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Proposta emendata għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-segwitu 
għall-implimentazzjoni tal-programmi Ewropej ta' radjunavigazzjoni bis-satellita (EGNOS u 
Galileo)

Proposta għal regolament (COM(2007)0535 – C6-0345/2007 – 2004/0156(COD))

Test propost mill-Kummissjoni Emendi tal-Parlament

Emenda mressqa minn Vladimír Remek

Emenda 23
Premessa 9

(9) Il-fażijiet ta' definizzjoni u ta' żvilupp tal-
programm Galileo, li jikkostitwixxu l-parti 
tal-programm allokata għar-riċerka, ġew 
iffinanzjati b'mod sinifikanti mill-baġit 
Komunitarju tan-netwerks trans-Ewropej. Il-
fażi tal-mobilitazzjoni trid tkun totalment 
iffinanzjata mill-Komunità Ewropea 
minħabba n-nuqqas ta' l-involviment reali 
tas-settur privat. L-isfruttar kummerċjali 
tas-sistema jista' jsir permezz ta' kuntratti ta' 
konċessjoni tas-servizzi jew kuntratti ta' 
servizzi pubbliċi mas-settur privat.

(9) Il-fażijiet ta' definizzjoni u ta' żvilupp tal-
programm Galileo, li jikkostitwixxu l-parti 
tal-programm allokata għar-riċerka, ġew 
iffinanzjati b'mod sinifikanti mill-baġit 
Komunitarju tan-netwerks trans-Ewropej. Il-
fażi tal-mobilizzazzjoni issa hija 
intenzjonata li tkun totalment iffinanzjata 
mill-Komunità Ewropea. L-isfruttar 
kummerċjali tas-sistema jista' jsir fi stadju 
iżjed tard, wara l-2013 permezz ta' kuntratti 
ta' konċessjoni tas-servizzi jew kuntratti ta' 
servizzi pubbliċi mas-settur privat.

Or. xm
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Ġustifikazzjoni

Il-kontra-rapporteur iqis li l-bidliet proposti jirriflettu s-sitwazzjoni attwali aħjar u b'mod 
iktar eżatt.

Emenda mressqa minn Angelika Niebler

Emenda 24
Premessa 12

(12) Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 1321/2004 tat-12 ta' Lulju 2004 dwar 
l-istabbiliment ta' strutturi għat-tmexxija 
tal-programmi Ewropej ta' 
radjunavigazzjoni bis-satellita jistabbilixxi 
l-Awtorità Ewropea għas-Sorveljanza 
GNSS (minn issa 'l quddiem "l-Awtorità ta' 
sorveljanza").

imħassra

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ix-xogħol ta' l-Awtorità Superviżorja kif stipulat fl-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 
1321/2004 primarjament kien li taġixxi bħala l-awtorità ta' liċenzjar għall-intrapriżi privati li 
oriġinarjament kellhom iwettqu l-programmi Galileo. Wara li l-konsorzju ma rnexxiex u wara 
t-tressiq tal-proposta emendata għal regolament, dan ix-xogħol ma jistax isir, u għalhekk l-
Awtorità għandha tkun xolta. Ix-xogħlijiet li fadal jistgħu jsiru wkoll mill-Kummissjoni u mill-
ESA.

Emenda mressqa minn David Hammerstein

Emenda 25
Premessa 14

(14) L-ispejjeż ta' investiment u l-ispejjeż ta' 
sfruttar tas-sistemi Galileo u EGNOS għall-
perjodu 2007-2013 huma attwalment 
evalwati għal EUR 3.4 miljun euro fil-
prezzijiet kurrenti. Somma ta' 1,005 miljun 
euro diġà hija prevista fil-programmazzjoni 
finanzjarja eżistenti (2007-2013) taħt il-
proposta leġiżlattiva tal-Kummissjoni għall-
implimentazzjoni tal-fażi tal-mobilitazzjoni
u ta' sfruttar kummerċjali tal-programm 

(14) Huwa stmat li l-ispejjeż ta' investiment 
u l-ispejjeż ta' sfruttar tas-sistemi Galileo u 
EGNOS għall-perjodu 2007-2013 huma 
attwalment ta' EUR 3.4 miljun bil-prezzijiet 
kurrenti. Somma ta' 1,005 miljun euro diġà 
hija prevista fil-programmazzjoni finanzjarja 
eżistenti (2007-2013) taħt il-proposta 
leġiżlattiva tal-Kummissjoni għall-
implimentazzjoni tal-fażi tal-mobilizzazzjoni
u ta' sfruttar kummerċjali tal-programm 
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Galileo. Huwa propost li din is-somma 
tiżdied b'ammont supplementari ta' 2,100 
miljun euro. Din is-somma se tkun soġġetta 
għal reviżjoni tal-qafas finanzjarju attwali 
(2007-2013). Il-fondi ġejjin mill-marġni 
mhux użati fl-intestaturi 2 u 5 għall-2007 u 
l-2008. B'riżultat ta' dan, it-test tal-proposta 
emendata se jistabbilixxi l-ammont ta' EUR 
3,105 miljun, li huwa xieraq li jkun previst 
fil-baġit Komunitarju għall-perjodu 2007-
2013 taħt il-programmi GNSS Ewropej.
Somma ta' EUR 300 miljun disponibbli mis-
seba' programm kwadru tar-riċerka u ta' l-
iżvilupp għall-programmi GNSS Ewropej, 
se tikkontribwixxi wkoll għall-finanzjament 
ta' l-ispejjeż.

Galileo. Huwa propost li din is-somma 
tiżdied b'ammont supplementari ta' 2,400 
miljun euro. Din is-somma kienet soġġetta 
għal reviżjoni tal-qafas finanzjarju attwali 
(2007-2013). Il-fondi ġejjin mill-marġni 
mhux użati fl-intestatura 2 għall-2007 
b'somma ta' 1,600 miljun euro, 200 miljun 
euro mill-istrument ta' flessibilità u 200 
miljun euro minn fondi li tqassmu mill-
ġdid fl-intestatura 1A. B'riżultat ta' dan, it-
test tal-proposta emendata se jistabbilixxi l-
ammont ta' EUR 3,405 miljuni, li huwa 
xieraq li jkun previst fil-baġit Komunitarju 
għall-perjodu 2007-2013 taħt il-programmi 
GNSS Ewropej, inkluża somma ta' 400 
miljun euro disponibbli mis-seba' programm 
ta' qafas tar-riċerka u ta' l-iżvilupp għall-
programmi GNSS Ewropej.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex it-test ikun aġġornat fid-dawl tal-ftehim milħuq dwar ir-reviżjoni tal-qafas finanzjarju.

Emenda mressqa minn Etelka Barsi-Pataky

Emenda 26
Premessa 14 a (ġdida)

(14a) Meta jiġu allokati dawk il-fondi 
Komunitarji, huma essenzjali proċeduri 
effettivi ta' akkwist u negozjati kuntrattwali 
li jiksbu riżultati li jiswew il-flus li ntefqu u 
huwa essenzjali wkoll li jinżamm il-
kalendarju għall-programmi. Dan kollu 
għandu jkun żgurat mill-Kummissjoni.

Or. en

Emenda mressqa minn Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Emenda 27
Premessa 14 a (ġdida)
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(14a) Skond l-Artikolu 18 tar-Regolament 
Finanzjarju applikabbli għall-Baġit 
Ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej, l-Istati 
Membri, il-pajjiżi terzi u l-
organizzazzjonijiet internazzjonali jistgħu 
jikkontribwixxu finanzjarjament jew xorta 
oħra għal programmi Ewropej ta' 
radjunavigazzjoni bis-satellita fuq il-bażi 
ta' ftehimiet xierqa.

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-iffinanzjar imsemmi fir-Regolament Finanzjarju għandu jkun il-pedament li jirregola l-
aspetti finanzjarji tal-parteċipazzjoni fil-Proġett Galileo min-naħa ta' pajjiżi jew ta' 
organizzazzjonijiet internazzjonali, li jistgħu jikkontribwixxu finanzjarjament jew xorta oħra 
(kif ġara fi stadji iktar bikrin ma' pajjiżi terzi). Minbarra l-pajjiżi, l-organizzazzjonijiet 
internazzjonali għandhom jitħallew jipparteċipaw ukoll, għalkemm koperazzjoni ta' dan it-tip 
għandha tkun suġġetta għall-iffirmar ta' ftehima xierqa.

Emenda mressqa minn David Hammerstein

Emenda 28
Premessa 16

(16) Barra minn hekk, huwa meħtieġ li d-
dħul mit-tħaddim tas-sistemi Galileo u 
EGOS għandu jgħaddi għand il-Komunità 
Ewropea biex jiġi żgurat il-kumpens għall-
investiment li tkun għamlet. Mekkaniżmu 
tal-qsim tad-dħul jista', madankollu, jkun
inkluż fil-kuntratti li eventwalment jistgħu 
jiġu ffirmati mas-settur privat għat-tħaddim 
tas-sistemi.

(16) Barra minn hekk, huwa meħtieġ li d-
dħul mit-tħaddim tas-sistemi Galileo u 
EGOS jgħaddi għand il-Komunità Ewropea, 
sakemm l-ispejjeż ta' investiment għaż-żewġ 
sistemi jitħallsu għalkollox mill-fondi 
pubbliċi, biex jiġi żgurat il-kumpens għall-
investiment li tkun għamlet. Mekkaniżmu 
tal-qsim tad-dħul jista', madankollu, ikun
inkluż fil-kuntratti li eventwalment jistgħu 
jiġu ffirmati mas-settur privat għat-tħaddim 
tas-sistemi. Għandu jkun possibbli li l-qsim 
tad-dħul jew mekkaniżmi ta' limiti massimi 
tal-prezzijiet jiġu stipulati fi kwalunkwe 
kuntratti konklużi mas-settur privat fir-
rigward ta' dħul mill-forniment ta' servizzi 
fis-sistema Galileo sabiex ikun żgurat li l-
konsumaturi jirċievu servizzi ta' kwalità 
għolja bi prezzijiet ġusti u/jew biex jiġu 
żviluppati servizzi pubbliċi ġodda.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi l-PPP ma rnexxietx għaliex is-settur privat sabha diffiċli li jieħu r-riskji, u billi issa 
Galileo se jkun iffinanzjat għalkollox mill-fondi pubbliċi, huwa ġustifikat li wieħed jistenna li 
l-pubbliku jingħata servizzi ta' kwalità għolja bi prezzijiet ġusti. Għal dak il-għan, u skond l-
analiżi tas-swieq, biex dan jinkiseb jistgħu jitfasslu mekkaniżmi ta' regolazzjoni differenti.

Emenda mressqa minn Angelika Niebler

Emenda 29
Premessa 17

(17) Il-governanza pubblika tajba tal-
programmi Galileo u EGNOS tassumi minn 
naħa, li jeżisti tqassim strett tal-kompetenzi 
bejn il-Komunità Ewropea, l-Awtorità 
Ewropea tas-Sorveljanza u l-Aġenzija 
Spazjali Ewropea, u min-naħa l-oħra li l-
Komunità Ewropea, rappreżentata mill-
Kummissjoni tassigura l-implimentazzjoni 
tal-programmi. Il-Kummissjoni trid 
tistabbilixxi l-istrumenti xierqa u jkollha r-
riżorsi meħtieġa, partikolarment f'dak li 
jirrigward l-għajnuna.

(17) Il-governanza pubblika tajba tal-
programmi Galileo u EGNOS tassumi minn 
naħa, li jeżisti tqassim strett tal-kompetenzi 
bejn il-Komunità Ewropea u l-Aġenzija 
Spazjali Ewropea, u min-naħa l-oħra li l-
Komunità Ewropea, rappreżentata mill-
Kummissjoni tassigura l-implimentazzjoni 
tal-programmi. Il-Kummissjoni trid 
tistabbilixxi l-istrumenti xierqa u jkollha r-
riżorsi meħtieġa, partikolarment fir-rigward 
ta' l-għajnuna.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ix-xogħol ta' l-Awtorità Superviżorja kif stipulat fl-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 
1321/2004 primarjament kien li taġixxi bħala l-awtorità ta' liċenzjar għall-intrapriżi privati li 
oriġinarjament kellhom iwettqu l-programmi Galileo. Wara li l-konsorzju ma rnexxiex u wara 
t-tressiq tal-proposta emendata għal regolament, dan ix-xogħol ma jistax isir, u għalhekk l-
Awtorità għandha tkun xolta. Ix-xogħlijiet li fadal jistgħu jsiru wkoll mill-Kummissjoni u mill-
ESA.

Emenda mressqa minn Angelika Niebler

Emenda 30
Premessa 18

(18) Min-naħa tagħha, l-Awtorità ta' 
sorveljanza, għandha l-missjoni prinċipali 

imħassra
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li tgħin lill-Kummissjoni fir-rigward ta' l-
elementi kollha marbuta ma' l-
implimentazzjoni tal-programmi. Hija trid 
ukoll tmexxi l-fondi li huma allokati lilha 
b'mod speċifiku għall-programmi, inkelli li 
huma fdati lilha mill-Kummissjoni, skond 
l-Artikolu 43(2) tar-Regolament tal-Kunsill 
(KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta' 
Ġunju 2002 rigward ir-Regolament 
Finanazjarju applikabbli għall-baġit 
ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej, kif 
emendat bir-Regolament tal-Kunsill (KE, 
Euratom) Nru 1995/2006 tat-13 ta' 
Diċembru 2006.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ix-xogħol ta' l-Awtorità Superviżorja kif stipulat fl-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 
1321/2004 primarjament kien li taġixxi bħala l-awtorità ta' liċenzjar għall-intrapriżi privati li 
oriġinarjament kellhom iwettqu l-programmi Galileo. Wara li l-konsorzju ma rnexxiex u wara 
t-tressiq tal-proposta emendata għal regolament, dan ix-xogħol ma jistax isir, u għalhekk l-
Awtorità għandha tkun xolta. Ix-xogħlijiet li fadal jistgħu jsiru wkoll mill-Kummissjoni u mill-
ESA.

Emenda mressqa minn Anne Laperrouze

Emenda 31
Premessa 19

(19) L-Aġenzija Spazjali Ewropea, li 
għandha l-għarfien meħtieġ fuq il-livell 
tekniku, se tikkonkludi Konvenzjoni 
multijannwali mal-Komunità Ewropea, li 
tkopri l-aspetti tekniċi marbuta ma' l-
implimentazzjoni tal-programmi. Sabiex il-
Kummissjoni, li tirrappreżenta l-Komunità 
Ewropea, teżerċita kompletament is-setgħa 
ta' kontroll tagħha, il-konvenzjoni trid 
tinkludi partikolarment il-kundizzjonijiet 
ġenerali tal-ġestjoni tal-fondi allokati lill-
Aġenzija Spazjali Ewropea u tipprevedi li l-
kuntratti konklużi fl-applikazzjoni tal-
Konvenzjoni isegwu r-regoli Komunitarji 
f'dak li jirrigwarda l-kuntratti pubbliċi. F'dan 

(19) L-Aġenzija Spazjali Ewropea, li 
għandha l-għarfien meħtieġ fuq il-livell 
tekniku, għandha tikkonkludi Konvenzjoni 
plurijennalii mal-Komunità Ewropea 
marbuta ma' l-implimentazzjoni tal-
programmi. Sabiex il-Kummissjoni, li 
tirrappreżenta l-Komunità Ewropea, 
teżerċita kompletament is-setgħa ta' kontroll 
tagħha, il-konvenzjoni trid tinkludi 
partikolarment il-kundizzjonijiet ġenerali 
tal-ġestjoni tal-fondi allokati lill-Aġenzija 
Spazjali Ewropea u tipprevedi li l-kuntratti 
konklużi fl-applikazzjoni tal-Konvenzjoni 
isegwu r-regoli Komunitarji f'dak li 
jirrigwarda l-kuntratti pubbliċi. F'dan il-



AM\702557MT.doc 7/33 PE400.389v01-00

MT

il-kuntest, huwa xieraq li jitqiesu kif jixraq 
il-kisbiet li saru sa issa u l-investimenti li 
diġà ġew approvati, kif ukoll, jekk meħtieġ, 
il-ftehimiet fis-seħħ.

kuntest, huwa xieraq li jitqiesu kif jixraq il-
kisbiet li saru sa issa, l-abiltà industrijali u 
l-investimenti li diġà ġew approvati, kif 
ukoll, jekk meħtieġ, il-ftehimiet fis-seħħ.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

It-test jirreferi għall-ħolqien ta' ftehima plurijennali limitata għall-aspetti tekniċi, inklużi l-
kundizzjonijiet ġenerali għall-immaniġġjar tal-fondi.

Għandha tinħoloq rabta mad-deskrizzjoni ta' l-irwol ta' l-ESA fl-Artikolu 13, li għandha 
tinkludi l-obbligi ta' l-ESA, partikolarment fir-rigward tal-produttività, tat-teħid ta' 
deċiżjonijiet, tar-rappurtar u ta' l-immaniġġjar ta' l-industrija.

Emenda mressqa minn Anne Laperrouze

Emenda 32
Premessa 19 a (ġdida)

(19a) Minħabba li l-programmi se jkunu 
ffinanzjati mill-Komunità Ewropea, l-
akkwist pubbliku f'dawn il-programmi 
għandu jkun konformi mar-regoli tal-
Komunità dwar il-kuntratti pubbliċi u 
għandu jkollu l-għan, l-ewwel u qabel 
kollox, li jikkontrolla l-ispejjeż u jnaqqas 
ir-riskji kif ukoll li jżid l-effiċjenza u 
jnaqqas id-dipendenza. Tajjeb li jiġi 
introdott element ta' kompetizzjoni fil-
programm u għalhekk kwalunkwe akkwist 
pubbliku għandu jsir permezz ta' sejħiet 
għal offertakompetittivi u regolari u, meta 
possibbli, b'żewġ fornituri paralleli (dual 
sourcing) sakemm dan ma jżidx l-ispejjeż u 
ma joħloqx dewmien minħabba l-ħtieġa li 
jkollhom jiġu adattati mudelli u metodi ta' 
produzzjoni ta' fornituri oħra. Min-naħa l-
oħra, għandhom jitnaqqsu, kemm jista' 
jkun, il-provvisti li 'jirrestrinġu' 
(bottleneck) u dawk li jiġu minn fornitur 
wieħed. Deċiżjonijiet u investimenti li jsiru 
mill-ESA u mill-UE matul it-tfassil u l-
iżvilupp tal-fażijiet tal-programm Galileo 
kif ukoll fil-programm EGNOS għandhom 
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jitqiesu fil-fażi li jmiss ta' sejħiet għal 
offerta biex ikunu żgurati l-kontinwità tal-
programmi u l-effiċjenza f'sens ta' nfiq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ma jkunx hemm konfużjoni, importanti li jkun ċar li l-kisbiet preċedenti biss kemm 
mill-programm EGNOS kif ukoll mill-programm Galileo ffinanzjati kif xieraq mill-Komunità 
u/jew mill-Aġenzija Ewropea għall-Ispazju, jitqiesu kif xieraq. Inizjattivi oħra (i.e. mhux 
iffinanzjati miż-żewġ istituzzjonijiet imsemmija hawn fuq) jistgħu jfissru iktar kumplessità, 
iktar riskju u spejjeż żejda għall-programm u jistgħu joħolqu distorsjonijiet inaċċettabbli fil-
kompetizzjoni rikjesta mill-Kunsill.

Emenda mressqa minn Vladimír Remek

Emenda 33
Premessa 19 a (ġdida)

(19a) Il-pakketti kollha ta' ħidma għall-
Kapaċità Operattiva Sħiħa (FOC) tal-
programm Galileo għandhom ikunu 
miftuħa għall-ogħla livell ta' kompetizzjoni 
possibbli, skond il-prinċipji ta' l-akkwist; 
sabiex ikun żgurat l-investiment fi 
programmi ta' l-ispazju, l-akkwisti ta' l-UE 
għandhom ikunu miftuħa aktar għal 
parteċipanti ġodda u għall-SMEs, filwaqt li 
jiġu żgurati l-eċċellenza teknoloġika u l-
effikaċja f'sens ta' nfiq.

Or. xm

Ġustifikazzjoni

L-enfasi trid issir fuq it-trasparenza fl-għoti ta' kuntratti pubbliċi, fuq sistema miftuħa u fuq l-
appoġġ mhux biss għal parteċipanti ewlenin u stabbiliti sew iżda għal negozji ta' daqs żgħir u 
medju wkoll. 

Emenda mressqa minn Nikolaos Vakalis

Emenda 34
Premessa 19 a (ġdida)
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(19a) Għandha tingħata attenzjoni speċjali 
li jkun hemm parteċipazzjoni bilanċjata ta' 
l-Istati Membri kollha matul id-diversi 
fażijiet tal-proġett Galileo. Importanti wkoll 
li l-partijiet interessati fl-Istati Membri, 
speċjalment l-intrapriżi ta' daqs żgħir u 
medju, ikollhom opportunitajiet li 
jiżviluppaw u joħolqu innovazzjonijiet fuq 
il-bażi ta' kompetenza teknoloġika li 
toriġina mill-akkwist ta' Galileo.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba d-daqs u l-importanza għas-soċjetà tal-proġett Galileo, il-prinċipji ta' l-akkwist 
pubbliku ta' Galileo għandhom jippromwovu aċċess miftuħ u kompetizzjoni ġusta fil-katina ta' 
forniment industrijali kollha kemm hi; għaldaqstant, għandhom jagħtu l-opportunità ta' 
parteċipazzjoni bilanċjata minn parteċipanti tas-settur privat fil-livelli kollha fl-Istati Membri 
kollha matul il-fażijiet kollha li fadal tal-proġett. L-SMEs, b'mod partikulari, għandu jkollhom 
opportunitajiet xierqa biex jiżviluppaw u jdaħħlu innovazzjonijiet matul l-akkwist ta' Galileo.

Emenda mressqa minn Angelika Niebler

Emenda 35
Premessa 20

(20) Għall-applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament, huwa xieraq li l-Kummissjoni 
tkun megħjuna minn Kumitat imsejjaħ "il-
Kumitat tal-Programmi GNSS Ewropej". 
Peress li l-governanza pubblika tajba tesiġi l-
ġestjoni uniformi tal-programmi, rapidità fit-
teħid tad-deċiżjonijiet u aċċess ugwali għall-
informazzjoni, ir-rappreżentanti tal-Kunsill 
ta' l-Amministrazzjoni ta' l-Awtorità ta' 
Sorveljanza għandhom ikunu assoċjati max-
xogħlijiet tal-Kumitat tal-Programmi GNSS 
Ewropej.

(20) Għall-applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament, huwa xieraq li l-Kummissjoni 
tkun megħjuna minn Kumitat imsejjaħ "il-
Kumitat tal-Programmi GNSS Ewropej".
Peress li l-governanza pubblika tajba tesiġi l-
ġestjoni uniformi tal-programmi, rapidità fit-
teħid tad-deċiżjonijiet u aċċess ugwali għall-
informazzjoni, l-osservaturi tal-Parlament 
Ewropew għandhom ikunu assoċjati max-
xogħlijiet tal-Kumitat tal-Programmi GNSS 
Ewropej.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Meta jitqiesu l-implikazzjonijiet finanzjarji u s-sinifikat tal-programmi, jeħtieġ li r-
rappreżentanti tal-Parlament Ewropew jissorveljaw ix-xogħol tal-Kumitat dwar il-
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Programmi GNSS Ewropej. Dan jiżgura fluss aħjar ta' l-informazzjoni u aktar trasparenza 
fir-rigward tal-pubbliku. Minbarra dan, l-irwol ta' l-Awtorità ta' Sorveljanza għandu jerġa' 
jiġi kkunsidrat fid-dawl ta' l-arranġamenti li issa qed jiġu proposti għall-implimentazzjoni 
tal-programmi.

Emenda mressqa minn Anne Laperrouze

Emenda 36
Premessa 21 a (ġdida)

(21a) Il-Komunità Ewropea għandha tkun 
il-proprjetarju ta' l-assi kollha tanġibbli u 
intanġibbli li jinħolqu jew li jiġu żviluppati 
permezz tal-programmi EGNOS u Galileo. 
Matul il-programm għandha dejjem tkun 
f'pożizzjoni li twaqqaf il-kuntratt ma' 
kwalunkwe fornitur jew fornitur ta' servizz. 
Għalhekk m'għandha toqgħod fuq ebda sit 
partikulari li m'għandhiex kontroll fuqu u 
fuq ebda fornitur li m'għandhiex garanzija 
minnu li l-assi m'humiex se jiġu trasferiti 
għal sit ieħor. Għalhekk, il-Kummissjoni, 
għandha tressaq proposta lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill biex, fejn xieraq, 
temenda l-leġiżlazzjoni Komunitarja 
attwali. Sakemm il-proġett Galileo jibda 
jaħdem sew, u sabiex jiġu ssodisfati r-
rekwiżiti ta' l-investituri attwali tiegħu, 
tajjeb li l-immaniġġjar u l-utilizzazzjoni ta' 
EGNOS ma jibqgħux marbuta ma' Galileo 
sakemm ikun possibbli li ż-żewġ sistemi 
jingħaqdu. Inizjattivi nazzjonali u inizjattivi 
oħra mhux Komunitarji maħsuba biex 
jingħataw assi u/jew servizzi lill-
Kummissjoni Ewropea għall-programm 
għandhom jitqiesu, sakemm dawn l-assi 
jkunu trasferiti kollha b'xejn lill-
Kummissjoni, ma joħolqux impenji għall-
Kummissjoni għal perjodu twil ta' żmien u 
sakemm ma joħolqux distorsjoni fir-
rigward tad-dimensjoni Ewropea tal-
programm.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni għandu dejjem ikollha s-setgħa li tinnegozja u għandha tiddependi mill-inqas 
minn siti u mezzi taħt il-kontroll sħiħ tagħha jew talanqas bla drittijiet esklussivi li 
jippermettu trasferiment bi spiża żgħira jekk ikun meħtieġ.

Huwa fatt li llum EGNOS ma jdumx ma jkun iċċertifikat. Diġà jipprovdi sinjali permanenti ta' 
kwalità għolja madwar l-Ewropa kollha. Għall-effiċjenza, u sabiex titħejja aħjar it-triq għal 
Galileo, importanti li l-problemi taż-żewġ programmi ma jitqisux flimkien u li EGNOS ikun 
jista' jitħaddem indipendentement mill-progress ta' Galileo.

Emenda mressqa minn Vladimír Remek

Emenda 37
Artikolu 1, paragrafu 3

Is-sistema li ġiet stabbilita taħt il-programm 
Galileo hija infrastruttura GNSS awtonoma 
li tinkludi kostellazzjoni ta' satelliti u 
stazzjonijiet terrestri.

Is-sistema li ġiet stabbilita taħt il-programm 
Galileo hija infrastruttura GNSS awtonoma 
li tinkludi kostellazzjoni ta' satelliti u 
netwerk globali ta' stazzjonijiet terrestri.

Or. cs

Ġustifikazzjoni

Il-kontra-rapporteur iqis li l-kliem propost jirrifletti b'iktar eżattezza l-mod li bih is-sistema 
proposta se topera u n-natura ta' l-infrastruttura tagħha.

Emenda mressqa minn Umberto Guidoni

Emenda 38
Artikolu 1, paragrafu 3 a (ġdid)

Il-Komunità Ewropea għandha tkun il-
proprjetarju tas-sistemi EGNOS u Galileo 
u ta' l-assi kollha materjali u mhux 
materjali li jinħolqu jew li jinbnew f'dawn 
il-programmi.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Is-sistemi EGNOS u Galileo huma l-pilastri tas-sistema Ewropa ta' radjunavigazzjoni bis-
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satellita (GNSS) u t-tħaddim tagħhom se jkun ir-responsabiltà tal-Komunità Ewropea biss. 
Għalhekk huwa essenzjali li l-Komunità tkun il-proprjetarju taż-żewġ sistemi.

Emenda mressqa minn Anne Laperrouze

Emenda 39
Artikolu 4, paragrafu 4

4. Il-ftehimiet jew il-konvenzjonijiet 
konklużi mill-Komunità Ewropea jipprevedu 
l-kundizzjonijiet u l-modalitajiet tal-
parteċipazzjoni eventwali ta' Stati Terzi 
għal finanzjament supplementari tal-
programm.

4. Pajjiżi terzi jistgħu jitħallew jipprovdu 
fondi addizzjonali għall-programm. Il-
ftehimiet jew il-konvenzjonijiet konklużi 
mill-Komunità Ewropea ma' pajjiżi terzi 
bħal dawn, bi qbil ma' l-Artikolu 300(3) tat-
Trattat tal- KE, għandhom jistipulaw il-
kundizzjonijiet u l-modalitajiet tal-
parteċipazzjoni tagħhom, kif ukoll id-
drittijiet u l-obbligi tagħhom għal perjodu 
twil ta' żmien skond il-programm.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-parteċipazzjoni preċedenti ta' pajjiżi terzi ma kinitx immaniġġjata sew i.e. il-pajjiżi ma 
ħadu ebda impenn. Għalhekk huwa importanti li jkun ċar li pajjiżi terzi jistgħu jieħdu sehem 
fis-sitema Galileo b'ċerti kundizzjonijiet biss.

Emenda mressqa minn Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Emenda 40
Artikolu 4, paragrafu 4

4. Il-ftehimiet jew il-konvenzjonijiet 
konklużi mill-Komunità Ewropea jipprevedu 
l-kundizzjonijiet u l-modalitajiet tal-
parteċipazzjoni eventwali ta' Stati Terzi għal 
finanzjament supplementari tal-programm.

4. L-Istati Membri jistgħu jipprovdu 
finanzjament supplementari għall-
programm. Pajjiżi terzi u 
organizzazzjonijiet internazzjonali wkoll 
jistgħu jipprovdu finanzjament 
supplementari għall-programm. Il-ftehimiet 
jew il-konvenzjonijiet konklużi mill-
Komunità Ewropea għandhom jistipulaw il-
kundizzjonijiet u l-modalitajiet tal-
parteċipazzjoni eventwali ta' pajjiżi terzi
għal finanzjament supplementari għall-
programm.
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Or. es

Ġustifikazzjoni

Galileo tfassal bħala sistema globali. L-Istati Membri jistgħu jipprovdu finanzjament 
supplementari għall-programm, li jirrikjedi wkoll il-parteċipazzjoni ta' pajjiżi terzi u ta' 
organizzazzjonijiet internazzjonali biex ikun suċċess globali. Il-ftehimiet jew il-
konvenzjonijiet li jservu biex tkun irregolata din il-parteċipazzjoni skond it-Trattat għandhom 
jinkorporaw kundizzjonijiet u regoli li jfisrru b'mod ċar in-natura ta' dik il-parteċipazzjoni.

Emenda mressqa minn Anne Laperrouze

Emenda 41
Artikolu 5

L-isfruttar tas-sistema EGNOS jinkludi 
primarjament il-ġestjoni ta' din l-
infrastruttura, il-manutenzjoni u t-titjib 
kostanti, kif ukoll it-tiġdid tagħha, l-
operazzjonijiet ta' ċertifikazzjoni u 
standardizzazzjoni marbuta mal-programm u 
l-kummerċjalizzazzjoni tas-sistema.

L-isfruttar tas-sistema EGNOS jinkludi 
primarjament il-ġestjoni ta' din l-
infrastruttura, il-manutenzjoni u t-titjib 
kostanti, kif ukoll it-tiġdid tagħha, l-
operazzjonijiet ta' ċertifikazzjoni u 
standardizzazzjoni marbuta mal-programm u 
l-kummerċjalizzazzjoni tas-sinjali tas-
sistema.

It-trasferiment tas-sjieda tas-sistema lill-
Kummissjoni għandu jsir meta tiġi ffirmata 
ftehima mal-proprjetarji attwali tagħha, 
għandu jirrikonoxxi l-investimenti li qablu 
dwarhom il-proprjetarji attwali u għandu 
jiżgura l-kontinwità tal-livelli għolja ta' 
rendiment osservati bħalissa u tal-kuntratti 
industrijali fis-seħħ bħalissa għal perjodu li 
għad irid ikun deċiż.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Se tkun ir-responsabiltà tal-Kummissjoni li tissodisfa l-istennijiet ta' l-investituri attwali 
f'EGNOS u li tiżgura l-kontinwità tal-programm billi tieħu vantaġġ sħiħ mill-kuntratti u mill-
operaturi industrijali bl-esperjenza ta' EGNOS. 
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Emenda mressqa minn Anne Laperrouze

Emenda 42
Artikolu 6

1. Il-Komunità Ewropea tassigura l-
finanzjament ta' l-isfruttar ta' l-EGNOS, 
mingħajr preġudizzju għall-parteċipazzjoni 
eventwali tas-settur privat.

1. Il-Komunità Ewropea tassigura l-
finanzjament ta' l-operat ta' EGNOS, bla 
ħsara għall-parteċipazzjoni eventwali tas-
settur privat.

2. Il-Komunità Ewropea għandha 
tiċċertifika s-sistema u s-servizzi kritiċi 
tagħha lill-utenti.
3. Il-Komunità Ewropea għandha 
tappoġġja miżuri ta' promozzjoni u l-bejgħ 
ta' supplimenti ta' EGNOS sabiex jiżdiedu 
l-erja koperta minn EGNOS u d-derivattivi 
ta' esportazzjoni tagħha, bil-għan li titħejja 
l-wasla ta' Galileo f'dawk il-partijiet tad-
dinja.
4. Il-Komunità Ewropea għandha tkun 
responsabbli għax-xogħol ta' 
kummerċjalizzazzjoni u għat-twaqqif ta' 
attivitajiet preoperattivi bil-għan li jitnedew 
kuntratti għal Galileo fil-ġejjieni.

2. L-isfruttar ta' l-EGNOS, l-ewwelnett, u bi 
prijorità, se jkun is-suġġett ta' kuntratt tas-
servizzi pubbliċi mas-settur privat. 
Imbagħad se tkun parti integrali tal-fażi ta' 
sfruttar ta' Galileo.

5. L-operat ta' EGNOS, l-ewwelnett, u bi 
prijorità, se jkun is-suġġett ta' kuntratt tas-
servizzi pubbliċi mas-settur privat. 
Imbagħad se jkun parti integrali mill-fażi 
operattiva kummerċjali ta' Galileo.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-Komunità biss hija responsabbli għaċ-ċertifikar tas-sistemi EGNOS u Galileo. Minħabba 
n-natura tas-servizzi mistennija, tkun responsabbli wkoll għat-tnedija ta' servizzi ta' natura 
pubblika u għal miżuri ta' appoġġ għall-esportazzjoni.

Emenda mressqa minn Anne Laperrouze

Emenda 43
Artikolu 6 a (ġdid)

Artikolu 6a
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Is-sjieda ta' l-assi
Il-Komunità Ewropea għandha tipprova 
ssir il-proprjetarju ta' l-assi kollha 
tanġibbli u intanġibbli li jinħolqu jew li 
jiġu żviluppati fil-programmi u 
għaldaqstant għandha tibda negozjati mal-
partijiet interessati attwali (eż. EGNOS).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni ma jistax ikollha sehem qabel ma tkun xtrat id-drittijiet tas-sjieda. 
Pereżempju llum parti minn EGNOS hija l-proprjetà ta' l-awtoritajiet ta' l-Immaniġġjar tat-
Traffiku ta' l-Ajru fl-Ewropa.

Emenda mressqa minn Vladimír Remek

Emenda 44
Artikolu 6 a (ġdid)

Artikolu 6a
Sjieda

Il-Komunità Ewropea għandha tkun il-
proprjetarju ta' l-assi kollha tanġibbli u 
intanġibbli ta' Galileo li jinħolqu jew li jiġu 
żviluppati matul il-fażijiet ta' l-iżvilupp u ta' 
l-użu.

Or. xm

Ġustifikazzjoni

Il-fatt li l-Komunità Ewropea se tkun il-proprjetarju ta' l-assi kollha tanġibbli u intanġibbli li 
tinħoloq jew li tkun prodotta fl-istadju ta' l-iżvilupp u ta' l-użu huwa l-eżitu loġiku tal-bidla li 
saret fil-metodu ta' ffinanzjar propost oriċinarjament, u minħabba f'hekk il-KE ħadet ir-
responsabiltà sħiħa u ġie eskluż is-settur privat.

Emenda mressqa minn Anne Laperrouze

Emenda 45
Artikolu 7, punt (c)
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(c) L-attivitajiet marbuta ma' l-isfruttar tas-
sistemi, kif ukoll ma' l-azzjonijiet minn 
preċedenti jew preparatorji għal dan l-
isfruttar.

(c) l-attivitajiet marbuta ma' l-operat tas-
sistemi EGNOS u Galileo, kif ukoll 
azzjonijiet li jsiru qabel jew bi tħejjija għal 
dan l-operat kummerċjali.

Or. fr

Emenda mressqa minn Anne Laperrouze

Emenda 46
Artikolu 8, paragrafu 1 a (ġdid)

1a. L-ammont imsemmi fil-paragrafu 1 
għandu jiddependi minn proċeduri ta' l-
akkwist effettivi u minn negozjati 
kuntrattwali li għandhom jiksbu riżultati li 
jiswew il-flus li ntefqu, rendiment tajjeb, 
kontinwità tal-programm bla problemi, l-
immaniġġjar tar-riskju u li jżommu mal-
kalendarju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Importanti li jissemma li Galileo se jintuża u jitqassam ftit ftit. Bħal EGNOS u bħas-sistemi 
kumplessi kollha, is-sistema ssir operattiva wara li jkunu implimentati diversi ħarġiet u 
aġġustamenti ta' softwer, meta jinkiseb l-aqwa rendiment u meta ċ-ċertifikazzjoni tkun 
kompluta. Ir-referenza għal kontinwità bla problemi tirreferi għar-riżoluzzjoni tal-Kunsill 
dwar il-kwistjoni bil-għan li ma jintilifx dak li nkiseb fl-imgħoddi matul il-fażi IOV li għadha 
kif reġgħet bdiet taħdem.

Emenda mressqa minn Etelka Barsi-Pataky

Emenda 47
Artikolu 8, paragrafu 4

4. L-ammonti msemmija fl-ewwel paragrafu 
ta' dan l-Artikolu ma jqisux l-obbligi 
finanzjarji imprevisti, li l-Komunità 
Ewropea jkollha ġġorr, partikolarment dawk 
marbuta man-natura pubblika tas-sjieda tas-
sistemi. Quddiem sitwazzjoni bħal din, il-
Kummissjoni se tippreżenta proposti xierqa

4. L-ammonti msemmija fl-ewwel paragrafu 
ta' dan l-Artikolu ma jqisux l-obbligi 
finanzjarji imprevisti, li l-Komunità 
Ewropea jkollha ġġorr, partikolarment dawk 
marbuta man-natura pubblika tas-sjieda tas-
sistemi. Il-Kummissjoni għalhekk għandha 
tippreżenta proposta lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill fl-2010, flimkien 
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lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. mar-reviżjoni tagħha ta' nofs it-term, 
sabiex l-awtorità baġitarja tkun tista' 
tiddeċiedi, għall-perjodu ta' pprogrammar 
finanzjarju li jibda fl-2014 u għall-perjodu 
sa tmiem il-programm, dwar il-fondi 
pubbliċi u l-impenji, anke dwar xi obbligi, 
meħtieġa għall-fażi operattiva kummerċjali, 
fatt li ġej mir-responsabiltà tagħha 
marbuta mas-sjieda pubblika tas-sistema.

Or. en

Amendment by Anne Laperrouze

Emenda 48
Artikolu 8, paragrafu 4

4. L-ammonti msemmija fl-ewwel paragrafu 
ta' dan l-Artikolu ma jqisux l-obbligi 
finanzjarji imprevisti, li l-Komunità 
Ewropea jkollha ġġorr, partikolarment dawk 
marbuta man-natura pubblika tas-sjieda tas-
sistemi. Quddiem sitwazzjoni bħal din, il-
Kummissjoni se tippreżenta proposti xierqa
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

4. L-ammonti msemmija fl-ewwel paragrafu 
ta' dan l-Artikolu ma jqisux l-obbligi 
finanzjarji imprevisti, li l-Komunità 
Ewropea jkollha ġġorr, partikolarment dawk 
marbuta man-natura pubblika tas-sjieda tas-
sistemi u tas-swieq. Il-Kummissjoni, 
għalhekk, għandha tippreżenta proposta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill fl-2010, 
flimkien mar-reviżjoni tagħha ta' nofs it-
terminu, sabiex tippermetti lill-awtorità 
dwar il-baġit tiddeċiedi, għall-perjodu ta' 
programmar finanzjarju li jibda fl-2013, 
dwar il-fondi meħtieġa, inkluż kull obbligu 
li l-Komunità Ewropea jkollha ġġorr 
marbut mas-sjieda pubblika u s-suq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħall-aspetti tekniċi li ssemmew fir-rapport, jeħtieġ li jissemmew ukoll il-kunsiderazzjonijiet 
legali, finanzjarji u tas-suq marbuta ma' Galileo.

Emenda mressqa minn David Hammerstein

Emenda 49
Artikolu 9
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Id-dħul mill-isfruttar tas-sistemi Dħul
Id-dħul mill-isfruttar tas-sistemi jgħaddi 
għand il-Komunità Ewropea. Huwa jidħol
fil-baġit Komunitarju, u jkun allokat għall-
programmi GNSS Ewropej. Jekk il-volum 
tad-dħul jirriżulta bħala sostanzjalment 
għola milli previst, il-prinċipju ta' l-
allokazzjoni għandu jiġi rivedut.

Id-dħul mill-operat tas-sistemi għandu 
jinġabar mill-Komunità Ewropea. Għandu 
jiddaħħal fil-baġit Komunitarju, u jista' jkun 
allokat għall-programmi GNSS Ewropej, 
suġġett għall-approvazzjoni mill-Kunsill u 
mill-Parlament Ewropew.

Jista' jiġi pprovdut mekkaniżmu għall-qsim 
tad-dħul fi kwalunkwe kuntratt eventwali li 
jsiru mas-settur privat.

Jista' jiġi pprovdut mekkaniżmu għall-qsim 
tad-dħul fi kwalunkwe kuntratt(i) eventwali 
li jsir(u) mas-settur privat.

Għandu jkun possibbli li jiġu stipulati 
mekkaniżmi ta' qsim tad-dħul jew 
mekkaniżmi ta' limiti massimi tal-prezzijiet 
fi kwalunkwe kuntratti konklużi mas-settur 
privat fir-rigward ta' dħul mill-forniment 
ta' servizzi fis-sistema Galileo sabiex ikun 
żgurat li l-konsumaturi jirċievu servizzi ta' 
kwalità għolja bi prezzijiet ġusti u/jew biex 
jiġu żviluppati servizzi pubbliċi ġodda kif 
imsemmija fl-Anness I.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi l-PPP ma rnexxietx għaliex is-settur privat sabha diffiċli li jieħu r-riskji, u billi issa 
Galileo se jkun iffinanzjat għalkollox mill-fondi pubbliċi, huwa ġustifikat li wieħed jistenna li 
l-pubbliku jingħata servizzi ta' kwalità għolja bi prezzijiet ġusti. Għal dak il-għan, u skond l-
analiżi tas-swieq, biex dan jinkiseb jistgħu jitfasslu mekkaniżmi ta' regolazzjoni differenti.

Emenda mressqa minn Angelika Niebler

Emenda 50
Artikolu 10, paragrafu 1

Il-governanza pubblika tal-programmi 
tissejjes fuq il-prinċipju ta' tqassim strett tal-
kompetenzi bejn il-Komunità Ewropea, 
irrappreżentata mill-Kummissjoni, l-
Awtorità Ewropea tas-sorveljanza GNSS 
(minn issa 'l quddiem "l-Awtorità tas-
sorveljanza") u l-Aġenzija Spazjali 
Ewropea.

Il-governanza pubblika tal-programmi hija 
msejsa fuq il-prinċipju ta' tqassim strett tar-
responsabilitajiet bejn il-Komunità 
Ewropea, irrappreżentata mill-Kummissjoni, 
u l-Aġenzija Spazjali Ewropea.
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-kompitu ta' l-Awtorità Superviżorja kif stipulat fl-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 
1321/2004 kien primarjament li taġixxi bħala l-awtorità ta' liċenzjar għall-intrapriżi privati li 
oriġinarjament kellhom iwettqu l-programmi Galileo. Wara li l-konsorzju ma rnexxiex u wara 
t-tressiq tal-proposta emendata għal regolament, dan il-kompitu m’għadux jgħodd, u 
għalhekk l-Awtorità għandha tkun abolita. Il-kompiti li għad fadal jistgħu jitwettqu wkoll 
mill-Kummissjoni u mill-ESA.

Emenda mressqa minn Anne Laperrouze

Emenda 51
Artikolu 10, paragrafu 2

Il-Komunità Ewropea, irrappreżentata mill-
Kummissjoni, tassigura l-implimentazzjoni 
tal-programmi, mingħajr preġudizzju għad-
dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) 
Nru 1321/2004. Għal dan l-għan, il-
Kummissjoni tistabbilixxi l-istrumenti xierqa 
u għandha r-riżorsi meħtieġa biex taqdi l-
kompitu tagħha. Tista' titlob esperti 
indipendenti biex jgħinuha ssegwi l-
ġestjoni tal-programmi. Hija tista' wkoll 
tirrikorri għall-għajnuna ta' esperti ta' l-
Istati Membri u tipproċedi għal verifiki ta' 
natura teknika jew finanzjarja.

Il-Komunità Ewropea, irrappreżentata mill-
Kummissjoni, għandha tassigura l-
implimentazzjoni tal-programmi, mingħajr 
ħsara għar-Regolament (KE) 
Nru 1321/2004. Għal dan il-għan il-
Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-
istrumenti xierqa u għandha tiżgura li 
jkollha r-riżorsi u d-drittijiet meħtieġa biex 
taqdi l-kompiti tagħha. Hija tista' tiġi 
mgħejuna wkoll minn esperti mill-Istati 
Membri u twettaq verifiki finanzjarji u 
tekniċi..

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa utli li wieħed isemmi li mhux il-Kummissjoni biss għandha torbot fuq risorsi xierqa, 
imma wkoll jista' jkollha l-ħtieġa li takkwista d-drittijiet biex twettaq il-missjoni tagħha. 

Emenda mressqa minn Angelika Niebler

Emenda 52
Artikolu 12

Artikolu 12 imħassar
Ir-rwol ta' l-Awtorità ta' sorveljanza (ASG)
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Mingħajr preġudizzju għall-kompiti li ġew 
fdati lill-Kummissjoni mir-Regolament 
(KE) Nru 1321/2004, l-Awtorità ta' 
Sorveljanza għandha tgħin lill-
Kummissjoni fir-rigward ta' l-elementi 
kollha tal-programmi li għalihom il-
Kummissjoni titlobha l-għajnuna. Hija 
tassigura l-ġestjoni u l-kontroll ta' l-użu 
tal-fondi li ġew allokati speċifikament lilha 
mill-Kummissjoni Ewropea taħt il-
programmi. Dawn il-fondi jitqiegħdu għad-
dispożizzjoni ta' l-Awtorità ta' Sorveljanza 
permezz ta' Deċiżjoni ta' delega, 
f'konformità ma' l-Artikolu 54(2) tar-
Regolament (KE, Euratom) Nru 1605/2002 
u għad-dispożizzjonijiet tar-Regolament 
(KE) Nru 1321/2004.
Fuq il-bażi tad-deċiżjoni ta' delega prevista 
fil-paragrafu preċedenti, il-Kummissjoni 
tikkonkludi ftehim ta' delega ma' l-
Awtorità ta' Sorveljanza. Il-ftehim ta' 
delega jistipula l-kundizzjonijiet ġenerali 
għall-ġestjoni tal-fondi fdati lill-Awtorità 
ta' Sorveljanza, u partikolarment, l-
azzjonijiet li għandhom jiġu implimentati, 
il-finanzjament assoċjat, il-proċeduri ta' 
ġestjoni, il-miżuri ta' segwitu u ta' kontroll.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-kompitu ta' l-Awtorità Superviżorja kif stipulat fl-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 
1321/2004 kien primarjament li taġixxi bħala l-awtorità ta' liċenzjar għall-intrapriżi privati li 
oriġinarjament kellhom iwettqu l-programmi Galileo. Wara li l-konsorzju ma rnexxiex u wara 
t-tressiq tal-proposta emendata għal regolament, dan il-kompitu m’għadux jgħodd, u 
għalhekk l-Awtorità għandha tkun abolita. Il-kompiti li għad fadal jistgħu jitwettqu wkoll 
mill-Kummissjoni u mill-ESA.

Emenda mressqa minn Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Emenda 53
Article 12 a (new)

Artikolu 12a
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Prinċipji li fuqhom għandu jkun ibbażat l-
akkwist marbut ma’ l-istadju tat-tifrix ta’ 

Galileo 
Matul l-istadju tat-tifrix ta’ Galileo ir-
regoli dwar l-akkwist pubbliku tal-
Komunità għandhom ikunu bbażati - inter 
alia - fuq il-prinċipji li ġejjin:
a) tfigħ ta’ offerti kompetittiv għall-pakketti 
kollha fi proċedura waħdanija li permezz 
tagħha kwalunkwe entità ġuridika 
indipendenti jew grupp rappreżentat għal 
dan il-għan minn entità ġuridika li tkun 
tifforma parti minn grupp tista’ titfa’ 
offerta għall-irwol ta’ kuntrattur prinċipali 
għal massimu ta’ tnejn mis-sitt pakketti 
prinċipali ta’ xogħol;
b) mill-inqas 40% tal-valur totali ta’ l-
attivitajiet għandu jkun sottokuntrattat 
permezz ta’ tfigħ ta’ offerti kompetittiv fuq 
livelli varji lil intrapriżi oħra li ma jkunux 
jappartienu għall-gruppi li l-entità 
tagħhom tkun il-kuntrattur prinċipali għal 
xi waħda mill-pakketti prinċipali ta’ 
xogħol.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament għandu jinkorpora u jirregola l-politika ta’ l-akkwist li tkun se tiġi segwita. 
Barra minn hekk, l-Anness I għandu jinkludi l-pakketti ta’ xogħol li bejniethom għandu 
jinqasam l-akkwist u li huma suġġetti għal rata sottokuntrattanti ta’ 40%.

Emenda mressqa minn Anne Laperrouze

Emenda 54
Artikolu 13, paragrafu 2

Il-ftehim ta' delega jistipula l-kundizzjonijiet 
ġenerali għall-ġestjoni tal-fondi fdati lill-
Aġenzija Spazjali Ewropea u partikolarment,
l-azzjonijiet li għandhom jiġu implimentati, 
il-finanzjament assoċjat, il-proċeduri ta' 
ġestjoni, il-miżuri ta' segwitu u ta' kontroll, 
il-miżuri applikabbli fil-każ ta' nuqqasijiet fl-
eżekuzzjoni tal-ftehim, ir-reġim li jirregola 

Il-ftehima plurijennali għandha tistipula l-
kundizzjonijiet ġenerali għall-ġestjoni tal-
fondi fdati lill-Aġenzija Spazjali Ewropea, u 
partikolarment l-azzjonijiet li għandhom jiġu 
implimentati (e.g. il-pjan ta’ sistema ta’ 
tifrix gradwali), il-finanzjament relevanti, il-
proċeduri ta' ġestjoni u l-miżuri ta’ 
monitoraġġ u spezzjoni, il-miżuri 
applikabbli fil-każ ta' nuqqasijiet fir-
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s-sjieda tal-proprjetà mobbli u immobbli. rendiment tal-kuntratti u r-regoli rigward is-
sjieda tal-proprjetà tanġibbli u intanġibbli
kollha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jissemma li Galileo se jitferrex u jitwassal ftit ftit. Bħall-EGNOS u bħas-
sistemi kumplessi kollha, is-sistema se ssir operattiva wara li jkunu implimentati diversi 
ħarġiet u aġġustamenti ta' softwer sakemm tkun tista’ titlesta għal kollox iċ-ċertifikazzjoni.

Emenda mressqa minn Etelka Barsi-Pataky

Emenda 55
Artikolu 13, paragrafu 2 a (ġdid)

2a. Il-ftehima plurijennali se tistipula wkoll 
dan li ġej:
(a) L-Aġenzija Spazjali Ewropea għandha 
tapplika r-regoli tal-Komunità dwar l-
akkwist pubbiku.
(b) L-Aġenzija Spazjali Ewropea għandha 
tassigura informazzjoni trasparenti u 
f'waqtha dwar ir-regoli applikabbli ta’ l-
akkwist, il-kriterji ta' l-għażla u kwalunkwe 
punt ieħor relatat u għandha 
tikkomunikahom b’mod ċar.
(c) L-akkwist pubbliku skond il-ftehima 
plurijennali għandu jimmira biex jilħaq 
aċċess miftuħ u kompetizzjoni ġusta fil-
katina tal-provvisti industrijali kollha 
kemm hi u sabiex jinkoraġġixxi 
parteċipazzjoni bbilanċjata min-naħa ta' l-
atturi tas-settur privat, inklużi b’mod 
partikulari l-intrapriżi ż-żgħar u ta’ daqs 
medju madwar l-Istati Membri kollha. L-
Aġenzija Spazjali Ewropea għandha tevita 
li toħloq jew li tirrinforza pożizzjonijiet 
dominanti.
(d) L-Aġenzija Spazjali Ewropea għandha 
torganizza kuntratti relatati ma' 
infrastruttura f’pakketti ta’ taqsimiet 
ewlenin u f’pakketti  ta' xogħol.
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(e) Kulfejn hu possibbli, għandu jiġi użat l-
akkwist minn żewġ għejun paralleli bil-
għan li jitnaqqsu r-riskji u d-dipendenzi 
teknoloġiċi u industrijali u li jittejjeb il-
kontroll ġenerali ta' l-ispejjeż u ta' l-iskedi 
tal-programmi.
(f) Fejn l-akkwist minn żewġ għejun ma 
jkunx possibbli, il-kuntratt għandu 
jipprovdi li, meta jagħmel sottokuntratt, il-
kuntrattur irid japplika r-regoli tal-
Komunità dwar il-kuntratti pubbliċi u 
jirrispetta l-għanijiet imniżżla f'dan l-
Artikolu. L-ambitu u l-valur tas-
sottokuntratti li jkunu se jiġu mogħtija 
mill-kuntrattur prinċipali għandhom ikunu 
parti mill-kuntratt fil-każ ta' akkwist minn 
għajn waħdanija.
(g) Fl-għoti tal-kuntratti l-Aġenzija Spazjali 
Ewropea għandha tqis kif jixraq id-
deċiżjonijiet, l-investimenti u l-kisbiet, sa 
fejn ikun relevanti, waqt il-fażijiet ta' 
definizzjoni u ta' żvilupp tal-programm 
Galileo.

Or. en

Emenda mressqa minn Angelika Niebler

Emenda 56
Artikolu 13, paragrafu 2 a (ġdid)

Il-ftehima plurijennali għandha  tipprovdi 
wkoll għal dan li ġej:
(a) L-Aġenzija Spazjali Ewropea għandha 
tapplika d-dispożizzjonijiet  tal-Komunità li 
jirregolaw l-akkwist pubbiku.
(b) L-Aġenzija Spazjali Ewropea għandha 
minn żmien kmieni biżżejjed tipprovdi 
tagħrif trasparenti rigward ir-regoli li 
japplikaw għall-għoti ta’ kuntratti, il-
kriterji ta’ l-għażla u għad-dettalji l-oħra 
kollha assoċjati, u għandha tikkomunika 
dan b’tali mod li ma jkunx jista’ jinftiehem 
ħażin.
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(c) Meta jinħarġu s-sejħiet għall-offerti 
skond it-termini tal-ftehima plurijennali, 
għandhom isiru sforzi biex jiġi żgurat 
aċċess ħieles u kompetizzjoni ġusta fil-
katina tal-provvista industrijali kollha 
kemm hi, u għandha tiġi promossa 
parteċipazzjoni bbilanċjata mill-atturi tas-
settur privat fl-Istati Membri kollha. L-
Aġenzija Spazjali Ewropea għandha żżomm 
milli jinħolqu pożizzjonijiet dominanti jew 
li dawn isiru aktar enfasizzati.
(d) L-Aġenzija Spazjali Ewropea għandha 
taqsam il-kuntratti relatati ma’ l-
infrastruttura f’kuntratti relatati ma’ l-
elementi prinċipali u kuntratti relatati ma’ 
xogħol addizzjonali.
(e) Il-kuntratti għandhom jingħataw b’mod 
parallel, b’akkwist minn żewġ għejun, 'l 
isfel mil-livell tat-taqsima f’kull każ fejn 
dan ikun possibbli, sabiex jitnaqqsu r-riskji 
u d-dipendenzi teknoloġiċi u industrijali u 
biex jittejjeb il-kontroll fuq l-ispejjeż u l-
iskedi tal-ħin ġenerali tal-programmi. Jekk 
is-servizzi ta’ intrapriża minn pajjiż terz 
isiru meħtieġa bħala riżultat, l-intrapriża l-
oħra għandha tkun ibbażata fl-Unjoni 
Ewropea u għandha tkun mogħtija sehem 
indaqs mix-xogħol ikkuntrattat.
(f) L-ambitu u l-valur tas-sottokuntratti li 
jkunu se jingħataw mill-kuntrattur ewlieni 
għandhom ikunu indikati fil-kuntratt jekk 
l-akkwist ikun ġej biss minn għajn waħda.
(g) Meta tkun qed tinnegozja l-kuntratti, l-
Aġenzija Spazjali Ewropea għandha tqis kif 
jixraq id-deċiżjonijiet, il-kuntratti li jkunu 
diġà ġew konklużi, l-investimenti u s-
servizzi mill-fażijiet tad-definizzjoni u l-
iżvilupp tal-Programm Galileo, sakemm 
ikunu relevanti.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Die gemeinschaftlichen Rechtvorschriften über öffentliche Aufträge müssen angewendet 
werden. Offener Zugang und fairer Wettbewerb sind in der gesamten industriellen Lieferkette 
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zu gewährleisten, damit die Bildung von Monopolen verhindert wird.  Bei den 
Ausschreibungen im Rahmen des Programms ist ein Ansatz erforderlich, mit dem eine 
ausgewogene Beteiligung europäischer Unternehmen sichergestellt wird, weil sie bereits in 
der Entwicklungsphase wertvolles Know-how erworben haben.  In allen Mitgliedstaaten 
müssen die Akteure und insbesondere kleine und mittlere Unternehmen die Möglichkeit 
haben, sich an den Ausschreibungen im Rahmen von Galileo zu beteiligen.

Emenda mressqa minn Anne Laperrouze

Emenda 57
Artikolu 13, paragrafu 2 a (ġdid)

Il-ftehima plurijennali se tistipula wkoll 
dan li ġej:
(a) L-Aġenzija Spazjali Ewropea għandha 
tapplika r-regoli tal-Komunità dwar l-
akkwist pubbiku.
(b) L-Aġenzija Spazjali Ewropea għandha 
tiżgura tagħrif trasparenti u f'waqtu dwar 
ir-rotta programmatika tal-programm u 
dwar kull wieħed mill-kisbiet ewlenin 
individwali (i.e. żidiet tal-programm) u t-
twettiq tagħhom. B'mod partikolari, 
għandha tikkomunika b'mod ċar ir-regoli 
ta' akkwist applikabbli, il-kriterji ta' għażla 
u kull punt ieħor relatat.
(c) L-akkwist pubbliku skond il-ftehima 
plurijennali se jimmira biex jiżgura l-
kontinwità tal-programm, jerġgħu jintużaw 
il-kisbiet tal-passat, ikun hemm 
immaniġġjar tar-riskju adattat u effettività 
ta' l-ispiża u jinkiseb l-aċċess għal kulħadd 
u l-kompetizzjoni ġusta permezz tal-katina 
ta' provvisti industrijali u jħeġġeġ il-
parteċipazzjoni bilanċjata min-naħa ta' 
dawk involuti fis-settur privat fost l-Istati 
Membri. L-Aġenzija Spazjali Ewropea 
għandha tevita li toħloq jew issaħħaħ 
pożizzjonijiet dominanti filwaqt li għandha 
tiżgura provvisti għal medda twila ta' 
żmien, kompetittività industrijali, l-ogħla 
standards teknoloġiċi possibbli u 
soluzzjonijiet ta' l-iprem kwalità.
(d) L-Aġenzija Spazjali Ewropea se 
torganizza kuntratti relatati ma' l-
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infrastruttura fi proposti għat-taqsimiet 
ewlenin u proposti addizzjonali ta' xogħol.
(e) Fejn hu possibbli, se tiġi użata s-sistema 
ta' akkwist b'żewġ fornituri paralleli, bil-
għan li jonqsu r-riskji teknoloġiċi u 
industrijali u d-dipendenzi, jitjieb il-
kontroll ġenerali ta' l-ispejjeż u ta' l-iskedi 
u jitnaqqsu r-riskji tal-programmi.
(f) Fejn sistema ta' akkwist b'żewġ fornituri 
ma tkunx possibbli, il-kuntratt għandu 
jipprovdi li l-kuntrattur, meta jagħmel 
sottokuntratt, irid japplika r-regoli tal-
Komunità dwar il-kuntratti pubbliċi u 
jirrispetta l-għanijiet stabbiliti f'dan l-
Artikolu.
(g) Sa fejn dan ikun relevanti, waqt il-
fażijiet ta' definizzjoni u ta' żvilupp tal-
programm Galileo u tal-programmi 
EGNOS, fin-negozjar tal-kuntratti l-
Aġenzija Spazjali Ewropea se tqis sew id-
deċiżjonijiet li diġà ttieħdu, l-investimenti u 
l-kisbiet mill-Komunità u mill-Aġenzija 
Spazjali Ewropea.
(h) L-Aġenzija Spazjali Ewropea għandha 
torganizza l-immaniġġjar tagħha sabiex il-
proċessi tat-teħid tad-deċiżjonijiet u r-
rappurtar ikunu rapidi u effiċjenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-riżoluzzjoni tal-Kunsill tat-Trasport jiżgura l-kontinwità tal-programm, l-aqwa valur għall-
flus li jintefqu, perspettivi għal perjodu twil ta' żmien, livell għoli ta' rendiment u kwalità 
filwaqt li r-riskju jinżamm taħt kontroll.

Sabiex ma jkunx hemm konfużjoni, importanti li jkun ċar li l-kisbiet preċedenti biss kemm 
mill-programm EGNOS kif ukoll mill-programm Galileo ffinanzjati kif xieraq mill-Komunità 
u/jew mill-Aġenzija Ewropea għall-Ispazju, jitqiesu kif xieraq. Inizjattivi oħra (ie. mhux 
iffinanzjati miż-żewġ istituzzjonijiet hawn fuq imsemmija) jistgħu jirriżultaw f'aktar 
kumplessità, aktar riskju u aktar spejjeż għall-programm kif ukoll joħolqu distorsjonijiet 
mhux aċċettabbli fil-kompetizzjonijiet li l-Kunsill jeħtieġ.
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Emenda mressqa minn Den Dover

Emenda 58
Artikolu 13, paragrafu 2 a (ġdid)

Il-ftehima plurijennali għandha tistipula 
wkoll dan li ġej:
(a) L-Aġenzija Spazjali Ewropea għandha 
tapplika r-regoli tal-Komunità dwar l-
akkwist pubbiku.
(b) L-Aġenzija Spazjali Ewropea għandha 
tiżgura informazzjoni trasparenti u 
f'waqtha dwar ir-regoli applikabbli għall-
akkwist, il-kriterji ta' l-għażla u affarijiet 
oħra relatati.
(c) L-akkwist pubbliku skond il-ftehima 
plurijennali għandu jimmira biex jilħaq 
aċċess miftuħ u kompetizzjoni ġusta fil-
katina ta' provvisti industrijali u sabiex 
jinkoraġġixxi parteċipazzjoni bilanċjata 
min-naħa ta' dawk involuti fis-settur privat 
fost l-Istati Membri. L-Aġenzija Spazjali 
Ewropea għandha tevita li toħloq jew 
isaħħaħ pożizzjonijiet dominanti.
(d) L-Aġenzija Spazjali Ewropea għandha 
torganizza kuntratti relatati ma' l-
infrastruttura fil-pakketti tat-taqsimiet 
ewlenin u l-pakketti addizzjonali ta' xogħol.
(e) Fejn hu possibbli, se tiġi użata s-sistema 
ta' akkwist b'żewġ fornituri paralleli, bl-
għan li jonqsu r-riskji teknoloġiċi u 
industrijali u d-dipendenzi u jitjieb il-
kontroll ġenerali ta' l-ispejjeż u ta' l-iskedi 
tal-programm.
(f) Fejn sistema ta' akkwist b'żewġ fornituri 
mhix possibbli, il-kuntratt se jipprovdi li l-
kuntrattur, meta jagħmel sottokuntratt, 
ikun irid japplika r-regoli tal-Komunità 
dwar il-kuntratti pubbliċi u jirrispetta l-
għanijiet imniżżla f'dan l-Artikolu. L-
ambitu u l-valur tas-sottokuntratti li 
jingħataw lill-kuntrattur prinċipali 
għandhom ikunu parti mill-kuntratt f'każ 
ta' fornitur wieħed ta' l-akkwist.
(g) Fl-għoti ta' kuntratti l-Aġenzija Spazjali 
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Ewropea għandha tqis sew id-deċiżjonijiet, 
l-investimenti u l-kisbiet li jseħħu waqt il-
fażijiet ta' definizzjoni u ta' żvilupp tal-
programm Galileo, sa fejn dan ikun 
relevanti.

Or. en

Emenda mressqa minn Umberto Guidoni

Emenda 59
Artikolu 13, paragrafu 3 a (ġdid)

Il-kuntratti tas-servizz pubbliku għandhom 
jimmiraw biex jiggarantixxu kondizzjonijiet 
ta' kompetizzjoni ħielsa f'kull stadju tal-
provvista industrijali u jippromwovu l-
parteċipazzjoni bbilanċjata tas-settur privat, 
partikolarment għall-SMEs fl-Istati 
Membri varji, u għandhom jevitaw li
joħolqu jew isaħħu pożizzjonijiet 
dominanti.
Sa fejn ikun possibbli, għandhom jittieħdu 
l-passi meħtieġa biex jinkisbu provvisti 
minn sorsi paralleli, bil-għan li jitnaqqsu r-
riskji tekonoloġiċi u industrijali u jitjieb il-
kontroll ġenerali ta' l-ispejjeż u tal-fattur 
taż-żmien.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li jiġi żgurat li r-regoli Komunitarji dwar il-kuntratti tas-servizz pubbliku 
jiġu applikati. Huwa importanti li jiġu żgurati l-kondizzjonijiet ta' l-aċċess ħieles u l-
kompetizzjoni matul il-katina tal-provvista industrijali sabiex jiġu evitati monopolji.  Il-
programm jeħtieġ regoli tal-kuntratti tas-servizz pubbliku li jiggarantixxu l-parteċipazzjoni 
bbilanċjata ta' l-industrija Ewropea, b'mod partikolari l-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju 
(SMEs), li għandu jkollhom l-opportunità li jipparteċipaw fil-proċeduri tas-sejħa għall-offerti 
ta' Galileo.
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Emenda mressqa minn Nikolaos Vakalis

Emenda 60
Artikolu 13, paragrafu 3 a (ġdid)

Il-parteċipazzjoni bbilanċjata ta' l-Istati 
Membri kollha għandha tiġi żgurata matul 
il-fażijiet varji tal-proġett. Apparti dan, il-
partijiet interessati fl-Istati Membri kollha, 
speċjalment intrapriżi żgħar u ta' daqs 
medju (SME), se jkollhom opportunitajiet li 
jiżviluppaw u jinnovaw fuq il-bażi tal-
kompetenza teknoloġika li tirriżulta mill-
akkwist ta' Galileo.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tikkunsidra d-daqs u l-importanza għas-soċjetà tal-proġett Galileo, il-prinċipji ta' l-akkwist 
pubbliku tiegħu għandhom jippromwovu aċċess miftuħ u kompetizzjoni ġusta matul il-katina 
ta' provvista industrijali ġenerali fl-Istati Membri kollha. L-SMEs għandhom, b'mod 
partikolari, ikollhom opportunitajiet adegwati biex jiżviluppaw u jinnovaw ruħom permezz ta' 
l-akkwist ta' Galileo. Din hija osservata tajjeb mir-rapporteur fil-ġustifikazzjoni għal emenda 
16. Biex ikun hemm ċarezza u trasparenza, il-bżonn ta' parteċipazzjoni bbilanċjata tal-
partijiet interessati inklużi l-SMEs, fl-Istati Membri kollha, għandu jkun mistqarr 
espliċitament fir-Regolament.

Emenda mressqa minn Den Dover

Emenda 61
Artikolu 13, paragrafu 3 a (ġdid)

Il-Kummissjoni għandha tissorvelja u 
tevalwa l-proċeduri ta' l-akkwist ta' l-
Aġenzija Spazjali Ewropea, il-
kompetizzjoni u s-swieq relevanti ta' l-UE u 
għandha tirrapporta kull erba' xhur lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar 
dawn il-kwistjonijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-paragrafu 4 a (ġdid) attwali ma jeħtieġx li l-Kummissjoni tirrapporta lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar il-progress regolari tal-proġett Galileo. Il-proċedura hawn fuq 
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imsemmija se tiżgura li l-PE u l-Kunsill ikunu jistgħu jissorveljaw l-iżvilupp tal-proċeduri ta' 
akkwist tal-proġett Galileo, u jeżerċitaw bis-sħiħ ir-responsabilità politika konġunta tagħhom 
għal dan il-programm.

Emenda mressqa minn Vladimír Remek

Emenda 62
Artikolu 14, paragrafu 2

2.Fil-każ fejn issir referenza għall-paragrafu 
preżenti, l-Artikoli 4 u 7 tad-
Deċiżjoni 1999/469/KE japplikaw, skond id-
dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

2.Fil-każ fejn issir referenza għal dan l-
paragrafu, l-Artikoli 5 u 7 tad-
Deċiżjoni 1999/469/KE japplikaw, skond id-
dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Or. cs

Ġustifikazzjoni

Skond il-proposta għal Regolament il-Kumitat dwar il-Programmi GNSS Ewropej għandu 
jadotta regoli ta' implimentazzjoni, b'mod partikolari bl-approvazzjoni ta' programmi ta' 
ħidma annwali u plurijennali.  L-Istati Membri għandhom ikunu involuti l-aktar possibbli fl-
adozzjoni ta' deċiżjonijiet ta' implimentazzjoni importanti bħal dawn. L-aktar proċedura tal-
komitoloġija adattata għal dan il-għan hija dik regolatorja stabbilita fl-Artikolu 5 tad-
Deċiżjoni 1999/468. Il-kumitat stabbilit permezz tar-Regolament Nru 680/2007 (dwar 
għajnuna finanzjarja fil-qasam tat-trasport transEwropew u n-netwerks ta' l-enerġija), li fost 
l-oħrajn jieħu deċiżjonijiet dwar il-programm ta' ħidma annwali u plurijennali għall-
iffinanzjar ta' TEN-T, huwa wkoll wieħed regolatorju.

Emenda mressqa minn Angelika Niebler

Emenda 63
Artikolu 14, paragrafu 4

4. Ir-rappreżentanti tal-Kunsill 
Amministrattiv ta' l-Awtorità ta' 
Sorveljanza jipparteċipaw fix-xogħlijiet tal-
Kumitat tal-Programmi GNSS Ewropej. Ir-
rappreżentanti tal-Kunsill ta' Direzzjoni tal-
Programmi tan-Navigazzjoni bis-Satellita ta' 
l-Aġenzija Spazjali Ewropea jistgħu ukoll 
jipparteċipaw fix-xogħlijiet tal-Kumitat tal-
Programmi GNSS Ewropew fil-
kundizzjonijiet stipulati mir-regoli ta' 
proċedura tiegħu.

4. Ir-rappreżentanti tal-Kunsill ta' Direzzjoni 
tal-Programmi tan-Navigazzjoni bis-Satellita 
ta' l-Aġenzija Spazjali Ewropea jistgħu ukoll 
jipparteċipaw fix-xogħlijiet tal-Kumitat tal-
Programmi GNSS Ewropew skond il-
kundizzjonijiet stipulati mir-regoli ta' 
proċedura tiegħu. Il-Parlament Ewropew 
għandu jkolli status ta' osservatur.
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Meta jitqiesu l-implikazzjonijiet finanzjarji u s-sinifikat tal-programmi, huwa meħtieġ li r-
rappreżentanti tal-Parlament Ewropew jissorveljaw ix-xogħol tal-Kumitat dwar il-
Programmi GNSS Ewropej. Dan jiżgura fluss aħjar ta' l-informazzjoni u aktar trasparenza 
fir-rigward tal-pubbliku. Apparti dan, l-irwol ta' l-Awtorità ta' Sorveljanza għandha terġa' 
tiġi kkunsidrata fid-dawl ta' l-arranġamenti li issa qed jiġu proposti għall-implimentazzjoni 
tal-programmi.

Emenda mressqa minn Den Dover

Emenda 64
Artikolu 14, paragrafu 4 a (ġdid)

4a. Kull erba' xhur il-Kummissjoni 
għandha tirrapporta lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar il-progress 
fiżiku li jkun sar meta mqabbel mal-
programmi mnedija għall-proġett Galileo, 
l-implikazzjonijiet finanzjarji u l-
opportunitajiet tas-suq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-paragrafu 4 a (ġdid) attwali ma jeħtieġx li l-Kummissjoni tirrapporta lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar il-progress regolari tal-proġett Galileo. Il-proċedura hawn fuq 
imsemmija se tiżgura li l-PE u l-Kunsill ikunu jistgħu jissorveljaw l-iżvilupp tal-proġett 
Galileo, u jeżerċitaw bis-sħiħ ir-responsabilità politika konġunta tagħhom għal dan il-
programm.

Emenda mressqa minn Anne Laperrouze

Emenda 65
Anness, L-Għanijiet tal-Programmi GNSS Ewropej, it-tieni bullet

Li jkun offrut "servizz ta' protezzjoni tal-
ħajja" (magħruf bħala s-"Safety of Life 
Service" jew SoL), maħsub għall-utenti li 
għalihom is-sikurezza hija essenzjali u li 
b'mod partikolari jissodisfa r-rekwiżiti 
imposti fis-setturi ta' l-aeronawtika, dak 

Li jkun offrut "servizz ta' protezzjoni tal-
ħajja" (magħruf bħala s-"Safety of Life 
Service" jew SoL), maħsub għall-utenti li 
għalihom is-sikurezza hija essenzjali u li 
b'mod partikolari jissodisfa r-rekwiżiti 
imposti fis-settur ta' l-aeronawtika, is-settur 
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marittimu u dak ferrovjarju. Dan is-servizzi 
jindirizza wkoll ir-rekwiżiti ta' kontinwità u 
jinkludi funzjoni ta' integrità li tippermetti li 
l-utent jiġi mgħarraf bi kwalunkwe falliment 
tas-sistema.

marittimu, ferrovjarju u dak tat-triq. Dan is-
servizzi jindirizza wkoll ir-rekwiżiti ta' 
kontinwità u jinkludi funzjoni ta' integrità li 
tippermetti li l-utent jiġi mgħarraf bi 
kwalunkwe falliment tas-sistema.

Or. fr

Emenda mressqa minn Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Emenda 66
Anness a (ġdid)

Emendi tal-Parlament

Anness a
Struttura ta' akkwist

Pakketti ta' ħidma ewlenin 
rigward is-sistemi kkuntrattati 
mill-ESA*

Deskrizzjoni

Pakkett ta' ħidma rigward is-sistemi

1.   Appoġġ għall-Inġinerija 
tas-sistema

Kuntratt huwa mogħti lil tim industrijali mħallat biex jappoġġja l-għażliet u d-
deċiżjonijiet kollha tas-sistema ta' disinn  Dan it-tim industrijali jappoġġja l-ESA matul 
il-proċess ta' implimentazzjoni kollu, sa u inklużi l-ispeċifikazzjonijiet tas-sistema, l-
analiżi tar-rendiment, l-ittestjar, il-verifika u l-validazzjoni ta' l-elementi kollha ta' l-
infrastruttura.

Forniment ta' pakketti ta' ħidma

2.   Twettiq ta' l-infrastruttura 
tal-missjoni terrestri 

It-twettiq ta' l-elementi tal-missjoni terrestri (dispożizzjoni tas-sinjali u l-messaġġi ta' 
navigazzjoni) permezz ta' aġġornament ta' l-infrastruttura ta' żvilupp u l-mobilitazzjoni 
tal-faċilitajiet addizzjonali sakemm jintlaħaq l-status ta' kapaċità operattiva sħiħa. 

3.   Twettiq ta' l-infrastruttura 
ta' kontroll terrestri 

It-twettiq ta' l-elementi ta' kontroll terrestri (kontroll ta' satelliti individwali) permezz ta' 
aġġornament ta' l-infrastruttura ta' żvilupp u l-mobilitazzjoni tal-faċilitajiet 
addizzjonali sakemm jintlaħaq l-status ta' kapaċità operattiva sħiħa. 

4.   Total ta' 26 satellita:
a. Satelliti A
b. Satelliti B

 c. Satelliti C

Lott inizzjali ta' bejn 10 u 12-il satellita.
It-tieni lott ta' bejn 6 u 8 satelliti, ibbażat skond rendiment ippruvat fil-forniment tal-lott 

A. 
It-tielet lott ta' bejn 6 u 8 satelliti, ibbażat skond rendiment ippruvat fil-forniment tal-

lott B.
5.   Launchers Kuntratt għal servizz ta' launchers bl-użu ta' tnejn jew possibilment aktar familji 

indipendenti tekniċi ta' lanċaturi.
Pakkett ta' Ħidma rigward l-operat

6.  Operazzjonijiet L-attivitajiet ta' l-operat jiġu kkuntrattati lil operatur L-operatur jikkordina l-operat 
kollu ta' Galileo sabiex jiġi żgurat is-suċċess tal-missjoni ta' navigazzjoni. Il-kunċett ta' 
l-operat għas-sistema ta' Galileo huwa bbażat fuq żewġ Ċentri ta' Kontroll tas-Satelliti 
Galileo (GCS/GMS) f'Fucino u f'Oberpfaffenhofen; u Ċentru ta' Sikurezza tal-Ħajja 
f'Madrid fuq il-bażi ta' 24 siegħa kuljum kull ġimgħa, responsabbli għas-servizzi u l-
applikazzjonijiet multimodali tas-sikurezza tal-ħajja Iċ-Ċentru ta' Sikurezza tal-Ħajja 
se jinkludi kemm il-moduli neċessarji sabiex jiġu garantiti l-livelli xierqa ta' integrità, 
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kontinwità u disponibilità tas-sistema fuq il-bażi ta' sistema ta' GMS fejn ikun hemm 
'backup' tal-bażi ta' data meta din ma tkunx aċċessibbli 'online' ('cold back-up mode') u 
GCS b'konfigurazzjoni fiżika identika u b'attributi funzjonali ekwivalenti għall-GCSs l-
oħra.  Madwar iċ-ċentri, l-operatur għandu l-kompitu li jikseb ir-riżultati tal-missjoni, li 
jikkontrolla l-istatus operazzjonali u li jiżgura ż-żamma ta' l-infrastruttura terrestri 
sħiħa u n-netwerk ta' komunikazzjoni relevanti, u li jimmaniġġja ż-żamma tiegħu.
Il-Kummissjoni tieħu nota li ċ-Ċentru ta' Sikurezza tal-Ħajja jista' jiddeċiedi li 
jittrasforma ruħu f'ċentru kompletament ikkwalifikat, ekwivalenti għal Ċentru ta' 
Kontroll tas-Satelliti Galileo, li l-assi tiegħu jkunu proprjetà tal-Komunità. L-
investiment ta' din l-evoluzzjoni se ssir mingħajr spiża addizzjonali għall-baġit 
miftiehem tal-Komunità għall-programm GNSS Ewropej għall-perjodu 2007-2013.
Filwaqt li l-kapaċitajiet operazzjonali ta' Oberpfaffenhofen and Fucino mhux se jiġu 
affettwati, il-Kummissjoni f'dak il-każ se tiżgura li dan iċ-Ċentru jikkwalifika bis-sħiħ 
fuq livell operattiv bħala Ċentru ta' Kontroll tas-Satelliti Galileo sa l-aħħar ta' l-2013, 
sakemm dan ikun jista' jissodisfa r-rekwiżiti kollha applikabbli għaċ-ċentri kollha, u se 
jiġi inkluż fin-netwerk Galileo tat-tliet ċentri msemmija hawn fuq.

* Jekk ir-rendiment fil-forniment tal-pakketti ta' ħidma, jew tal-lottijiet li jinsabu fihom, ma jkunx sodisfaċenti, 
jistgħu jiġu implimentati aġġustamenti xierqa inkluż, fejn dan ikun possibbli, sejħiet għal offerti kompetittivi għax-
xogħol li jkun baqa'.

Pakketti ta' ħidma addizzjonali kkuntrattati 
mill-ESA

Deskrizzjoni

Riċevituri tat-test Appaltar ma’ fornituri multipli għall-manifattura ta' riċevituri ta' l-ittestjar.

Kuntratti ta' servizzi Kuntratti mal-fornituri varji tas-servizzi u ċ-ċentri għat-tħaddim xieraq ta' l-arkitettura ġenerali tas
il-Fornituri tas-Servizz tal-Ġeodesija, u l-'interfaces' tas-Servizzi ta' l-Għajnuna u s-Salvataġġ.

Elementi ta' forniment ta' l-infrastruttura L-elementi ta' l-infrastruttura li jiġu pprovduti indipendentement mill-kuntratti ta' servizz imsemmija hawn fuq, b
Monitoraġġ tas-Sigurtà Galileo li għandu jitħaddem mill-GSA.

Pakketti ta' ħidma addizzjonali kkuntrattati 
mill-Kummissjoni

Deskrizzjoni

It-tkejjil tar-rendiment Kuntratt għat-tkejjil indipendenti ta' l-indikaturi ta' prestazzjoni ewlenin

Or. 

Ġustifikazzjoni

Ma hemm ebda skop li tiġi inkorporata l-politika ta' akkwist li għandha ssegwi (li fiha hemm 
referenza għall-qsim ta' l-istadju ta' mobilitazzjoni f'pakketti ta' ħidma) mingħajr ma jiġu 
effettivament inkorporati dawn il-pakketti
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