SISTEMA TA’ INFORMAZZJONI
DWAR IL-BIJODIVERSITÀ
GĦALL-EWROPA (BISE)

BISE

RIŻORSA ĦAJJA TAL-INFORMAZZJONI DWAR IL-BIJODIVERSITÀ

Is-Sistema ta’ Informazzjoni dwar il-Bijodiversità (BISE) hija punt
uniku għad-dħul ta’ dejta u informazzjoni dwar il-bijodiversità fl-UE.
Il-BISE tiġbor flimkien fatti u ċifri dwar il-bijodiversità u s-servizzi
tal-ekosistema u tgħaqqadhom ma’ politiki rilevanti għal dan
il-qasam, ċentri ta’ dejta ambjentali, evalwazzjonijiet u sejbiet
mir-riċerka minn sorsi differenti. Is-sistema qiegħda tiġi żviluppata
b’mod li tkun tista’ ssaħħaħ l-bażi tal-għarfien u tagħti appoġġ lit-teħid
tad-deċiżjonijietdwar il-bijodiversità.
Il-BISE hija l-punt ta’ aċċess tiegħek għall-informazzjoni dwar
il-bijodiversità Ewropea. www.biodiversity.europa.eu

MT

Sħubija, portal, proċess

tat-telf tal-bijodiversità, l-evalwazzjoni tal-impatti tal-politiki
differenti...

BISE bħala sħubija
•

Dejta: sorsi ta’ dejta, statistika u mapep relatati mal-art,
l-ilma, il-ħamrija, l-arja, il-baħar, l-agrikoltura, il-forestrija,
it-turiżmu, l-enerġija, l-użu tal-art, it-trasport...

•

Ir-Riċerka: proġetti importanti ta’ riċerka madwar l-UE
marbuta mal-bijodiversità u s-servizzi tal-ekosistema,
li jtejbu l-kollegament bejn il-politika tax-xjenza...

BISE bħala portal

•

Il-BISE hija għodda kollaborattiva tal-IT li tibni fuq sistemi
operattivi eżistenti fil-livell tal-UE u globali u hija bbażata fuq
is-Sett ta’ Għodda Ewropew EC-CHM.

Pajjiżi u netwerks: attivitajiet nazzjonali ta’ rappurtar
dwar il-bijodiversità u tqassim ta’ informazzjoni permezz
tan-netwerks bejn il-fruntieri nazzjonali...

BISE bħala proċess

Il-BISE hija sħubija bejn il-Kummissjoni Ewropea (DĠ Ambjent,
Ċentru Konġunt tar-Riċerka u Eurostat) u l-Aġenzija Ewropea
tal-Ambjent. Is-sħubija tinkorpora n-netwerk tal-Mekkaniżmu
ta’ Ċentru ta’ Skambju ta’ Tagħrif Ewropew fil-kuntest
tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti fuq id-Diversità Bijoloġika
(CBD).

Il-BISE torganizza l-informazzjoni fil-livell Ewropew taħt ħames
punti ta’ dħul:
•

Politika: politika, leġislazzjoni u attivitajiet ta’ appoġġ
marbuta mad-direttivi tal-UE, il-Pjan ta’ Azzjoni dwar
il-Bijodiversità (BAP), politiki pan-Ewropej u globali...

•

Suġġetti: l-istat tal-ispeċijiet, il-ħabitats, l-ekosistemi, iddiversità ġenetika, theddidiet lill-bijodiversità, l-impatti

Aġenzija Ewropea ta´ l-Ambjent
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenħagen K
Id-Danimarka
Tel.: +45 33 36 71 00
Fax: +45 33 36 71 99
Web: eea.europa.eu
Mistoqsijiet: eea.europa.eu/enquiries

Il-prototip BISE jippreżenta l-aħjar informazzjoni disponibbli
fl-2010 f’livell Ewropew, pereżempju s-sejbiet tar-Rapport dwar
ix-Xenarju Bażi tal-Bijodiversità tal-AEA kif ukoll l-Indikaturi talValutazzjonijiet tas-SEBI. Il-kontenut u s-servizzi tal-BISE se
jkunu żviluppati f’kollaborazzjoni ma’ utenti ewleni u fornituri
ta’ informazzjoni sabiex jissodisfa l-bżonnijiet ta’ informazzjoni
li ġejjin mill-viżjoni u l-miri tal-UE għall-bijoversità għal wara
l-2010.
Kummenti jew mistoqsijiet: www.eea.europa.eu/enquiries.

