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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

I. Il-proposta tal-Kummissjoni

Il-proposta attwali għal regolament dwar l-implimentazzjoni u l-esplojtazzjoni tas-sistemi 
Ewropej tar-radjunavigazzjoni bis-satellita tistabbilixxi l-mudell ta’ governanza għall-
programmi Galileo u EGNOS (Sistema Ewropea ta’ Navigazzjoni b’Kopertura 
Ġeostazzjonarja) u l-finanzjament tagħhom għall-perjodu 2014-2020.

Il-programm Galileo huwa maħsub biex tiġi stabbilita u użata l-ewwel infrastruttura dinjija ta' 
radjunavigazzjoni u pożizzjonament bis-satellita maħsuba speċifikament għal finijiet ċivili. Il-
programm Galileo għandu fażi tad-definizzjoni li tlestiet, fażi tal-iżvilupp u tal-validazzjoni li 
għandha tispiċċa fl-2013, fażi tal-implimentazzjoni li bdiet fl-2008 u li għandha tispiċċa fl-
2020, u fażi tal-użu li għandha tibda progressivament mill-2014/2015 biex is-sistema tkun 
kompletament operazzjonali fl-2020.

Il-programm EGNOS huwa maħsub biex itejjeb il-kwalità tas-sinjali minn sistemi eżistenti ta’ 
navigazzjoni globali bis-satelliti. 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.

II. Il-pożizzjoni ġenerali tar-Rapporteur

Ir-Rapporteur tagħkom tilqa’ l-proposta tal-Kummissjoni għal Regolament ġdid li għandu l-
għan li jkopri l-bżonnijiet tal-programmi għall-perjodu finanzjarju multiannwali li jmiss, 
b’mod partikolari f’termini ta’ governanza u ġestjoni finanzjarja tajba, u jġedded l-impenn tal-
UE li tassigura l-ikkompletar u l-operazzjoni tas-sistemi sal-2020.

Għandu jiġi enfasizzat li ċ-ċittadini kollha tal-Unjoni se jibbenefikaw minn firxa wiesgħa ta’ 
servizzi offruti mill-EGNOS u Galileo. Illum, l-utenti tan-navigazzjoni bis-satellita fl-Ewropa 
jridu jużaw is-sinjali tas-satellita minn sistemi li mhumiex ikkontrollati mill-UE u li mhumiex 
iddiżinjati primarjament biex jaqdu skopijiet Ewropej. Id-disponibilità ta’ dawn is-sistemi 
tista’ tkun insuffiċjenti partikolarment fiż-żoni urbani b’popolazzjoni densa. Barra minn hekk, 
mhux dejjem jagħtu biżżejjed garanzija għall-kwalità, il-preċiżjoni u l-kontinwità tas-servizzi 
lill-utenti.

Ta’ min jinnota li l-kostruzzjoni u l-implimentazzjoni ta’ sistemi Ewropej ta’ navigazzjoni 
bis-satellita huma mistennija jiġġeneraw benefiċċji diretti għal mijiet ta’ kumpaniji fl-UE, 
inkluż in-numru dejjem jiżdied ta’ SMEs, u joħolqu eluf ta’ impjiegi b’ħiliet speċjalizzati. Is-
sistemi huma wkoll partikolarment kruċjali biex jespandu l-għarfien Ewropew fil-qasam tat-
teknoloġija tan-navigazzjoni bis-satellita u biex iżommu l-għarfien espert tal-politika tal-
ispazju fl-UE. Downstream, il-proliferazzjoni ta’ applikazzjonijiet assoċjati mar-
radjunavigazzjoni bis-satellita tirrappreżenta opportunità unika għat-tkabbir ta’ negozji u 
industriji Ewropej.

Minħabba l-appoġġ wiesa’ għall-għanijiet ta’ din il-proposta leġiżlattiva, ir-Rapporteur 
tagħkom qed tipproponi numru limitat ta’ emendi bl-objettiv wiesa’ li jiġu msaħħa u ċċarati d-
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dispożizzjonijiet relatati mat-tmexxija pubblika u mal-ġestjoni finanzjarja tajba tal-programmi 
u sabiex tiġi enfasizzata l-importanza tagħhom għas-settur tat-trasport.

i) Il-governanza pubblika tal-programmi
Tmexxija pubblika tajba tal-programmi Galileo u EGNOS tirrikjedi, l-ewwel nett, li jkun 
hemm diviżjoni stretta tal-kompiti, b’mod partikolari bejn il-Kummissjoni, l-Aġenzija tal-
GNSS Ewropea u l-Aġenzija Spazjali Ewropea, u t-tieni, li t-tmexxija tkun progressivament 
adattata għar-rekwiżiti operazzjonali tas-sistemi. Il-Kummissjoni tipprevedi li tiddelega l-
kompitu tal-esplojtazzjoni tal-programmi għall-perjodu 2014-2020 lill-Aġenzija tal-GNSS 
Ewropea. Sabiex l-Aġenzija jkollha l-opportunità tibni l-kapaċità tagħha, huwa meħtieġ li jiġi 
żgurat li l-Aġenzija jkollha r-riżorsi umani adegwati biex twettaq il-kompetenzi miżjuda taħt 
dan ir-Regolament. Għandu jiġi nnutat li r-rilokazzjoni fi żmien qarib tal-kwartieri ġenerali 
tal-Aġenzija m’għandhiex ikollha impatt negattiv fuq l-impjegati tagħha u fuq il-livell tal-
għarfien espert.

ii) L-importanza tal-programmi għas-settur tat-trasport
Is-sistemi ta’ navigazzjoni bis-satellita huma infrastrutturi stabbiliti bħala networks trans-
Ewropej li l-użu tagħhom jestendi sew lil hinn mill-fruntieri nazzjonali tal-Istati Membri. Il-
programmi huma mistennija jkollhom numru sinifikanti ta’ benefiċċji għas-settur tat-trasport, 
fost l-oħrajn:

a) Trasport bit-triq

- itejbu l-ġestjoni tat-toroq u jnaqqsu l-konġestjoni
- itejbu l-ħinijiet ta’ rispons f’każ ta’ emerġenzi tat-traffiku tat-toroq
- jiffaċilitaw il-monitoraġġ tat-trasport ta’ prodotti perikolużi
- jgħinu lis-sewwieqa fil-pjanijiet tagħhom tal-ivvjaġġar billi jipprovdu informazzjoni aktar 
preċiża dwar it-traffiku
- itejbu s-sistema tal-ħlas għall-użu tat-toroq u l-ġbir elettroniku tal-miżati
- inaqqsu l-ħin tal-ivvjaġġar u l-konsum tal-fjuwil

b) Trasport bil-ferrovija

- jippermettu l-awtomazzjoni tas-sorveljanza tal-binarji 
- jgħinu f’titjib tal-gradi operazzjonali bħalma huma t-titjib fil-binarji u r-rekwiżiti ġenerali 
tas-sikurezza
- inaqqsu d-dewmien u l-ispejjeż tal-operar, waqt li jżidu l-kapaċità tal-binarji
- joffru lill-passiġġieri informazzjoni aktar preċiża dwar il-wasla tal-ferroviji

c) Trasport marittimu u trasport f’passaġġi tal-ilma interni

- itejbu l-ġestjoni tat-traffiku, b'mod speċjali fil-portijiet jew fil-kurituri b'volum kbir ta’ 
traffiku
- isaħħu s-sikurezza marittima
- itejbu l-monitoraġġ tal-bastimenti u l-operazzjonijiet tas-salvataġġ
- jipprovdu informazzjoni preċiża fejn iseħħ tixrid ta’ żejt

d) Trasport bl-ajru 
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- isaħħu u jiffaċilitaw l-użu ta’ ajruporti żgħar u periferali mill-ajruplani ċivili
- iwettqu rwol integrali fl-iżvilupp tal-Politika tal-Ajru Uniku u tas-SESAR

- itejbu l-ġestjoni tat-traffiku u s-sikurezza operattiva fl-ajruporti.

iii) Finanzjament
Il-kontribuzzjoni tal-Unjoni għall-perjodu 2014-2020 huwa stmat mill-Kummissjoni għal 
madwar EUR 7.897 miljun. Dan ikopri l-aktar il-fażijiet ta’ implimentazzjoni u esplojtazzjoni 
tal-programm Galileo u t-tħaddim tas-sistema EGNOS. Sabiex ma jkunx hemm spejjeż mhux 
ibbaġitjati u dewmien li affettwaw il-progress tal-programmi fi snin riċenti, huwa meħtieġ li 
jiġu msaħħa l-governanza pubblika u l-ġestjoni finanzjarja tajba tal-programmi.

EMENDI

Il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu jistieden 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 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Il-programmi Galileo u EGNOS 
huma partikolarment importanti fl-
applikazzjonijiet tat-trasport, inklużi s-
sistemi intelliġenti tat-trasport. Fis-settur 
tat-trasport bit-triq, dawn il-programmi 
huma kruċjali għat-titjib fis-sikurezza tat-
toroq u l-ġestjoni tat-traffiku, għat-
tnaqqis tal-konġestjoni, tal-ħinijiet tal-
ivvjaġġar u tal-konsum tal-fjuwil, u għall-
monitoraġġ tat-trasportazzjoni tal-
bhejjem. Fis-settur tat-trasport bil-
ferrovija, il-programmi jistgħu jagħmlu 
possibbli l-awtomazzjoni tas-sorveljanza 
tal-binarji, itejbu s-sikurezza, inaqqsu d-
dewmien u l-ispejjeż operattivi u joffru 
lill-passiġġieri informazzjoni aktar preċiża 
. Fis-setturi tat-trasport marittimu u tat-
trasport f’passaġġi tal-ilma interni, il-
programmi jistgħu jsaħħu s-sikurezza 
marittima, itejbu l-kapaċità tat-trattament 
imwettaq mill-portijiet, jippermettu li jiġu 
segwiti l-flotot tal-kontejners u jipprovdu 
informazzjoni preċiża dwar il-
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pożizzjonament f’sitwazzjonijiet ta’ 
emerġenza . Fis-settur tat-trasport bl-ajru, 
il-programmi jinkoraġġixxu u jagħmlu 
possibbli l-użu ta’ ajruporti żgħar u 
periferali mill-avjazzjoni ċivili u jwettqu 
rwol importanti fl-iżvilupp tal-Politika tal-
Ajru Uniku. Fis-settur tal-ispazju, jistgħu 
jagħmlu n-navigazzjoni aktar eżatta fil-
ġestjoni tat-trajettorji tal-lanċaturi. 
Minħabba d-domanda ikbar għal netwerk 
Ewropew tat-trasport effiċjenti u integrat, 
huwa importanti li jiġi żgurat li 
applikazzjonijiet tat-trasport iffaċilitati 
mis-sistemi Galileo u EGNOS jibqgħu 
jiġu żviluppati. Dan se jippermetti li ċ-
ċittadini tal-Unjoni jgawdu l-benefiċċji li 
ġejjin mis-sistemi, u jassigura li tinżamm 
il-fiduċja pubblika fil-programmi.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Jekk wieħed iqis l-użu dejjem akbar 
tan-navigazzjoni bis-satellita fid-diversi 
oqsma tal-attività, interruzzjoni fil-
forniment tas-servizzi tista' tagħmel ħsara 
kbira lis-soċjetà kontemporanja. Barra 
minn hekk, minħabba d-dimensjoni 
strateġika tagħhom, is-sistemi tan-
navigazzjoni bis-satellita huma 
infrastrutturi sensittivi, suxxettibli 
partikolarment għal użu b'intenzjoni 
ħażina. L-elementi msemmija fuq jistgħu 
jaffettwaw is-sigurtà tal-Unjoni u tal-Istati 
Membri tagħha. Għalhekk, jeħtieġ jitqiesu 
r-rekwiżiti tas-sigurtà waqt it-tfassil, l-
implimentazzjoni u l-użu tal-infrastrutturi 
li jirriżultaw mill-programmi Galileo u 
EGNOS.

(8) Jekk wieħed iqis l-użu dejjem iktar tan-
navigazzjoni bis-satellita fid-diversi oqsma 
tal-attività, l-interruzzjoni fil-forniment tas-
servizzi tista' tagħmel ħsara kbira lis-
soċjetà kontemporanja u tirriżulta f'telf 
għal ħafna operaturi ekonomiċi. Barra 
minn hekk, minħabba d-dimensjoni 
strateġika tagħhom, is-sistemi tan-
navigazzjoni bis-satellita huma 
infrastrutturi sensittivi, suxxettibli 
partikolarment għal użu b'intenzjoni 
ħażina. L-elementi msemmija fuq jistgħu 
jaffettwaw is-sigurtà tal-Unjoni u tal-Istati 
Membri tagħha. Għalhekk, jeħtieġ jitqiesu 
r-rekwiżiti tas-sigurtà waqt it-tfassil, l-
implimentazzjoni u l-użu tal-infrastrutturi 
li jirriżultaw mill-programmi Galileo u 
EGNOS.

Emenda 3
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Proposta għal regolament
PREMESSA 10 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a)
Huwa meħtieġ li l-kopertura ġeografika 
tas-sistema EGNOS progressivament tiġi 
estiża  fit-territorju l-Unjoni kollu kemm 
hu u, skont il-limitazzjonijiet tekniċi u 
finanzjarji u l-ftehimiet internazzjonali, 
għar-reġjuni ġirien tal-Unjoni, b’mod 
partikolari t-territorji ta’ pajjiżi terzi 
koperti mill-Ajru Uniku Ewropew.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Sabiex jiġi ottimizzat l-użu tas-
servizzi pprovduti, is-sistemi, in-netwerks 
u s-servizzi li jirriżultaw mill-programmi 
Galileo u EGNOS għandhom ikunu 
kompatibbli u interoperabbli ma' xulxin u, 
sakemm ikun possibbli, ma' sistemi oħrajn 
tan-navigazzjoni bis-satellita u mezzi 
konvenzjonali tar-radjunavigazzjoni.

(11) Sabiex jiġi ottimizzat l-użu tas-
servizzi pprovduti, is-sistemi, in-netwerks 
u s-servizzi li jirriżultaw mill-programmi 
Galileo u EGNOS għandhom ikunu 
kompatibbli u interoperabbli ma' xulxin u 
ma' sistemi oħrajn tan-navigazzjoni bis-
satellita u mezzi konvenzjonali tar-
radjunavigazzjoni.

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 

(12) Billi l-Unjoni hija responsabbli, bħala 
regola ġenerali, għall-finanzjament tal-
programmi bis-sħiħ, dan għandu jkun 
trasparenti u għandhom jittieħdu 
provvedimenti biex l-assi kollha tanġibbli u 
mhux, maħluqa jew żviluppati f'dawn il-
programmi jsiru l-proprjetà tagħha. Sabiex 
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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, 
hemm il-bżonn li jiġi żgurat li l-partijiet 
terzi jkunu jistgħu jagħmlu l-aħjar użu 
partikolarment mid-drittijiet tal-proprjetà 
intellettwali li tirriżulta mill-programmi u li 
hija tal-Unjoni, partikolarment fil-livell 
soċjali u ekonomiku.

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, 
hemm il-bżonn li jiġi żgurat li l-partijiet 
terzi jkunu jistgħu jagħmlu l-aħjar użu 
partikolarment mid-drittijiet tal-proprjetà 
intellettwali li tirriżulta mill-programmi u li 
hija tal-Unjoni, partikolarment fil-livell 
soċjali u ekonomiku.

Emenda 6

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) 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 Ewropej,
b’mod partikolari l-intrapriżi zgħar u ta’ 
daqs medju, fir-rigward tat-teknoloġija tar-
radjunavigazzjoni bis-satellita. Għalhekk 
huwa essenzjali li jiġu allokati riżorsi 
suffiċjenti, skont il-programm 
Orizzont 2020, għall-iżvilupp ta’ 
applikazzjonijiet ibbażati fuq is-suq li 
jkunu jistgħu jsiru bis-saħħa tas-sistemi 
Galileo u EGNOS, kemm għall-użu 
Ewropew kif ukoll għal dak 
internazzjonali.
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Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Billi tirrappreżenta l-Unjoni li, fil-
prinċipju, tipprovdi finanzjament għall-
programmi waħdiha u s-sistemi huma l-
proprjeta' tagħha, il-Kummissjoni hija 
responsabbli għall-progress tal-programmi 
u għas-superviżjoni politika tagħhom. 
Għandha tiġġestixxi l-fondi allokati lill-
programmi skont ir-Regolament attwali, 
twettaq superviżjoni tal-implimentazzjoni 
tal-attivitajiet kollha tal-programmi u 
diviżjoni ċara tal-kompiti, partikolarment 
bejn l-Aġenzija Ewropea GNSS u l-
Aġenzija Spazjali Ewropea. Għaldaqstant, 
barra mill-kompiti marbuta ma' dawn ir-
responsabilitajiet ġenerali u l-kompiti l-
oħra li għandha twettaq skont dan ir-
Regolament, għandha tiġi assenjata ġabra 
ta' kompiti speċifiċi. Sabiex tottimizza r-
riżorsi u l-kompetenzi tal-partijiet 
interessati varji, il-Kummissjoni għandha 
tkun tista' tiddelega ċerti kompiti, skont ir-
Regolament (KE, Euratom) Nru 1605/2002 
u partikolarment l-Artikolu 54.

(22) Billi tirrappreżenta l-Unjoni li, fil-
prinċipju, tipprovdi finanzjament għall-
programmi waħdiha u s-sistemi huma l-
proprjetà tagħha, il-Kummissjoni hija 
responsabbli għall-progress tal-programmi 
u għas-superviżjoni ġenerali tagħhom. 
Għandha tiġġestixxi l-fondi allokati lill-
programmi skont ir-Regolament attwali, 
twettaq superviżjoni tal-implimentazzjoni 
tal-attivitajiet kollha tal-programmi u 
diviżjoni ċara tal-kompiti, partikolarment 
bejn l-Aġenzija tal-GNSS Ewropew u l-
Aġenzija Spazjali Ewropea, bil-għan li jiġi 
evitat l-irduppjar ta’ responsabilitajiet. 
Għaldaqstant, barra mill-kompiti marbuta 
ma' dawn ir-responsabilitajiet ġenerali u l-
kompiti l-oħra li għandha twettaq skont 
dan ir-Regolament, għandha tiġi assenjata 
ġabra ta' kompiti speċifiċi. Sabiex 
tottimizza r-riżorsi u l-kompetenzi tal-
partijiet interessati varji, il-Kummissjoni 
għandha tkun tista' tiddelega ċerti kompiti, 
skont ir-Regolament (KE, Euratom) 
Nru 1605/2002 u partikolarment l-
Artikolu 54.

Emenda 8

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-

(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-
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tmexxija tal-programmi Ewropej ta’ 
radjunavigazzjoni bis-satellita u li jemenda 
r-Regolament (KE) Nru 683/2008 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill14 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 lit-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' 
delega għandhom jinkludu l-
kondizzjonijiet ġenerali ta' ġestjoni tal-
fondi allokati lill-Aġenzija Ewropea 
GNSS.

tmexxija tal-programmi Ewropej ta’ 
radjunavigazzjoni bis-satellita u li jemenda 
r-Regolament (KE) Nru 683/2008 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill14 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 lit-tqegħid fis-suq tas-
sistemi. Għandha wkoll twettaq kompiti li 
l-Kummissjoni tista' tagħtiha permezz ta' 
ftehim ta' delegazzjoni wieħed jew iktar li 
jkopru kompiti speċifiċi varji oħra
assoċjati mal-programmi, inklużi kompiti 
assoċjati mal-fażijiet tal-esplojtazzjoni tas-
sistemi u l-iżvilupp u l-promozzjoni ta’ 
applikazzjonijiet u servizzi fis-suq tan-
navigazzjoni bis-satellita. Għalhekk huwa 
meħtieġ li jiġi żgurat li l-aġenzija jkollha 
r-riżorsi umani meħtieġa li jkollhom l-
għarfien espert neċessarju biex twettaq il-
kompetenzi miżjuda tagħha skont dan ir-
Regolament. Sabiex il-Kummissjoni, li 
tirrappreżenta lill-Unjoni, teżerċita 
kompletament is-setgħa ta' kontroll tagħha, 
dawn il-ftehimiet ta' delegazzjoni 
għandhom jinkludu l-kondizzjonijiet 
ġenerali ta' ġestjoni tal-fondi allokati lill-
Aġenzija tal-GNSS Ewropew.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35) Huwa meħtieġ li l-Parlament (35) Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
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Ewropew u l-Kunsill jinżammu informati 
regolarment dwar l-implimentazzjoni tal-
programmi. Għal dan il-għan, il-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni se 
jiltaqgħu fil-kumitat interistituzzjonali 
Galileo skont id-dikjarazzjoni konġunta 
dwar il-Kumitat Interistituzzjonali Galileo 
tad-9 ta' Lulju 2008.

għandhom jinżammu informati 
regolarment dwar l-implimentazzjoni tal-
programmi, inklużi l-ispejjeż u r-riskji 
tagħhom, il-konklużjoni ta’ ftehimiet 
internazzjonali ma’ pajjiżi terzi, it-tħejjija 
ta’ swieq tan-navigazzjoni bis-satellita u l-
effikaċja tal-arranġamenti ta’ 
governanza. Għandha ssir referenza 
partikolari għall-implimentazzjoni taż-
żewġ programmi fir-rigward tas-servizz 
ta’ “Sikurezza tal-Ħajja”. Għal dan il-
għan, il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-
Kummissjoni se jiltaqgħu fil-Panel 
Interistituzzjonali Galileo skont id-
dikjarazzjoni konġunta dwar il-Panel
Interistituzzjonali Galileo tad-
9 ta' Lulju 2008. Il-Panel għandu jkompli 
jiffaċilita kooperazzjoni mill-qrib bejn it-
tliet istituzzjonijiet bil-għan li tiġi 
mmonitorjata l-implimentazzjoni tal-
programmi. Il-Kummissjoni għandha 
tkompli tikkontribwixxi għat-tħejjija tal-
laqgħat tal-Panel u, meta jkun jixraq, 
tipprovdi informazzjoni dettaljata fuq 
talba tal-istituzzjonijiet.

Emenda 10

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 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 u l-
interoperabilità tagħhom.
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Emenda 11

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) 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, li 
jingħata mingħajr ma l-utenti jiġu 
ċċarġjati direttament, 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;

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 4 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) li jipparteċipaw fis-servizz ta’ appoġġ 
għat-tfittxija u salvataġġ (SAR) tas-sistema 
COSPAS-SARSAT billi jidentifikaw 
sinjali ta’ emerġenza mibgħuta minn 
transmittenti u jintbagħtulhom lura 
messaġġi.

(e) li jipparteċipaw fis-servizz ta’ appoġġ 
għat-tfittxija u salvataġġ (SAR) tas-sistema 
COSPAS-SARSAT billi jidentifikaw u 
jsibu l-pożizzjoni ta’ sinjali ta’ emerġenza 
li jiġu mibgħuta minn trasmettituri u 
jintbagħtulhom lura messaġġi.

Emenda 13

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-

(c) 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-servizzi, li 
jingħata mingħajr ma l-utenti jiġu 
ċċarġjati direttament, jissodisfa b’mod 
partikolari r-rekwiżiti ta' ċerti setturi għall-
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preċiżjoni u jinkludi messaġġ ta’ integrità 
li javża lill-utent bi kwalunkwe falliment li 
jkun hemm fis-sistema fir-rigward taż-żona 
ta' kopertura.

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.

Emenda 14

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 t-tħaddim 
tas-sistemi skont il-programmi Ewropej 
tan-navigazzjoni bis-satellita fit-territorju 
kollu tal-UE, b’mod partikolari dawk li 
jirrigwardaw il-governanza u l-kontribut 
finanzjarju tal-Unjoni.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – 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 ta' sfruttament li tiżgura li l-
applikazzjonijiet jiġu implimentati 
b'suċċess. Din se tkun tikkonsisti fil-
maniġment tal-infrastruttura, il-
manutenzjoni, titjib kontinwu, 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 assoċjati mal-
programm, l-iżvilupp, il-forniment u l-
ikkummerċjar tas-servizzi u l-attivitajiet l-
oħra kollha meħtieġa għall-iżvilupp tas-
sistema u l-applikazzjonijiet tagħha, u
tiżgura li l-funzjonament tal-programm 
ikun bla xkiel; l-għan huwa li din il-fażi 
tibda progressivament bejn l-2014 u l-2015 
b’forniment tas-servizzi inizjali, u biex is-
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servizzi kollha jkunu disponibbli sal-2020.

Ġustifikazzjoni

Qed jiġi enfasizzat l-iżvilupp tal-applikazzjoni, ħaġa li hija l-element kruċjali fl-istadju ta’ 
fażi ta' sfruttar.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-sistemi, in-networks u s-servizzi li 
jirriżultaw mill-programmi Galileo u 
EGNOS għandhom, safejn ikun possibbli,
ikunu kompatibbli u interoperabbli ma’ 
sistemi oħrajn ta' navigazzjoni bis-satellita 
kif ukoll b'mezzi konvenzjonali ta’ 
radjunavigazzjoni.

2. Is-sistemi, in-networks u s-servizzi li 
jirriżultaw mill-programmi Galileo u 
EGNOS għandhom ikunu kompatibbli u 
interoperabbli ma’ sistemi oħrajn ta' 
navigazzjoni bis-satellita kif ukoll b'mezzi 
konvenzjonali ta’ radjunavigazzjoni.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jipprovdu 
finanzjament addizzjonali għall-programm 
Galileo. L-introjtu li jirriżulta minn dawn 
il-kontribuzzjonijiet għandu jikkostitwixxi 
introjtu assenjat b'konformità mal-
Artikolu 18(2) tar-Regolament (KE, 
Euratom) Nru 1605/2002. B’konformità 
mal-prinċipju ta’ maniġment trasparenti, il-
Kummissjoni għandha tikkomunika kull 
impatt li jkun hemm fuq il-programm 
Galileo li jirriżulta mill-applikazzjoni ta’ 
dan il-paragrafu lill-Kumitat skont l-
Artikolu 35 (1) ta' dan ir-Regolament.

2. L-Istati Membri jistgħu jipprovdu 
finanzjament addizzjonali għall-programm 
Galileo. L-introjtu li jirriżulta minn dawn 
il-kontribuzzjonijiet għandu jikkostitwixxi 
introjtu assenjat b'konformità mal-
Artikolu 18(2) tar-Regolament (KE, 
Euratom) Nru 1605/2002. F’konformità 
mal-prinċipju ta’ maniġment trasparenti, il-
Kummissjoni għandha tikkomunika kull 
impatt li jkun hemm fuq il-programm 
Galileo li jirriżulta mill-applikazzjoni ta’ 
dan il-paragrafu lill-Parlament Ewropew, 
lill-Kunsill u lill-Kumitat skont l-
Artikolu 35 (1) ta' dan ir-Regolament.
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Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jipprovdu 
finanzjament addizzjonali għall-programm 
EGNOS. L-introjtu li jirriżulta minn dawn 
il-kontribuzzjonijiet għandu jikkostitwixxi 
introjtu assenjat b'konformità mal-
Artikolu 18(2) tar-Regolament (KE, 
Euratom) Nru 1605/2002. B’konformità
mal-prinċipju ta’ maniġment trasparenti, il-
Kummissjoni għandha tikkomunika kull 
impatt li jkun hemm fuq il-programm 
EGNOS li jirriżulta mill-applikazzjoni ta’ 
dan il-paragrafu lill-Kumitat skont l-
Artikolu 35 (1) ta' dan ir-Regolament.

2. L-Istati Membri jistgħu jipprovdu 
finanzjament addizzjonali għall-programm 
EGNOS. L-introjtu li jirriżulta minn dawn 
il-kontribuzzjonijiet għandu jikkostitwixxi 
introjtu assenjat b'konformità mal-
Artikolu 18(2) tar-Regolament (KE, 
Euratom) Nru 1605/2002. F’konformità 
mal-prinċipju ta’ maniġment trasparenti, il-
Kummissjoni għandha tikkomunika kull 
impatt li jkun hemm fuq il-programm 
EGNOS li jirriżulta mill-applikazzjoni ta’ 
dan il-paragrafu lill-Parlament Ewropew, 
lill-Kunsill u lill-Kumitat skont l-
Artikolu 35 (1) ta' dan ir-Regolament.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Qafas ġenerali għall-governanza tal-
programmi

imħassar

Il-governanza pubblika tal-programmi 
hija bbażata fuq il-prinċipju ta’ diviżjoni 
stretta tal-kompiti bejn id-diversi entitajiet 
involuti, b’mod partikolari l-Kummissjoni, 
l-Aġenzija Ewropea GNSS u l-Aġenzija 
Spazjali Ewropea.

Ġustifikazzjoni

Dawn id-dispożizzjonijiet ġew integrati fl-Artikolu 12b (ġdid).
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Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 12a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 12a
Qafas ġenerali tal-governanza tal-

programmi
Il-qafas ġenerali tal-governanza tal-
programmi għandu jkun kif ġej:
(a) il-korpi li jwettqu kompiti taħt dan ir-
Regolament għandhom ikunu, flimkien 
mal-Kummissjoni, b'mod partikolari l-
Aġenzija Ewropea GNSS u l-Aġenzija 
Spazjali Ewropea;
(b) il-Kummissjoni għandu jkollha r-
responsabbiltà ġenerali għall-programmi. 
Hija għandha tiġġestixxi l-fondi allokati 
skont dan ir-Regolament, tissorvelja l-
implimentazzjoni tal-attivitajiet tal-
programmi kollha u twettaq il-kompiti 
speċifiċi msemmija fl-Artikolu 13 u d-
dispożizzjonijiet l-oħra ta’ dan ir-
Regolament;
(c) l-Aġenzija Ewropea GNSS għandha 
tiżgura l-kompiti msemmija fl-Artikolu 15 
u tkun responsabbli għall-
implimentazzjoni tagħhom. Il-ġestjoni 
operattiva tal-programmi għandha tkun 
ibbażata fuq ftehimiet ta’ delega bejn il-
Kummissjoni u l-Aġenzija Ewropea 
GNSS;
(d) l-Aġenzija Spazjali Ewropea, permezz 
ta’ arranġamenti xierqa mal-Kummissjoni 
u l-Aġenzija Ewropea GNSS, għandha 
tintalab tesegwixxi ċerti kompiti assoċjati 
mat-tfassil, l-iżvilupp u l-akkwist fil-
kuntest tal-implimentazzjoni u l-
esplojtazzjoni tal-programmi skont 
Artikolu 16.
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Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 12b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 12b
Prinċipji għall-governanza tal-programmi
Il-governanza pubblika tal-programmi 
għandha tkun ibbażata fuq il-prinċipji ta':
(a) diviżjoni stretta tal-kompiti bejn id-
diversi entitajiet involuti, taħt ir-
responsabbiltà ġenerali tal-Kummissjoni;
(b) kooperazzjoni kostruttiva bejn l-
entitajiet msemmija fl-Artikolu 12a u l-
Istati Membri;
(c) kontroll bir-reqqa tal-implimentazzjoni 
tal-programmi, inkluża l-aderenza stretta 
mal-ispiża u mal-iskeda taż-żmien mill-
korpi kollha involuti.

Emenda 22

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.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Dawn id-dispożizzjonijiet ġew integrati fl-Artikolu 12a (ġdid).
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Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Flimkien mal-kompiti ġenerali 
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:

2. Flimkien mar-responsabbiltà ġenerali 
msemmija fl-Artikolu 12a u l-kompiti 
msemmija f’dispożizzjonijiet oħra ta' dan 
ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha 
twettaq il-kompiti speċifiċi li ġejjin:

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) għandha tiżgura l-implimentazzjoni 
f’waqtha tal-programmi skont ir-riżorsi 
allokati u f’konformità mal-objettivi u l-
iskeda ta’ żmien tal-programm msemmija 
fl-Artikolu 1;

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jiddeterminaw il-post u jiżguraw it-
tħaddim tal-infrastruttura fuq l-art tas-
sistemi;

(a) jiddeterminaw permezz ta’ proċess 
miftuħ u trasparenti l-post tal-
infrastruttura tas-sistemi bbażati fuq l-art u 
jiżguraw it-tħaddim tagħhom;
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Emenda 26

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 
l-analiżi meħtieġa tas-suq;

(c) fil-kuntest tat-tħaddim tas-sistemi, hi 
għandha tikkontribwixxi għall-iżvilupp u l-
kummerċjalizzazzjoni tas-servizzi, inkluża 
l-analiżi meħtieġa tas-suq;

Emenda 27

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;

(ii) il-promozzjoni u l-immoniterjar tal-
iżvilupp tal-applikazzjonijiet u s-servizzi 
fis-suq tan-navigazzjoni bis-satellita u s-
sensibilizzazzjoni dwarhom;

Emenda 28

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-ftehim ta’ delega għandu, sakemm 
ikun meħtieġ għall-kompiti delegati u 
għall-implimentazzjoni tal-baġit, 
jistabbilixxi l-kondizzjonijiet ġenerali 
għall-ġestjoni tal-fondi allokati lill-
Aġenzija Ewropea GNSS u, b’mod 
partikolari, l-azzjonijiet li jridu jiġu 
implimentati, il-finanzjament rilevanti, il-
proċeduri ta’ ġestjoni, il-miżuri ta’ 
monitoraġġ u kontroll, il-miżuri 
applikabbli fil-każ ta’ implimentazzjoni 
inadegwata tal-kuntratti f’dawk li huma 
spejjeż, skeda taż-żmien u prestazzjoni kif 
ukoll ir-regoli dwar is-sjieda tal-proprjetà 
tanġibbli u intanġibbli kollha.
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Il-miżuri ta’ monitoraġġ u ta’ kontroll, 
b’mod partikolari, għandhom jipprevedu 
sistema ta’ tbassir tal-ispiża provviżorja, 
informazzjoni sistematika lill-
Kummissjoni dwar l-ispejjeż u l-iskeda, u, 
fil-każ li jkun hemm diskrepanza bejn il-
baġits ippjanati, il-prestazzjoni u l-iskeda 
taż-żmien, azzjoni korrettiva li tiżgura l-
implimentazzjoni tal-infrastrutturi fil-
limiti tal-baġits allokati.

Emenda 29

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Fejn hu meħtieġ, l-Aġenzija Ewropea 
GNSS tista’ tidħol f’arranġamenti xierqa 
mal-Aġenzija Spazjali Ewropea sabiex 
jissodisfaw il-kompiti rispettivi tagħhom 
skont dan ir-Regolament għall-fażi tal-
isfruttament tal-programmi.

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jiġi evitat l-abbuż possibbli ta' 
dominanza u tiġi evitata d-dipendenza fit-
tul fuq fornituri uniċi,

(b) jiġi evitat l-abbuż possibbli ta' 
dominanza u tiġi evitata d-dipendenza fuq 
fornituri uniċi,

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca)
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jiġi mfittxa għejun ta’ akkwist doppji, fejn 
hu xieraq, sabiex titnaqqas id-dipendenza 
fuq fornitur wieħed u jiġi żgurat kontroll 
ġenerali aħjar tal-programmi, l-ispejjeż 
tagħhom u l-iskeda taż-żmien tagħhom, 
metodu li, meta jkun possibbli u relevanti, 
għandu jiġi spjegat bħala kriterju 
speċifiku tal-għażla fis-sejħa għall-offerti. 

Ġustifikazzjoni

L-applikazzjoni ta' għejun doppji għall-akkwist għandha tkun speċifikata b'mod ċar fis-sejħa 
għall-offerti fil-mument tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħha sabiex tkun żgurata trasparenza 
massima lejn il-partijiet interessati u l-offerenti kollha.

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettivi msemmija fil-paragrafu 1 
għandhom jiġu segwiti b’mod sistematiku 
mill-awtoritajiet tal-kuntratti fis-sejħiet 
tagħhom għall-offerti u għandhom 
jintużaw bħala kriterji tal-għażla.

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kuntratt kundizzjonali ta' pagamenti fi 
stadji jinkludi stadju fiss li jkun 
akkumpanjat b'impenn baġitarju u stadju 
kundizzjonali wieħed ieħor jew iktar. Id-
dokumenti tal-offerti jirreferu għall-
karatteristiċi speċifiċi tal-kuntratti 
kundizzjonali b'pagamenti fi stadji. 
Partikolarment, dawn jispeċifikaw is-
suġġett tal-kuntratt, il-prezz jew l-
arranġamenti għad-determinazzjoni tal-
prezz u l-arranġamenti għall-forniment tal-

2. Kuntratt kundizzjonali ta' pagamenti fi 
stadji jinkludi stadju fiss li jkun 
akkumpanjat b'impenn baġitarju u impenn 
sod fir-rigward tal-eżekuzzjoni tax-
xogħlijiet u s-servizzi fil-kuntratt għal dan 
l-istadju u stadju baġitarju u eżekutorju
kundizzjonali wieħed ieħor jew iktar. Id-
dokumenti tal-offerti jirreferu għall-
karatteristiċi speċifiċi tal-kuntratti 
kundizzjonali b'pagamenti fi stadji. 
Partikolarment, dawn jispeċifikaw is-
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provvisti u s-servizzi f'kull stadju. suġġett tal-kuntratt, il-prezz jew l-
arranġamenti għad-determinazzjoni tal-
prezz u l-arranġamenti għall-forniment tal-
provvisti u s-servizzi f'kull stadju.

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Meta, fir-rigward ta' stadju 
partikolari, l-awtorità tal-kuntratti tinnota 
li x-xogħlijiet u s-servizzi li jkun sar qbil 
dwarhom għal dak l-istadju ma jkunux 
twettqu, din tista' titlob kumpens għad-
danni u ttemm il-kuntratt.

Emenda 35

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. 

imħassar

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Jekk l-offerent fl-offerta tiegħu 
jindika li għandu l-intenzjoni li ma 
jissubkuntratta l-ebda parti mill-kuntratt, 
li ma jissubkuntratta lil ebda intrapriża 
żgħira jew ta' daqs medju jew lil 
intrapriża ġdida, jew li għandu l-
intenzjoni li jissubkuntratta parti iżgħar 
mill-perċentwal minimu, kif imsemmija 
fil-paragrafu 1, dan għandu jipprovdi r-
raġunijiet għal dan lill-awtorità tal-
kuntratti. L-awtorità tal-kuntratti 
għandha tippreżenta dik l-informazzjoni 
lill-Kummissjoni.

Emenda 37

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 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 jkunu kompetenti li jipprovdu
analiżijiet u opinjonijiet imparzjali dwar il-
progress tal-programmi.

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1

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 

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

u lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tal-
programmi, inkluża informazzjoni dwar l-
ispejjeż u r-riskji tagħhom, it-tmiem ta’ 
ftehimiet internazzjonali ma’ pajjii terzi, 
it-tħejjija tas-swieq tan-navigazzjoni bis-
satellita u l-effikaċja tal-arranġemanti ta’ 
governanza.

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-valutazzjoni addizzjonalment tindirizza 
l-ambitu għas-simplifikazzjoni, il-koerenza 
interna u esterna tagħha, ir-rilevanza tal-
objettivi kollha, kif ukoll il-kontribut tal-
miżuri għall-prijoritajiet tal-Unjoni ta' 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv. 
Għandha tqis ir-riżultati tal-valutazzjoni 
dwar l-impatt fit-tul tal-miżuri preċedenti.

Il-valutazzjoni addizzjonalment tindirizza 
l-iżviluppi teknoloġiċi f'dan il-qasam, l-
ambitu għas-simplifikazzjoni, il-koerenza 
interna u esterna tagħha, ir-rilevanza tal-
objettivi kollha, kif ukoll il-kontribut tal-
miżuri għall-prijoritajiet tal-Unjoni ta' 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv. 
Għandha tqis ir-riżultati tal-valutazzjoni 
dwar l-impatt fit-tul tal-miżuri preċedenti.

Emenda 40

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-Artikolu 5 u 14 għandha 
tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta' 
ħames snin mill-1 ta' Jannar 2014. Il-
Kummissjoni għandha tfassal rapport 
rigward id-delega tas-setgħa sa mhux 
aktar tard minn disa' xhur qabel ma 
jintemm il-perjodu ta' ħames snin. Id-
delega ta’ setgħa għandha tiġi estiża 
awtomatikament għal perjodi ta’ żmien 
identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew 
jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali 
estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur 
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qabel it-tmiem ta’ kull perjodu.
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