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PR_COD_1am

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, apparti fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex jiġi approvat it-test konġunt

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni.)

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa 
qawwija korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi 
li turi partijiet tat-test leġiżlattiv li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni 
bl-iskop li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f'verżjoni lingwistika minnhom). Il-korrezzjonijiet proposti huma 
suġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-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)
(COM(2007)0535 – C6-0345/2007 – 2004/0156(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari - referenza mill-ġdid)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta emendata tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill (COM(2007)0535),

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2004)0477),

– wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari tas-6 ta' Settembru 20051, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikolu 156 tat-Trattat KE, skond liema artikoli l-
Kummissjoni ressqet il-proposta lill-Parlament (C6 0345/2007),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu ta' l-20 ta' Ġunju 2007 dwar il-finanzjament tal-
programm Ewropew tar-radjunavigazzjoni bis-satellita (Galileo) fil-kuntest tal-Ftehima 
Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 u l-qafas finanzjarju plurijennali 2007-20132,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 51 u 55(1) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-
opinjonijiet tal-Kumitat għall-Baġits, tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u tal-Kumitat 
għat-Trasport u t-Turiżmu (A6-0000/2007),

1. Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex, jekk tkun bi ħsiebha temenda l-proposta b'mod sostanzjali 
jew jekk tkun bi ħsiebha tbiddilha ma' test ieħor, terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tiegħu lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni.

Test propost mill-Kummissjoni Emendi tal-Parlament

Emenda 1

                                               
1  ĠU C 193 E, 17.8.2006, p. 61.
2  Testi adottati, P6_TA (2007)0272.
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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 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.

(19) L-Aġenzija Spazjali Ewropea, li 
għandha l-għarfien meħtieġ fuq il-livell 
tekniku, għandha tikkonkludi Konvenzjoni 
plurijennalii 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 
għandha tinkludi partikolarment il-
kundizzjonijiet ġenerali tal-ġestjoni tal-
fondi allokati lill-Aġenzija Spazjali 
Ewropea.  

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha tiġi meqsusa fil-kuntest stabbilit mill-emendi relevanti mressqa għall-
Artikolu 13, partikolarment l-irwol ta' l-ESA u l-kundizzjonijiet marbuta mat-tmexxija tal-
fondi tal-KE mill-ESA. Ara wkoll il-premessa (19a) 

Emenda 2
Premessa 19 a (ġdida)

(19a) Minħabba li l-programmi se jkunu 
finanzjati mill-Komunità Ewropea, l-
akkwist pubbliku taħt 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.  Hu mixtieq li jiġi 
introdott element ta' kompetizzjoni fil-
programm u għalhekk kwalunkwe 
akkwist pubbliku għandu jsir permezz ta' 
appalti kompetittivi u regolari u, fejn hu 
possibbli, b'żewġ fornituri paralleli (dual 
sourcing)  sakemm dan ma jżidx l-ispejjeż 
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u joħloq dewmien minħabba l-ħtieġa li 
jkollhom jiġu adattati mudelli u metodi ta' 
produzzjoni ta' fornituri oħra.  Min-naħa 
l-oħra, għandhom jiġu mnaqqsa, kemm 
hu possibbli, l-provvisti li 'jirrestrinġu' 
(bottleneck) u dawk li jiġu minn fornitur 
singolu. Fil-fażi li jmiss ta' l-appalt 
għandhom jiġu meqjusa d-deċiżjonijiet, l-
investimenti u l-kisbiet li jkunu twettqu 
waqt il-fażijiet ta' definizzjoni u ta' 
żvilupp tal-programm Galileo. 

Ġustifikazzjoni

Il-ftehima plurijennali bejn il-KE u l-ESA dwar l-appalti għandha tinkludi numru ta' obbligi 
għall-ESA, li joħorġu min-natura pubblika tal-programmi u mir-regoli dwar l-appalti 
pubbliċi. Din l-emenda, flimkien ma' l-emendi ta' l-Artikolu 13, tenfasizza l-għanijiet ta' dan 
il-qafas, bħalma huma l-effiċjenza, it-tnaqqis tad-dipendenza, it-trażżin tar-riskji u l-kriterji li 
jfittxu li jsaħħu l-kompetizzjoni, waqt li jiġu evitati modi li jirrestrinġu (bottlenecks) fil-katina 
tal-provvisti, id-dewmien, l-irduppjar ta' kompiti, eċċ.

Emenda 3
Premessa 20 a (ġdida)

(20a) Il-Parlament Ewropew u l-
Kummissjoni ikkonkludew ftehima dwar 
il-proċeduri għall-implimentazzjoni tad-
Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 
ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri 
għall-eżerċizzju tas-setgħat ta'  
implimentazzjoni mogħtija lill-
Kummissjoni.¹
----
¹ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23. Deċiżjoni kif 
emendata bid-Deċiżjoni 2006/512/KE (ĠU L 200, 
22.7.2006, p. 11).

Ġustifikazzjoni

Il-Parlament Ewropew għandu jiġi infurmat mill-Kummissjoni dwar il-proċeduri tal-kumitati, 
filwaqt li jiġi assigurat li s-sistema ta' trażmissjoni tkun trasparenti, l-informazzjoni 
mgħoddija tkun fil-ħin u l-istadji differenti tal-proċedura jkunu identifikati. Għal dan il-għan, 
il-PE u l-Kummissjoni ikkonkludew ftehima bilaterali li tistabbilixxi l-proċedura.
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Emenda 4
Premessa 21 a (ġdida)

(21a) Il-Komunità Ewropea għandha 
tkun il-proprjetarju ta' l-assi kollha 
tanġibbli u intanġibbli li jinħolqu jew jiġu 
żviluppati permezz tal-programmi EGNOS 
u Galileo. Il-Kummissjoni, għalhekk, 
għandha tippreżenta proposta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill biex, 
fejn xieraq, temenda l-leġiżlazzjoni 
Komunitarja attwali. 

Ġustifikazzjoni

Jonqos l-impenn biex tiġi emendata leġiżlazzjoni attwali meta l-proposta kkonċernata tiġi 
adottata.  Ara wkoll l-emenda li tinserixxi l-Artikolu 6 a (ġdid).

Emenda 5
Artikolu 1, paragrafu 3 a (ġdid)

L-għanijiet speċifiċi tal-programmi huma 
stabbiliti fl-Anness.

Ġustifikazzjoni

L-għanijiet tas-sistemi u tal-programmi GNSS Ewropej, kemm ġenerali kif ukoll dawk 
speċifiċi, huma elementi essenzjali ta' dan l-istrument bażiku.  Għalhekk, l-għanijiet speċifiċi 
tiegħu għandhom ikunu ħaġa waħda ma' dan l-Artikolu.

Emenda 6
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, jipprevedu l-
kundizzjonijiet u l-modalitajiet tal-
parteċipazzjoni tagħhom.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tfittex li tiċċara l-proċedura u l-irwol ta' kull Istituzzjoni tal-KE.
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Emenda 7
Article 6 a (new)

Artikolu 6a
Id-dritt tal-pussess tal-beni

2a. Il-Komunità Ewropea għandha tkun 
il-proprjetarju tal-beni kollha tanġibbli u 
intanġibbli li jinħolqu jew jiġu żviluppati 
permezz tal-programmi.

Ġustifikazzjoni

Il-programm EGNOS għandu jkun inkorporat kompletament u jiġi identifikat bħala wieħed 
miż-żewġ pilastri ta' l-infrastruttura Ewropea ta' radjunavigazzjoni permezz tas-satellita; hu 
għalhekk meħtieġ li l-Komunità Ewropea tkun il-propretarju taż-żewġ sistemi.

Emenda 8
Artikolu 8, paragrafu 1 a (ġdid)

1a. L-ammont msemmi fil-paragrafu 1 
jaqa' taħt il-proċeduri effettivi ta' l-
akkwist  u ta' negozjar kuntrattwali biex 
jinkiseb l-aħjar valur għall-flus u 
tinżamm l-iskeda ta' żmien proposta 
għall-programmi, u dawn iż-żewġ 
kundizzjonijiet għandhom jiġu garantiti 
mill-Kummissjoni.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tagħti kundizzjonijiet bażiċi lill-ammont meħtieġ għall-implimentazzjoni tal-
programmi kif ukoll rabtiet fl-akkwist u fin-negozjar kuntrattwali sabiex ikun hemm kontroll 
effettiv tal-fondi pubbliċi.

Emenda 9
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-

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-
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sjieda tas-sistemi. Quddiem sitwazzjoni 
bħal din, il-Kummissjoni se tippreżenta 
proposti xierqa lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill.

sjieda tas-sistemi. Il-Kummissjoni,
għalhekk, se 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 mal-proprjetà pubblika tas-
sistema.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tfittex li tobbliga lill-Kummissjoni biex tkun viġilanti dwar il-progress magħmul 
fl-implimentazzjoni tal-programmi, u li tuża l-esperjenza li nkisbet sa l-2010 biex tevalwa 
b'mod aktar preċiż l-impenji tal-baġit pubbliku fir-rigward tal-fażi operattiva li għandha 
tibda fl-2013.

Emenda 10
Artikolu 9, paragrafu 2

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 eventwali li 
jsir mas-settur privat. Il-Kummissjoni se 
tippreżenta, lill-Kumitat tal-Programmi 
GNSS Ewropej, proposta li tistabbilixxi l-
prinċipji, l-obbligi u t-termini ta' 
implimentazzjoni ta' mekkaniżmu bħal 
dan. Il-proposta għandha tiġi adottata 
b'konformità mal-proċedura msemmija fl-
Artikolu 14(3).

Ġustifikazzjoni

It-test propost mill-Kummissjoni jista' jitqies mhux komplut. L-emenda tfittex li tispeċifika l-
proċedura u l-elementi li għandhom ikunu inklużi fi proposta leġiżlattiva li se titressaq waqt 
il-fażi kostituttiva sabiex jiġi żgurat li dan il-mekkaniżmu jidħol fis-seħħ f'waqtu fil-fażi ta' 
tħaddim.

Emenda 11
Artikolu 10, paragrafu 2

Il-Komunità Ewropea, irrappreżentata mill- Il-Komunità Ewropea, irrappreżentata mill-
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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.

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, waqt li tevita 
duplikazzjoni ta' strutturi u ta' 
funzjonijiet. Hija tista' wkoll tirrikorri 
għall-għajnuna ta' esperti ta' l-Istati 
Membri u tipproċedi għal verifiki ta' natura 
teknika jew finanzjarja.

Ġustifikazzjoni

Minħabba li l-Awtorità Ewropea tas-Superviżjoni tal-GNSS qed tingħata rwol ġenerali ta' 
għajnuna lill-Kummissjoni, hi tassisti lill-Kummissjoni f'kull materja marbuta ma' l-
implimentazzjoni; barra minn hekk, il-Kummissjoni tista' tiġi appoġġjata minn esperti mill-
Istati Membri.

Emenda 12
Article 10 a (new)

Artikolu 10a
Is-sigurtà tal-programmi

Ir-rekwiżiti tas-sigurtà tal-programmi se 
jiġu assigurati mill-Kumitat tal-
Programmi GNSS Ewropej.   
Fejn l-operazzjoni tas-sistemi toħloq 
riskju għas-sigurtà ta' l-Unjoni Ewropea 
jew ta' l-Istati Membri, għandhom 
japplikaw il-proċeduri stabiliti fl-Azzjoni 
Konġunta 004/552/CFSP.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tindika l-irwol tal-Kumitat tal-Programmi GNSS Ewropej fit-tmexxija ta' 
kwistjonijiet ta' sigurtà u l-proċeduri li jridu jiġu applikati meta s-sigurtà fl-UE jew fl-Istati 
Membri tagħha tiġi affettwata.

Emenda 13
Artikolu 11, paragrafu 3

3. Il-Kummissjoni tadotta l-programm ta' 3. Il-Kummissjoni tadotta l-programm ta' 
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ħidma pluriannwali u r-reviżjonijiet 
eventwali tiegħu skond il-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 14(2) ta' dan ir-
Regolament.

ħidma plurijennali, programmi ta' xogħol 
u pjanijiet ta' implimentazzjoni u se 
tapprova l-finanzjament konġunt tal-
programmi u r-reviżjonijiet eventwali 
tiegħu skond il-proċedura msemmija fl-
Artikolu 14(3).

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni ingħatat responsabilità addizzjonali skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju.

Emenda 14
Artikolu 11, paragrafu 4

4. L-emendi ta' l-anness huma deċiżi mill-
Kummissjoni. Dawn il-miżuri huma 
maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux 
essenzjali ta' dan ir-Regolament u huma 
deċiżi skond il-proċedura regolatorja bl-
iskrutinju msemmija fl-Artikolu 14(3).

imħassar

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha titqies flimkien ma' l-emenda għall-Artikolu 1 fir-rigward ta' dawk li 
huma jew mhumiex elementi essenzjali fi strument legali bażiku, kif imniżżel fi IIA tat-22 ta' 
Diċembru 1998 dwar it-tfassil tal-leġiżlazzjoni Komunitarja. 

Emenda 15
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 s-sjieda tal-
proprjetà mobbli u immobbli.

Il-ftehima plurijennali 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 s-sjieda tal-
proprjetà mobbli u immobbli.

Ġustifikazzjoni

Korrezzjoni żgħira li tispjega lilha nnifisha.
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Emenda 16
Artikolu 13, paragrafu 2 b (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 
tassigura 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 se 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 se tevita li jinħolqu jew 
jiġu msaħħa pożizzjonijiet dominanti.
(d) L-Aġenzija Spazjali Ewropea se 
torganizza kuntratti relatati ma' 
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 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, 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 se jiġu mogħtija lill-
kuntrattur prinċipali se jkunu parti mill-
kuntratt f'każ ta' fornitur singolu ta' l-
akkwist.
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(g) Fin-negozjar ta' kuntratti l-Aġenzija 
Spazjali Ewropea se 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.

Ġustifikazzjoni

Hu essenzjali li r-regoli ta' l-akkwist pubbliku tal-Komunità jiġu użati. Jeħtieġ jiġu żgurati 
aċċess miftuħ u kompetizzjoni ġusta fil-katina tal-provvista industrijali ġenerali sabiex tiġi 
evitata l-formazzjoni ta' monopolji. Il-programm jeħtieġ approċċ ta' l-akkwist li jiżgura l-
parteċipazzjoni bilanċjata ta' l-industrija Ewropea għaliex diġà akkumulat għarfien ta' valur 
waqt il-fażi ta' żvilupp. Il-Partijiet interessati fl-Istati Membri kollha, speċjalment l-intrapriżi 
żgħar u ta' daqs medju (SME), jeħtieġ li jkollhom l-opportunitajiet li jieħdu sehem fil-kuntratti 
ta' Galileo.

Emenda 17
Artikolu 13, paragrafu 3

Il-kuntratti konklużi taħt din il-
Konvenzjoni għandhom isegwu r-Regoli 
Komunitarji f'dak li jirrigwarda l-akkwist 
pubbliku, mingħajr preġudizzju għall-
miżuri meħtieġa li għandhom jittieħdu biex 
jitħarsu l-interessi essenzjali tas-sigurtà tal-
Komunità Ewropea jew tas-sigurtà 
pubblika. Huma għandhom jirrispettaw l-
istruttura u n-natura Komunitarja tal-
programmi.

Il-kuntratti konklużi taħt il-Konvenzjoni 
plurijennali għandhom isegwu r-Regoli 
Komunitarji f'dak li jirrigwarda l-akkwist 
pubbliku, mingħajr preġudizzju għall-
miżuri meħtieġa li għandhom jittieħdu biex 
jitħarsu l-interessi essenzjali tas-sigurtà tal-
Komunità Ewropea jew tas-sigurtà 
pubblika, li tinsab fin-natura strateġika 
tal-programmi u fir-rekwiżiti tal-kontroll 
tas-sigurtà ta' l-esportazzjoni. It-termini u 
l-kundizzjonijiet ewlenin tal-kuntratti li 
jsiru skond il-Konvenzjoni plurijennali se 
jkunu suġġetti għall-approvazzjoni bi qbil 
mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 
14(2).

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjonijiet ta' qabel.

Emenda 18
Artikolu 13, paragrafu 3 a (ġdid)

3a. Il-Kummissjoni se tissorvelja u 
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tevalwa l-proċeduri ta' l-akkwist ta' l-
Aġenzija Spazjali Ewropea, il-
kompetizzjoni u s-swieq relevanti ta' l-UE  
u se tirraporta lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill mingħajr dewmien żejjed.

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjonijiet ta' qabel.

Emenda 19
Artikolu 14, paragrafu 3

3. Fil-każ fejn issir referenza għall-
paragrafu preżenti, l-Artikoli 5a(1) sa (4) u 
l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE 
japplikaw, skond id-dispożizzjonijiet ta' l-
Artikolu 8 tagħha.

3. Fil-każ fejn issir referenza għall-
paragrafu preżenti, l-Artikoli 5a u 7 tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE japplikaw, skond 
id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hi konsistenti ma' l-emenda għall-Premessa 20 a (ġdida) li ġejja, il-ftehima
bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni rigward l-implimentazzjoni tal-proċedura 
regolatorja bi skrutinju.

Emenda 20
Artikolu 14, paragrafu 4 a (ġdid)

4a. Il-Kumitat dwar il-Programmi tal-
GNSS Ewropej jista' jsejjaħ esperti 
indipendenti sabiex jagħmlu verifiki 
finanzjarji u tekniċi tal-programmi. L-
esperti indipendenti jistgħu jipproponu 
azzjonijiet xierqa lill-Kumitat dwar il-
GNSS Ewropej.
Bil-għan li jsir sorveljar tal-programmi, 
il-Parlament Ewropew se jkollu d-dritt li 
jaħtar espert indipendenti fil-Kumitat 
dwar il-GNSS Ewropej.

Ġustifikazzjoni

Hu meħtieġ li l-Parlament ikun jista' jissorvelja l-iżvilupp tal-programm meta wieħed iqis ir-
responsabilità politika li l-Parlament jaqsam mal-Kunsill dwar il-programm rigward il-
karattru uniku tiegħu. Dan jitlob l-għajnuna ta' esperti indipendenti. L-ewwel rapport tal-
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Parlament dwar Galileo A6-0212/2005 isemmi b'mod ċar l-istejtus ta' osservatur li għandu l-
Parlament fil-laqgħa tal-Bord tal-GSA kif kien previst.

Emenda 21
Artikolu 14, paragrafu 5

5. Il-Ftehimiet jew il-konvenzjonijiet 
konklużi mill-Komunità Ewropea jistgħu 
jipprovdu għall-parteċipazzjoni ta' pajjiżi 
terzi jew organizzazzjonijiet 
internazzjonali fix-xogħol tal-Kumitat tal-
Programmi GNSS Ewropej skond il-
kundizzjonijiet stipulati mir-regoli ta' 
proċedura tiegħu.

5. Il-Ftehimiet jew il-konvenzjonijiet 
konklużi mill-Komunità Ewropea, skond l-
Artikolu 4(4), jistgħu jipprovdu għall-
parteċipazzjoni ta' pajjiżi terzi jew 
organizzazzjonijiet internazzjonali fix-
xogħol tal-Kumitat tal-Programmi GNSS 
Ewropej skond il-kundizzjonijiet stipulati 
mir-regoli ta' proċedura tiegħu.

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni dwar l-emenda għall-Artikolu 4(4).

Emenda 22
Anness, paragrafu 1

Is-Sistemi u l-Programmi GNSS Ewropej, 
kif ukoll l-għanijiet ġenerali u l-fażijiet ta' 
dawn il-programmi, huma ddefiniti fl-
Artikoli 1, 3 u 5 ta' dan ir-Regolament.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Isegwi mill-emenda għall-Artikolu 1.
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