’ delegazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 
ta’ dan l-Artikolu, b’konformità mal-
proċedura ta' konsultazzjoni msemmija fl-
Artikolu 35(2). Il-Kumitat għandu jiġi 
infurmat bil-ftehim ta’ delegazzjoni
multiannwali li għandu jiġi konkluż mill-
Kummissjoni u l-Aġenzija Spazjali 
Ewropea.

3. Il-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 35(1) 
għandu jiġi kkonsultat dwar id-deċiżjoni 
ta’ delega msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan 
l-Artikolu. Il-Parlament Ewropew u l-
Kumitat għandhom jiġu nfurmati bil-
ftehim ta’ delega li għandu jiġi konkluż 
mill-Kummissjoni u l-Aġenzija Spazjali 
Ewropea.

Or. en

Emenda 73
Proposta għal Regolament
Artikolu 16 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 35(1) 
għandu jiġi infurmat mill-Kummissjoni 
dwar ir-riżultati intermedjarji u dawk finali 
tal-evalwazzjoni tas-sejħiet għal offerti u 
tal-kuntratti ma' entitajiet fis-settur privat 
li għandhom jiġu konlużi mill-Aġenzija 
Spazjali Ewropea.

4. Il-Kummissjoni għandha tgħarraf lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar ir-
riżultati interim u dawk finali tal-
evalwazzjoni ta' kwalunkwe sejħa għal 
offerti u kwalunkwe kuntratt ma' entitajiet 
fis-settur privat li għandhom jiġu konlużi 
mill-Aġenzija Spazjali Ewropea.

Or. en

Emenda 74
Proposta għal Regolament
Artikolu 20 – punt aa (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) li tiġi ppreservata l-kapaċità 
industrijali fis-settur spazjali fl-Unjoni;

Or. en

Emenda 75
Proposta għal Regolament
Artikolu 20 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) li jsir użu, fejn ikun xieraq, ta' 
akkwist minn sorsi multipli;

Or. en

Emenda 76
Proposta għal Regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtorità tal-kuntratti tista' titlob lil 
kull offerent biex parti mill-kuntratt tiġi 
sottokuntrattata f'livelli differenti, lil 
kumpaniji li mhumiex parti mill-grupp li 
jagħmel parti minnu hu. Din it-taqsima ta' 
sottokuntrattar minimu hija espressa bħala 
firxa minn perċentwal minimu sa wieħed 
massimu. Din il-firxa hija fi proporzjon 
mal-objettiv u l-valur tal-kuntratt kif ukoll 
in-natura tas-settur ta' attività kkonċernata, 
partikolarment il-kundizzjonijiet 
kompetittività u l-potenzjal industrijali 
osservat. 

1. L-awtorità tal-kuntratti tista' titlob lil 
kull offerent biex parti mill-kuntratt tiġi 
sottokuntrattata f'livelli differenti, lil 
kumpaniji li mhumiex parti mill-grupp tal-
offerent, u b'mod partikulari lil SMEs jew 
atturi ġodda fis-suq. Din it-taqsima ta' 
sottokuntrattar minimu hija espressa bħala 
firxa minn perċentwal minimu sa wieħed 
massimu. Din il-firxa hija fi proporzjon 
mal-objettiv u l-valur tal-kuntratt kif ukoll 
in-natura tas-settur ta' attività kkonċernata, 
partikolarment il-kundizzjonijiet 
kompetittività u l-potenzjal industrijali 
osservat. 

Or. en
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Emenda 77
Proposta għal Regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Jekk l-offerent jindika fl-offerta 
tiegħu li huwa ma jkunx biħsiebu jagħti 
b'sottokuntratt l-ebda sehem mill-
kuntratt, jew jissottokuntratta lil xi SME 
jew attur ġdid fis-suq jew li jkun biħsiebu 
jissottokuntratta sehem iżgħar mill-
perċentwal minimu, kif imsemmi fil-
paragrafu 1, huwa għandu jagħti r-
raġunijiet għal dan lill-awtorità tal-
kuntratt. L-awtorità tal-kuntratt għandha 
tressaq dik l-informazzjoni lill-
Kummissjoni.

Or. en

Emenda 78
Proposta għal Regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tistipula 
programm ta' ħidma multiannwali li 
jistipula l-azzjonijiet ewlenin, il-baġit 
provviżorju u l-iskeda meħtieġa biex 
jinkisbu l-objettivi tal-programmi Galileo u 
EGNOS stipulati fl-Artikolu 1(4) u (5).

Il-Kummissjoni għandha tistipula, abbażi 
tal-proposta mill-Aġenzija Spazjali GNSS,
programm ta' ħidma multiannwali li 
jistipula l-azzjonijiet ewlenin, il-baġit 
provviżorju u l-iskeda meħtieġa biex 
jinkisbu l-objettivi tal-programmi Galileo u 
EGNOS stipulati fl-Artikolu 1(4) u (5).

Or. en

Emenda 79
Proposta għal Regolament
Artikolu 26 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fuq il-bażi tal-programm ta' ħidma Fuq il-bażi ta' dak il-programm ta' ħidma 
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multiannwali, il-Kummissjoni għandha 
tadotta programm ta' ħidma annwali li 
jinkludi l-pjan tal-implimentazzjoni għall-
programm multiannwali u l-finanzjament 
korrispondenti.

multiannwali, il-Kummissjoni għandha 
tadotta programm ta' ħidma annwali li 
jinkludi l-pjan tal-implimentazzjoni għall-
programm multiannwali u l-finanzjament 
korrispondenti.

Or. en

Emenda 80
Proposta għal Regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jitlestew il-kompiti tekniċi 
msemmija fl-Artikolu 13(2), il-
Kummissjoni tista' tirrikorri għall-għajnuna 
neċessarja, partikolarment l-għajnuna ta' 
esperti mill-aġenziji nazzjonali kompetenti 
fis-settur tal-ispazju, esperti indipendenti u 
korpi li kapaċi jipprovdu analiżijiet u 
opinjonijiet imparzjali dwar il-progress tal-
programmi.

Sabiex jitwettqu l-kompiti tekniċi 
msemmija fl-Artikolu 13(2), il-
Kummissjoni tista' tirrikorri għall-għajnuna 
teknika neċessarja, partikolarment l-
għajnuna ta' esperti mill-aġenziji nazzjonali 
kompetenti fis-settur tal-ispazju, esperti 
indipendenti u korpi li kapaċi jipprovdu 
analiżijiet u opinjonijiet imparzjali dwar il-
progress tal-programmi.

Or. en

Emenda 81
Proposta għal Regolament
Artikolu 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tassigura l-
implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament. 
Kull sena, meta tippreżenta l-abbozz 
preliminari tal-baġit, hija għandha 
tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew 
u lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tal-
programmi.

Il-Kummissjoni għandha tassigura l-
implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament. 
Kull sena, meta tippreżenta l-abbozz 
preliminari tal-baġit, hija għandha 
tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew 
u lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tal-
programmi. Dak ir-rapport għandu 
jinkludi:
(a) l-informazzjoni kollha relevanti li 
tirrigwarda l-programmi, b'mod 
partikulari f'termini tal-ġestjoni tar-
riskju, spiża ġenerali, spejjeż annwali tat-
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tħaddim ta' kull element sinifikanti tal-
infrastruttura tal-Galileo, dħul, 
kalendarju u prestazzjoni;
(b) evalwazzjoni tal-miżuri meħuda biex 
jimmassimizzaw il-benefiċċji ekonomiċi 
tal-programmi.

Or. en

Emenda 82
Proposta għal Regolament
Artikolu 33 - paragrafu 1 - parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sat-30 ta' Ġunju 2018, il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta rapport ta' 
valutazzjoni lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill, bil-ħsieb li tittieħed deċiżjoni dwar 
it-tiġdid, il-modifikar jew is-sospensjoni 
tal-miżuri meħuda skont dan ir-
Regolament li jikkonċerna:

1. Sat-30 ta' Ġunju 2017, il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta rapport ta' 
valutazzjoni lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill, bil-ħsieb li tittieħed deċiżjoni dwar 
it-tiġdid, il-modifikar jew is-sospensjoni 
tal-miżuri meħuda skont dan ir-
Regolament li jikkonċerna:

Or. en

Emenda 83
Proposta għal Regolament
Artikolu 33 – paragrafu 2 – punt a – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) fir-rigward ta' Galileo : l-għadd ta' 
satelliti operazzjonali, il-verżjoni tal-
infrastruttura tal-art użata u l-għadd ta' 
servizzi pprovduti;

(a) fir-rigward ta' Galileo :

Or. en

Emenda 84
Proposta għal Regolament
Artikolu 33 – paragrafu 2 – punt a – punt i  (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) l-għadd ta' satelliti operazzjonali, il-
verżjoni tal-infrastruttura tal-art użata u 
l-għadd ta' servizzi pprovduti;

Or. en

Emenda 85
Proposta għal Regolament
Artikolu 33 – paragrafu 2 – punt a – punt ii (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii) il-volum ta' applikazzjonijiet u servizzi 
ġodda żviluppati u implimentati għas-suq 
tan-navigazzjoni bis-satellita.

Or. en

Emenda 86
Proposta għal Regolament
Artikolu 33 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) fir-rigward ta' EGNOS : l-għadd ta' 
tibdil lill-ispeċifikazzjonijiet tas-servizz 
ippreżentat lill-awtoritajiet taċ-
ċertifikazzjoni.

(b) fir-rigward ta' EGNOS :

Or. en

Emenda 87
Proposta għal Regolament
Artikolu 33 – paragrafu 2 – punt b – punt i (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) l-għadd ta' tibdil lill-ispeċifikazzjonijiet 
tas-servizz ippreżentati lill-awtoritajiet taċ-
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ċertifikazzjoni;

Or. en

Emenda 88
Proposta għal Regolament
Artikolu 33 – paragrafu 2 – punt b – punt ii (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii) l-estensjoni tal-kopertura ġeografika 
tas-servizzi;

Or. en

Emenda 89
Proposta għal Regolament
Artikolu 33 – paragrafu 2 – punt b – punt iii (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iii) l-għadd ta' ajruporti li jużaw is-
servizzi EGNOS.

Or. en

Emenda 90
Proposta għal Regolament
Artikolu 34 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-setgħa ta’ adozzjoni ta' atti delegati 
msemmija fl-Artikolu 5 u 14 għandha 
tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta' 
żmien indeterminat mill-1 ta' Jannar 2014.

2. Is-setgħa ta’ adozzjoni ta' atti delegati 
msemmija fl-Artikoli 5, 6 u 14 għandha 
tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta' 
żmien indeterminat mill-1 ta' Jannar 2014.

Or. en
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Emenda 91
Proposta għal Regolament
Artikolu 34 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikoli 5 u 14 tista’ tiġi rrevokata fi 
kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew u 
mill-Kunsill. Deċiżjoni ta' revoka għandha 
ttemm id-delega ta’ setgħa speċifikata f'dik 
id-deċiżjoni. Din għandha ssir effettiva fil-
jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni 
f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea 
jew f’data aktar tard speċifikata fih. Ma 
għandhiex taffettwa l-validità ta' 
kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikoli 5, 6 u 14 tista’ tiġi rrevokata fi 
kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew u 
mill-Kunsill. Deċiżjoni ta' revoka għandha 
ttemm id-delega ta’ setgħa speċifikata f'dik 
id-deċiżjoni. Din għandha ssir effettiva fil-
jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni 
f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea 
jew f’data aktar tard speċifikata fih. Ma 
għandhiex taffettwa l-validità ta' 
kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

Or. en

Emenda 92
Proposta għal Regolament
Artikolu 34 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Att delegat adottat skont l-Artikoli 5 
u 14 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk l-
ebda oġġezzjoni ma tkun ġiet espressa jew 
mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill 
fi żmien xahrejn ta’ notifika ta' dak l-att 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew 
jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-perjodu, 
kemm il-Parlament Ewropew kif ukoll il-
Kunsill ikunu infurmaw lill-Kummissjoni 
li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-
perijodu għandu jiġi estiż b’xahrejn bl-
inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-
Kunsill.

5. Att delegat adottat skont l-Artikoli 5, 6 u 
14 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk l-ebda 
oġġezzjoni ma tkun ġiet espressa jew mill-
Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi 
żmien xahrejn (2) ta’ notifika ta' dak l-att 
lill-Parlament Ewropew jew lill-Kunsill 
jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-
perjodu, kemm il-Parlament Ewropew kif 
ukoll l-Kunsill ikunu infurmaw lill-
Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. 
Dak il-perijodu għandu jiġi estiż b’xahrejn 
bl-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew 
tal-Kunsill.

Or. en
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NOTA SPJEGATTIVA

Il-politika Ewropea tan-navigazzjoni bis-satellita se tagħti lill-Unjoni żewġ sistemi ta' 
navigazzjoni bis-satellita, stabbilita fil-qafas tal-programm Galileo u s-sistema EGNOS. It-
teknoloġiji tas-Sistema ta' Navigazzjoni Globali bis-Satellita (GNSS) huma fundamentali biex 
tittejjeb l-effiċjenza f'ħafna setturi tal-ekonomija u f'ħafna oqsma tal-ħajja ta' kuljum taċ-
ċittadini, bl-abbiltà tagħhom li jkejlu pożizzjoni, veloċità u ħin b'mod preċiż u affidabbli 
ħafna.

Il-programm Galileo mhux se jkun kompletament operazzjonali fl-2013, kif kien ippjanat. 
Billi r-Regolament tal-GNSS tal-2008 ma jistabbilixxix il-qafas ta' finanzjament u governanza 
għall-programmi Galileo u EGNOS wara l-2013, jeħtieġ bażi legali ġdida għas-sistemi biex 
ikunu operattivi, miżmuma u mmaniġġjati għal tul ta' żmien.

Ir-rapporteur jappoġġjaw bis-sħiħ l-objettiv tal-programm Galileo li joħloq l-ewwel sistema 
ta' navigazzjoni globali bis-satellita (GNSS) mibnija taħt il-kontroll ċivili, kollha kemm hi 
indipendenti minn sistemi oħrajn li jeżistu, interoperabbli ma' sistemi oħrajn tan-navigazzjoni 
u maħsuba biex tagħti servizzi ta' GNSS mingħajr interruzzjonijiet.
In-navigazzjoni bis-satellita diġà hija essenzjali għat-trasport u l-industrija Ewropea u huwa 
importanti li ma tkunx aktar dipendenti fuq is-sistema GPS tal-Istati Uniti u fuq il-GLONASS 
Russa għal lokalizzazzjoni, navigazzjoni u ħin. Is-servizzi tal-GNSS Ewropej iridu jingħataw 
fuq infrastruttura Ewropea, li ma tkunx tiddependi mill-prijoritajiet militari tal-Istati Uniti, tar-
Russja jew taċ-Ċina għall-affidabbiltà tagħha.

Kontributi u mekkaniżmi baġitarji

Il-proposta tal-Kummissjoni għal dan ir-Regolament GNSS tipprevedi medja ta' EUR 1 biljun 
fis-sena (bil-prezzijiet tal-2011) għas-seba' snin li jkopru l-perjodu 2014-2020.

Il-qsim tal-baġit propost  mir-rapporteur huwa magħmul skont it-taqsimiet differenti tal-
programmi:

- attivitajiet marbuta mat-taqsimiet dwar l-ispazju u l-aġġornament tal-programm 
Galileo, inkluż iżda mhux limitat għall-implimentazzjoni tal-kostellazzjoni ta’ 
referenza flimkien mar-riżervi meħtieġa, it-twaqqif assoċjat, aġġornament 
minħabba skadenza u żvilupp ta’ ġenerazzjoni ġdida ta’ satelliti.

- attivitajiet marbuta mat-taqsima terrestri u t-taqsima tal-forniment tas-servizz tal-
programm Galileo, inkluż iżda mhux limitat għall-iżviulpp ta' kapaċità ta' 
ġestjoni minn 18 għal 24 satellita, ir-reviżjoni tas-Servizz tal-Protezzjoni tal-
Ħajja u tas-Servizz Kummerċjali, l-implimentazzjoni u l-esplojtazzjoni tal-
hosting tas-sit, l-esplojtazzjoni tal-istazzjonijiet, l-implimentazzjoni u l-
esplojtazzjoni ta' Ċentri tal-Faċilitajiet tas-Servizzi (inkluż iċ-ċentru tal-
prestazzjoni, Geodesy u Timing), iċ-ċentru tas-servizzi, il-manutenzjoni tas-siti, 
staff speċifiku għaċ-ċentru, il-manutenzjoni tat-taqsima spazjali, l-esplojtazzjoni 
tan-netwerk tat-telekomunikazzjoni u s-support għas-sistema; attivitajiet relatati 
mal-massimizzazzjoni tal-benefiċċji soċjoekonomiċi tal-programm.
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- attivitajiet assoċjati mal-esplojtazzjoni tas-sistema EGNOS, inklużi - imma mhux 
limitati għalihom - il-kuntratt ta' esplojtazzjoni għat-tħaddim u l-manutenzjoni 
tas-sistema, aġġornament teknoloġiku u skadenza, filwaqt li jitqiesu d-diversi 
verżjonijiet tas-sistema, il-kuntratt ta' esplojtazzjoni għat-transponders, u 
estensjoni tal-kopertura ġeografika tas-servizzi; attivitajiet relatati mal-
massimizzazzjoni tal-benefiċċji soċjoekonomiċi tal-programm.

- attivitajiet assoċjati mal-ġestjoni tal-programmi, inklużi, imma mhux limitati 
għad-disinn u l-akkwist, system prime, il-ġestjoni taċ-ċentru għas-sigurtà, il-
ġestjoni tal-esplojtazzjoni u l-ispejjeż amministrattivi.

Il-Kummissjoni, li taġixxi bħala maniġer tal-fond, għandu jkollha l-flessibilità meħtieġa biex 
tkun tista' talloka mill-ġdid minn taqsima għal oħra, sa livell massimu ta' 10% tal-ammont 
totali.

Il-qsim tal-baġit oriġinali ma kienx jinkludi attivitajiet għall-massimizzazzjoni tal-benefiċċji 
soċjoekonomiċi tal-programm fis-swieq ta' applikazzjoni downstream mit-tnedija tal-ewwel 
servizzi Galileo fl-2014.

L-appoġġ għall-applikazzjonijiet meħtieġa huwa ta' madwar 300 miljun euro (madwar 150 
miljun euro għar-riċerka u l-iżvilupp u madwar 150 miljun euro għall-promozzjoni tal-użu tal-
applikazzjonijiet u l-adozzjoni tat-teknoloġija madwar it-territorju tal-UE). Il-baġit għar-
riċerka u għall-iżvilupp għandu jiġi identifikat fi ħdan il-programm Orizzont 2020.

Amministrazzjoni tal-programmi

Ir-rwol tal-Kummissjoni

Il-Kummissjoni għandha timmaniġġja l-fondi allokati lill-programmi u twettaq superviżjoni 
tal-implimentazzjoni tal-attivitajiet kollha tal-programmi, inklużi dawk delegati kemm lill-
Aġenzija Ewropea GNSS kif ukoll lill-Aġenzija Spazjali Ewropea (ESA).

Ir-rwoli tal-Kummissjoni, il-GSA u l-ESA għandhom ikunu ċari u reċiprokament esklussivi, 
fl-interess tal-effiċjenza u r-responsabilità. Għandu jiġi evitat li jkun hemm dupplikazzjoni 
tal-kapaċitajiet disponibbli fis-servizzi tal-Kummissjoni, tal-ESA jew tal-GSA. Il-
Kummissjoni għandha tiffoka fuq is-superviżjoni tal-Programmi, tiddeċiedi l-objettivi 
ewlenin tal-programmi, tiddefinixxi r-regoli finanzjarji u ta' akkwist, talloka r-riżorsi 
finanzjarji ewlenin, u tiddefinixxi u tikkontrolla l-istruttura maniġerjali.

Il-Kummissjoni għandha toqgħod fuq il-GSA, filwaqt li topera l-esplojtazzjoni tal-GNSS 
bħala interfaċja mal-utenti, tipprovdi s-servizzi, tħaddem l-infrastruttura, tiżviluppa l-
applikazzjonijiet u tkun attivament responsabbli għall-introduzzjoni tal-GNSS f'diversi 
oqsma.
Ir-Regolament għandu jippermetti implimentazzjoni progressiva li tibda b'attivitajiet 
immedjati u urġenti (tħaddim tal-EGNOS u taċ-ċentri tas-sigurtà ta' Galileo) qabel ma 
tittrasferixxi kompiti programmatiċi u tekniċi oħrajn ta' natura differenti.

Il-Kummissjoni għandha toqgħod fuq l-ESA, li taġixxi bħala l-aġenzija spazjali għall-Unjoni 
Ewropea, u tiddelega lill-ESA ir-responsabilità (teknika u kuntrattwali) biex tiddisinja s-
sistemi, tipproponi u timplimenta r-riċerka u t-teknoloġija, l-iżvilupp, l-attivitajiet ta' 
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implimentazzjoni, u tipprovdi appoġġ tekniku lill-GSA dwar kwistjonijiet relatati mal-
infrastruttura. L-istruttura u l-kompetenza diġà qegħdin hemmhekk sabiex l-ESA twettaq 
dawn il-kompiti.

Ir-rwol tal-GSA

Il-GSA hija l-entità ta' esplojtazzjoni tal-GNSS u għandha tiffoka fuq l-attivitajiet relatati mal-
massimizzazzjoni tal-benefiċċji soċjoekonomiċi tal-programmi; Il-Kummissjoni, filwaqt li 
taġixxi bħala maniġer tal-fond, għandha tkun tista' talloka mill-ġdid approprjazzjonijiet 
imwarrba biex ikopru r-riskji tal-użu u tal-esplojtazzjoni (ħsarat fis-satelliti, riskji fil-lanċjar, 
dewmien u avvenimenti mhux mistennija relatati mal-esplojtazzjoni) li ma jintużawx għal dan 
l-iskop biex ikopru attivitajiet relatati mal-massimizzazzjoni tal-benefiċċji soċjoekonomiċi 
tal-programmi.

Il-GSA għandha:

- tiżgura ċ-ċertifikazzjoni tas-sigurtà permezz tal-Bord għall-Akkreditazzjoni tas-
Sigurtà, u t-tħaddim taċ-ċentru tas-sigurtà Galileo;

- twettaq promozzjoni u tikkummerċjalizza s-servizzi inkluż billi twettaq analiżi 
tas-suq, tiġbor informazzjoni dwar il-ħtiġijiet tal-utenti u żviluppi tas-suq tan-
navigazzjoni bis-satellita, u twaqqaf kuntatti mill-qrib ma' utenti u utenti 
potenzjali tal-EGNSS.

L-attivitajiet għall-promozzjoni tal-użu ta' applikazzjonijiet u l-adozzjoni tat-teknoloġija tal-
GNSS Ewropea għandhom ikunu koperti minn dan ir-regolament u jikkonsistu mill-kompiti li 
ġejjin assenjati lill-Aġenzija Ewropea GNSS: 

- tfassal u timmaniġġja pjan, ibbażat fuq il-prijoritajiet tas-swieq tal-applikazzjoni 
differenti, filwaqt li tistabbilixxi pjan direzzjonali ta' adozzjoni skont il-qasam ta' 
applikazzjoni;

- tidentifika oqsma fejn l-użu tal-GNSS jista' joffri benefiċċji soċjoekonomiċi u 
tippreżenta lill-Kummissjoni linji gwida għal miżuri regolatorji li jistgħu jiġu 
introdotti jew adatti fil-livell tal-UE biex jittieħed vantaġġ minn dawk il-
benefiċċji;

- twettaq testijiet u ċertifikazzjoni tal-applikazzjonijiet, meta dan ikun fl-interess 
tal-Unjoni;

- timmaniġġja fondi għar-R&D tal-EGNSS immirati għall-iżvilupp u l-użu ta' 
applikazzjonijiet u servizzi għas-suq tan-navigazzjoni bis-satelliti, b'fokus 
partikulari fuq l-SMEs, inkluż bir-riżorsi disponibbli għal dan il-fini skont il-
programm Orizzont 2020;

- twettaq attivitajiet immirati għall-adozzjoni ta' applikazzjonijiet EGNSS madwar 
it-territorju tal-UE, tidentifika u tikkonnettja ċentri Ewropej ta' eċċellenza 
speċjalizzati f'setturi speċifiċi tal-applikazzjonijiet u servizzi EGNSS, 
timmaniġġja n-netwerk ta' ċentri u tieħu mill-għarfien tal-awtoritajiet pubbliċi, 
universitajiet, ċentri tar-riċerka, komunitajiat ta' utenti u l-industrija, b'fokus 
partikolari fuq l-SMEs.
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Ir-rwol tal-ESA

L-ESA għandha:

- tiddefinixxi u tipproponi s-soluzzjonijiet tekniċi, li jwieġbu għall-ħtiġijiet tal-
programm;

- timmaniġġja l-iżvilupp tal-infrastruttura skont l-objettivi tal-programm;
- tinnegozja u timmaniġġja l-kuntratti mad-ditti li jipprovdu l-infrastruttura;

- tevalwa s-sistemi internazzjonali l-oħra;
- tipproponi u twettaq l-evoluzzjoni u l-ħidma ta' tħejjija għall-futur;

- tmantni u tiżviluppa l-kompetenza teknika Ewropea, partikolarment permezz ta' 
attivitajiet ta' riċerka u teknoloġija;

- tipprovdi l-appoġġ tekniku tagħha u l-opinjoni tagħha bħala arkitett lill-entità ta' 
esplojtazzjoni, għat-twettiq ta' attivitajiet operazzjonali.

L-Aġenzija Spazjali Ewropea għandha tikkoopera mal-Aġenzija Ewropea GNSS abbażi ta' 
arranġamenti ta' ħidma, ikluża d-delega sħiħa mill-Aġenzija Ewropea GNSS lill-Aġenzija 
Spazjali Ewropea.

Dawk l-arranġamenti ta' ħidma għandhom, b'mod partikulari, jindirizzaw ir-rwol tal-Aġenzija 
Spazjali Ewropea rigward:

- il-kunċett, id-disinn, il-monitoraġġ u l-validazzjoni fil-qafas tal-iżvilupp tal-
ġenerazzjonijiet futuri tas-sistemi;

- appoġġ tekniku fil-qafas tal-operat u ż-żamma tal-ġenerazzjoni eżistenti tas-
sistemi.

Konklużjoni:

Fir-rigward tal-EGNOS, ir-rapporteur iqis li għandha tingħata prijorità assoluta lill-iżgurar li 
t-territorji tal-Istati Membri jkunu koperti. L-EGNOS għandu jiġi pprovdut mill-aktar fis 
madwar l-UE. Ikun xieraq ukoll li l-kopertura tiġi estiża għat-territorji tal-pajjiżi kandidati u l-
pajjiżi terzi koperti mill-Ajru Uniku Ewropew u l-Politika Ewropea tal-Viċinat.

Is-Sommarju Eżekuttiv tal-Valutazzjoni tal-Impatt li jakkumpanja din il-Proposta għal 
Regolament jgħid li 6-7% tal-PDG tal-UE-27, jiġifieri 800 biljun euro, diġà jiddependu fuq is-
sistema GPS Amerikana. Il-programmi GNSS, kif proposti, se jiġġeneraw 68.63 biljun euro 
(bil-prezzijiet attwali skont il-Linji Gwida tal-Valutazzjoni tal-Impatt) ta' benefiċċji nett lill-
Unjoni matul iċ-ċiklu ta' ħajja bejn l-2014 u l-2034. Huwa għalhekk essenzjali li jkun hemm 
pjan ta' negozju mill-Aġenzija Ewropea GNSS (GSA) biex jitkabbar dan is-suq.

Is-suċċess tal-Galileo u tal-EGNOS se jitkejjel mill-għadd u s-sodisfazzjoni tal-utenti tagħha. 
Huwa essenzjali li titwaqqaf struttura ta' esplojtazzjoni, b'interfaċja permanenti u strutturata 
mal-utenti, responsabbli għall-kwalità u l-kontinwità tas-servizz.

Ir-rapporteur jenfasizza li għandu jiġi evitat li jkun hemm dewmien, benefiċċji mitlufa jew li 
n-nefqa togħla.
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Huwa, għaldaqstant, essenzjali li jkun hemm governanza tajba u li l-valur tal-GNSS Ewropea 
jiġi promoss u kkomunikat lis-suq.


