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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Dan ir-Regolament huwa parti mill-pakkett Orizzont 2020 ippreżentat mill-Kummissjoni 
f'Novembru 2011. L-għan tal-pakkett hu l-ħolqien ta' Programm Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni għall-perjodu 2014-2020.

Il-politika tal-Unjoni Ewropea għar-riċerka u l-innovazzjoni għandha importanza partikolari 
għall-kompetittività tal-Unjoni. L-għan hu li l-UE tadatta ruħha għal dinja li qed tinbidel billi 
tippromwovi politika ta' riċerka li tagħti prominenza lit-teknoloġija, biex b'hekk jinħolqu l-
impjiegi u tissaħħaħ l-ekonomija.

Dan ir-regolament hu l-istrument ewlieni tal-pakkett Orizzont 2020. Hu jistabbilixxi l-
Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni. Bħala r-regolament ewlieni, dan l-istrument 
hu soġġett għal Proċedura ta' Kodeċiżjoni.

L-interess tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali f'din id-deċiżjoni jikkonċerna l-iktar 
kwistjonijiet ta' natura etika, peress li r-responsabilità tiegħu tinkludi kwistjonijiet ta' natura 
etika b'rabta ma' teknoloġiji ġodda. Għalhekk il-Kumitat irrestrinġa l-emendi tiegħu għal 
kwistjonijiet ta' natura etika li ħarġu mill-abbozz ta' regolament.

Il-kwistjoni etika ewlenija titratta r-riċerka bl-użu ta' ċelloli staminali tal-embrijun uman. Is-
Seba' Programm Qafas (2007-2013) kien approvat wara li ntlaħaq kompromess delikat dwar 
din il-kwistjoni etika. Dan l-abbozz ta' opinjoni għandu l-għan li jindirizza l-problema filwaqt 
li jipprova jikseb ċertezza legali akbar.

Għalhekk, il-Kumitat jipproponi li r-riċerka li jew tinvolvi l-qerda ta' embrijuni umani jew li 
tuża ċ-ċelloli staminali tal-embrijun uman għandha tiġi eskluża bis-sħiħ mill-finanzjament tal-
UE. Għaldaqstant jitħalla f'idejn l-Istati Membri individwali li jiddeċiedu, b'konformità mar-
regoli dwar l-etika tagħhom, jekk jiffinanzjawx din ir-riċerka mill-baġits tagħhom stess.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali jitlob lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, 
bħala l-Kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 23a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23a) Ir-riċerka u l-innovazzjoni spiss 
jinbnew fuq il-kapaċità tax-xjenzati, tal-
istituzzjonijiet tar-riċerka, tan-negozji u 
taċ-ċittadini sabiex jaċċedu għal, jaqsmu 
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u jużaw l-informazzjoni xjentifika. Sabiex 
jiżdiedu ċ-ċirkolazzjoni u l-isfruttar tal-
għarfien, l-aċċess sostenibbli għall-
pubblikazzjonijiet xjentifiċi, li huwa diġà 
mħaddan fis-Seba’ Programm Kwadru, 
għandu jkun il-prinċipju ġenerali għall-
pubblikazzjonijiet xjentifiċi li jirċievu
ffinanzjar pubbliku minn Orizzont 2020. 
Barra minn hekk, Orizzont 2020 għandu 
jesperimenta bl-aċċess miftuħ online 
għad-dejta xjentifika prodotta jew 
miġbura minn riċerka ffinanzjata mill-
pubbliku, bil-għan li l-aċċess miftuħ għal 
dejta bħal din isir ir-regola ġenerali sal-
2020. Fejn ikun xieraq, l-ispejjeż tal-
pubblikazzjoni jistgħu ikunu koperti mill-
baġit tal-Orizzont 2020.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) L-attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni 
appoġġati mill-Orizzont 2020 għandhom 
jirrispettaw il-prinċipji etiċi fundamentali. 
Għandhom jitqisu l-opinjonijiet tal-Grupp 
Ewropew dwar l-Etika fix-Xjenza u t-
Teknoloġiji l-Ġodda. L-attivitajiet ta’ 
riċerka għandhom iqisu wkoll l-Artikolu 13 
tat-TFUE u jnaqqsu l-użu tal-annimali fir-
riċerka u l-ittestjar, bil-ħsieb li finalment l-
użu tal-annimali jiġi sostitwit. L-attivitajiet 
kollha għandhom jitwettqu bl-iżgurar ta’ 
livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa tal-
bniedem f’konformità mal-Artikolu 168 
TFUE.

(24) L-attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni 
appoġġati mill-Orizzont 2020 għandhom 
jirrispettaw il-prinċipji etiċi fundamentali. 
Għandhom jitqisu l-opinjonijiet tal-Grupp 
Ewropew dwar l-Etika fix-Xjenza u t-
Teknoloġiji l-Ġodda. L-attivitajiet ta’ 
riċerka għandhom iqisu wkoll l-Artikolu 13 
tat-TFUE u jnaqqsu l-użu tal-annimali fir-
riċerka u l-ittestjar, bil-ħsieb li finalment l-
użu tal-annimali jiġi sostitwit. L-attivitajiet 
ta' riċerka għandhom jirrispettaw ukoll 
id-dispożizzjonijiet u t-tradizzjonijiet legali 
jew amministrattivi tal-Istati Membri. L-
attivitajiet kollha għandhom jitwettqu bl-
iżgurar ta’ livell għoli ta’ protezzjoni tas-
saħħa tal-bniedem f’konformità mal-
Artikolu 168 TFUE u mal-Artikolu 35 tal-
Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea biex jitħaffef it-twettiq 
tad-dritt li kulħadd ikollu aċċess għal 
kura tas-saħħa preventiva u d-dritt li 
jibbenefika minn trattament mediku skont 
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il-kondizzjonijiet stabbiliti mil-liġijiet u l-
prattiki nazzjonali.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tenfasizza li r-riċerka għandha tibqa' soġġetta għal-liġijiet 
nazzjonali.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Il-Kummissjoni Ewropea ma 
tissoliċitax b’mod espliċitu l-użu taċ-
ċelloli staminali tal-embrijun uman. L-użu 
taċ-ċelloli staminali umani, sew jekk 
huma adulti kif ukoll tal-embrijun, jekk 
jeżistu, jiddependi mill-ġudizzju tax-
xjenzati skont l-objettivi li huma jridu 
jilħqu u huwa suġġett għal Reviżjoni 
Etika stretta. L-ebda proġett li jinvolvi l-
użu ta’ ċelloli staminali tal-embrijun 
uman ma għandu jkun ffinanzjat, jekk ma 
jkollux l-approvazzjonijiet neċessarji mill-
Istati Membri. L-ebda attività ma 
għandha tkun iffinanzjata li hija miċħuda 
fl-Istati Membri kollha. M'għandha tiġi 
ffinanzjata l-ebda attività fi Stat Membru 
fejn tali attività hija pprojbita.

(25) Jeżistu differenzi sostanzjali bejn il-
liġijiet nazzjonali dwar ir-riċerka bl-użu 
ta' embrijuni umani u taċ-ċelloli staminali 
tal-embrijun uman. Il-politika tal-Unjoni 
ma għandhiex tipprova tarmonizza l-
leġiżlazzjoni nazzjonali. B'konnessjoni 
mas-Seba' Programm Qafas, il-
Kummissjoni ddikjarat li kienet ser 
tkompli bil-prattika attwali u mhijiex se 
tressaq proposti lill-Kumitat Regolatorju 
għal proġetti li jinkludu attivitajiet ta' 
riċerka li jeqirdu l-embrijuni umani, 
inkluż il-proċess ta' kisba ta' ċelloli 
staminali. Dan l-impenn għandu 
jiddaħħal f'dan ir-Regolament biex tkun 
żgurata ċ-ċertezza legali. Il-Kummissjoni 
għandha tappoġġa b'mod attiv ir-riċerka 
iffokata fuq l-iżvilupp ta' alternattivi 
għaċ-ċelloli staminali embrijoniċi.
__________________
1 Il-Punt 12 tad-dikjarazzjoni tal-
Kummissjoni fir-rigward tal-Artikolu 6, 
anness mad-Deċiżjoni Nru 1982/2006 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 
ta' Diċembru 2006 dwar is-Seba' 
Programm Kwadru tal-Komunità 
Ewropea għall-attivitajiet ta' riċerka, ta' 
żvilupp teknoloġiku u ta' dimostrazzjoni 
(2007-2013) (ĠU L 412/1 30.12.2006, 
p.1).
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Ġustifikazzjoni

L-għan ta' din l-emenda hu li tingħata setgħa legali lill-impenn tal-Kummissjoni dwar ir-
riċerka fuq iċ-ċelloli staminali.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għandhom jiġu implimentati rabtiet u 
interfaċċi madwar u fi ħdan il-prijoritajiet 
tal-Orizzont 2020. Għandha tingħata 
attenzjoni partikolari f’dan ir-rigward 
għall-iżvilupp u l-applikazzjoni ta’ 
teknoloġiji ewlenin abilitanti u industrijali, 
il-passaġġ mill-iskoperta għall-
applikazzjoni fis-suq, ir-riċerka 
transdixxiplinarja u l-innovazzjoni, ix-
xjenzi soċjali u ekonomiċi u l-istudji 
umanistiċi, it-trawwim tal-funzjonament u 
l-kisba tal-ERA, il-kooperazzjoni mal-
pajjiżi terzi, ir-riċerka u l-innovazzjoni 
responsabbli inkluż il-kwistjoni tas-sessi, u 
t-titjib tal-attrattività tal-professjoni tar-
riċerka u l-iffaċilitar tal-mobbiltà 
transkonfinali u transsettorjali tar-
riċerkaturi.

1. Għandhom jiġu implimentati rabtiet u 
interfaċċi madwar u fi ħdan il-prijoritajiet 
tal-Orizzont 2020. Għandha tingħata 
attenzjoni partikolari f’dan ir-rigward 
għall-iżvilupp u l-applikazzjoni ta’ 
teknoloġiji ewlenin abilitanti u industrijali, 
il-passaġġ mill-iskoperta għall-
applikazzjoni fis-suq, ir-riċerka 
transdixxiplinarja u l-innovazzjoni, ix-
xjenzi soċjali u ekonomiċi u l-istudji 
umanistiċi, it-trawwim tal-funzjonament u
l-kisba tal-ERA, u l-iżvilupp tar-riċerka 
fis-sistemi legali tal-Istati Membri, il-
kooperazzjoni mal-pajjiżi terzi, ir-riċerka u 
l-innovazzjoni responsabbli inkluż il-
kwistjoni tas-sessi, u t-titjib tal-attrattività 
tal-professjoni tar-riċerka u l-iffaċilitar tal-
mobbiltà transkonfinali u transsettorjali tar-
riċerkaturi.

Ġustifikazzjoni

B'kunsiderazzjoni tal-problemi legali u etiċi ta' ċerti tipi ta' riċerka, ir-riċerka legali wkoll 
għandha tiġi ffinanzjata mill-proposta.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Fi proġetti ta' riċerka fejn il-bnedmin 
jintużaw bħala soġġetti jew utenti 
aħħarija, l-Orizzont 2020 għandu jiżgura 
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li l-parteċipanti u l-gruppi kollha tas-
soċjetà jiġu trattati l-istess.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 15a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 15a
L-aċċess miftuħ

Bil-għan li jissaħħu l-isfruttament u d-
distribuzzjoni tar-riżultati biex b'hekk 
tingħata spinta lill-innovazzjoni Ewropea, 
għandu jiġi mħeġġeġ l-aċċess miftuħ u 
sostenibbli għall-pubblikazzjonijiet kollha 
li jirriżultaw minn riċerka ffinanzjata 
mill-Orizzont 2020, filwaqt li għandha 
tingħata attenzjoni li jkun żgurat li x-
xjenzati Ewropej jitħallew jippubblikaw 
fl-aktar ġurnali prestiġġjużi u f'fora 
oħrajn. Jista' jiġi promoss aċċess miftuħ 
għad-data xjentifika prodotta jew miġbura 
mir-riċerka ffinanzjata mill-Orizzont 
2020.
Meta pubblikazzjonijiet li jirriżultaw minn 
Orizzont 2020 jiġu ppubblikati f'forma ta' 
aċċess miftuħ u f'format li ħielsa biex 
tinqara, l-ispiża tal-pubblikazzjoni 
għandha tkun koperta mill-baġit Orizzont 
2020.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-attivitajiet kollha tar-riċerka u l-
innovazzjoni mwettqa taħt Orizzont 2020 
għandhom ikunu konformi mal-prinċipji 
etiċi u l-leġiżlazzjoni rilevanti nazzjonali, 

L-attivitajiet kollha tar-riċerka u l-
innovazzjoni mwettqa taħt Orizzont 2020 
għandhom ikunu konformi mal-prinċipji 
etiċi u l-leġiżlazzjoni rilevanti nazzjonali, 
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tal-Unjoni u internazzjonali, inkluż il-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea u l-Konvenzjoni Ewropea dwar 
id-Drittijiet tal-Bniedem u l-Protokolli 
Supplimentari tagħha.

tal-Unjoni u internazzjonali, inkluż il-Karta 
tad-Drittijijet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea, l-Konvenzjoni Ewropea dwar id-
Drittijiet tal-Bniedem u l-Protokolli 
Supplimentari tagħha, id-Dikjarazzjoni ta' 
Ħelsinki tal-Assoċjazzjoni Medika Dinjija, 
dwar il-Prinċipji Etiċi għal Riċerka 
Medika li tinvolvi Soġġetti Umani, il-
Kunsill tal-Konvenzjoni Ewropea tal-4 ta' 
April 1997 għall-Protezzjoni tad-Drittijiet 
tal-Bniedem u tad-Dinjità tal-Bniedem 
fir-rigward tal-Applikazzjoni tal-
Bijoloġija u tal-Mediċina u l-Protokoll 
supplimentari tagħha, u r-Riżoluzzjoni 
Nru 59/280 tal-Assemblea Ġenerali tan-
Nazzjonijiet Uniti dwar il-Klonazzjoni tal-
Bniedem tat-8 ta' Marzu 2005.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) attivitajiet tar-riċerka intenzjonati li 
joħolqu embrijuni umani biss għall-iskop 
ta’ riċerka jew għall-iskop ta’ akkwist taċ-
ċelloli staminali, inkluż b’mezzi ta’ 
trasferiment tan-nuklei taċ-ċelloli somatiċi.

(c) attivitajiet intenzjonati li joħolqu 
embrijuni umani biss għall-iskop ta’ 
riċerka jew għall-iskop ta’ akkwist taċ-
ċelloli staminali, inkluż b’mezzi ta’ 
trasferiment tan-nuklei taċ-ċelloli somatiċi.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) riċerka li tinvolvi l-qerda tal-
embrijuni umani;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tipprekludi finanzjament għar-riċerka li jinvolvi l-qerda tal-embrijuni umani.
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Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt cb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) riċerka bl-użu ta' ċelloli staminali 
minn embrijuni umani.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tipprekludi l-finanzjament ta' riċerka li tuża ċelloli staminali minn embrijuni 
umani.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Ir-riċerka fuq iċ-ċelloli staminali umani, 
kemm adulti kif ukoll tal-embrijuni, tista’ 
tiġi ffinanzjata, u din tiddependeni fuq il-
kontenut tal-proposta xjentifika kif ukoll il-
qafas legali tal-Istati Membri involuti. Ma 
għandux jingħata finanzjament għal 
attivitajiet tar-riċerka li huma projbiti fl-
Istati Membri kollha. L-ebda attività ma 
għandha tingħata finanzjament fi Stat
Membru fejn tali attività hija miċħuda.

4. Ir-riċerka fuq tipi ta’ ċelloli staminali 
umani oħra, tista’ tiġi ffinanzjata, u dan 
jiddependi fuq il-kontenut tal-proposta 
xjentifika kif ukoll il-qafas legali tal-Istati 
Membri involuti. Ma għandux jingħata 
finanzjament għal attivitajiet tar-riċerka li 
huma projbiti fl-Istati Membri kollha. L-
ebda attività ma għandha tingħata 
finanzjament fi Stat Membru fejn tali 
attività hija miċħuda.

Ġustifikazzjoni

Din hija emenda konsegwenzjali wara l-projbizzjoni ta' finanzjament għar-riċerka bl-użu ta' 
ċelloli staminali minn embrijuni umani.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) azzjonijiet li jiġbru flmkien riżultati 
minn firxa ta’ proġetti, inkluż dawk li 

(c) azzjonijiet li jiġbru flmkien riżultati 
minn firxa ta’ proġetti, inkluż dawk li 
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jistgħu jiġu ffinanzjati minn sorsi oħrajn, 
biex jipprovdu bażijiet tad-data faċli għall-
utent u rapporti li jagħtu sommarju tas-
sejbiet prinċipali;

jistgħu jiġu ffinanzjati minn sorsi oħrajn, 
biex jipprovdu bażijiet tad-dejta faċli għall-
utent u rapporti li jagħtu sommarju tas-
sejbiet prinċipali, u, fejn rilevanti, il-
komunikazzjoni u t-tixrid tagħhom lill-
komunità xjentifika u l-pubbliku ġenerali;
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