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DISPOŻIZZJONIJIET TA' IMPLIMENTAZZJONI DWAR IL-ĦIDMA 

TAD-DELEGAZZJONIJIET U L-MISSJONIJIET BARRA L-UNJONI 

EWROPEA 

 

DEĊIŻJONI TAL-KONFERENZA TAL-PRESIDENTI  

 

TAD-29 TA' OTTUBRU 2015
1
 

 

 

IL-KONFERENZA TAL-PRESIDENTI, 

 

- wara li kkunsidrat l-Artikolu 212(5) tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament skont liema Artikolu 

d-dispożizzjonijiet ta' implimentazzjoni meħtieġa biex id-delegazzjonijiet ikunu jistgħu jagħmlu 

xogħolhom għandhom jiġu adottati mill-Konferenza tal-Presidenti fuq proposta mill-Konferenza 

tal-Presidenti tad-Delegazzjonijiet, 

 

- wara li kkunsidrat proposta mill-Konferenza tal-Presidenti tad-Delegazzjonijiet bid-data tat-

2 ta' April 2014; 

 

- wara li kkunsidrat id-deliberazzjonijiet tal-Konferenza tal-Presidenti tal-4 ta' Lulju 2013, 

 

-  wara li kkunsidrat l-Artikoli 22(4), 27(4), 27(7), 30(2) u (3), 212 u 214, u l-Anness VI, 

Taqsimiet I, II u III, tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament, 

 

 

adotta dawn id-dispożizzjonijiet ta' implimentazzjoni:  

 

 

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI 

 

 

Artikolu 1 

Kamp ta' Applikazzjoni 

 

Dawn id-dispożizzjonijiet ta' implimentazzjoni jirregolaw l-attivitajiet ta' delegazzjonijiet 

interparlamentari permanenti u ta' missjonijiet barra l-Unjoni Ewropea fil-qafas tar-Regoli ta' 

Proċedura tal-Parlament u, fejn hu xieraq, tad-deċiżjonijiet tal-Bureau u l-istrumenti relevanti tal-

liġi internazzjonali. 

 

 

Artikolu 2 

Definizzjonijiet 

 

Għall-iskop tal-applikazzjoni ta' dawn id-dispożizzjonijiet ta' implimentazzjoni:  

 

1.  "delegazzjoni interparlamentari permanenti" tfisser kwalunkwe  

                                                 
1
 Emenda tad-deċiżjoni tal-10 ta' April 2014, u inklużjoni tar-referenzi aġġornati minn Diċembru 2014 biex jiġi żgurat li 

huma allinjati mar-Regoli ta' Proċedura u ma' dispożizzjonijiet rilevanti oħra u minn Settembru 2015 biex jiġu aġġornati 

d-denominazzjonijiet ta' xi delegazzjonijiet interparlamentari fl-Anness I. 
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- delegazzjoni interparlamentari (Artikolu 212),  

- delegazzjoni għal kumitat(i) ta' kooperazzjoni parlamentari wieħed jew aktar
2
 (cf. 

Anness VI, Taqsima I, l-aħħar paragrafu, tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament u d-

deċiżjonijiet tal-Parlament tal-10 ta' Marzu 2004 u l-14 ta' Settembru 2004), jew  

- delegazzjoni għal kumitat parlamentari konġunt
3
 (Artikolu 214) stabbilita bi qbil mar-

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament u, fejn hu xieraq, mal-istrumenti relevanti tal-liġi 

internazzjonali, jew; 

- delegazzjoni għal assemblea parlamentari; 

 

2.  "delegazzjoni" tfisser 

- kwalunkwe tip ta' delegazzjoni interparlamentari permanenti, u  

- delegazzjonijiet ad hoc 

 

3. "laqgħa interparlamentari" tfisser kwalunkwe laqgħa uffiċjali ta' delegazzjoni permanenti mal-

kontropartijiet tagħha minn pajjiż terz jew organizzazzjoni internazzjonali non-UE. 

 

 

Artikolu 3 

Prinċipji li jirregolaw l-attivitajiet tad-delegazzjonijiet 

 

(1) Id-delegazzjonijiet għandhom iżommu u jiżviluppaw il-kuntatti internazzjonali tal-Parlament u 

jikkontribwixxu għat-tisħiħ tar-rwol u l-viżibilità tal-Unjoni Ewropea fid-dinja. 

 

Għalhekk, l-attivitajiet ta' delegazzjoni, minn naħa, għandhom ikunu mmirati lejn iż-żamma u t-

titjib tal-kuntatti mal-parlamenti tal-Istati li tradizzjonalment huma sħab tal-Unjoni Ewropea u, min-

naħa l-oħra, għandhom jikkontribwixxu għall-promozzjoni f'pajjiżi terzi tal-valuri li fuqhom hija 

msejsa l-Unjoni Ewropea, speċifikament il-prinċipji ta' libertà, demokrazija, rispett għad-drittijiet 

tal-bniedem u għal-libertajiet fundamentali, u l-istat tad-dritt (Artikolu 6 tat-Trattat dwar l-Unjoni 

Ewropea). 

 

(2) Il-kuntatti internazzjonali tal-Parlament għandhom jiġu regolati mill-prinċipji tal-liġi 

internazzjonali pubblika. 

 

(3) Il-kuntatti internazzjonali tal-Parlament għandhom ikunu mmirati biex irawmu, kull fejn ikun 

possibbli u xieraq, id-dimensjoni parlamentari tar-relazzjonijiet internazzjonali. 

 

(4) Id-delegazzjonijiet għandhom jagħtu kontribut validu għall-ħidma ta' kumitati parlamentari 

permanenti billi jipprovduhom bl-informazzjoni rilevanti kollha mil-laqgħa interparlamentari, fil-

forma ta' ittri mibgħuta lill-kumitat responsabbli. 

 

(5) Id-delegazzjonijiet għandhom iwettqu l-attivitajiet tagħhom b'kooperazzjoni mill-qrib, 

koordinazzjoni u interazzjoni mal-korpi rilevanti tal-Parlament Ewropew, speċjalment mal-kumitat 

parlamentari responsabbli. 

 

(6) Kull delegazzjoni għandu jkollu numru indaqs ta' membri permanenti u sostituti. 

 

(7) Is-sħubija tad-delegazzjonijiet permanenti koperti minn assemblea multilaterali fil-prinċipju m'għandhiex 

taqbeż is-sħubija fl-assemblea nnifisha. 
 

                                                 
2
  Ara l-lista fl-Anness I u l-eżempju fl-Anness III. 

3
  Ara l-lista fl-Anness I u l-eżempju fl-Anness II. 
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Artikolu 4 

Setgħat tad-delegazzjonijiet interparlamentari 

 

Skont iż-żoni ġeografiċi ta' responsabilità tagħhom, id-delegazzjonijiet interparlamentari 

permanenti għandhom jikkontribwixxu għall-ħidma u sistematikament jipprovdu materjal għad-

diskussjonijiet tal-kumitati parlamentari u korpi oħra tal-Parlament, b'mod partikulari fir-rigward: 

 

– tal-qagħda tar-relazzjonijiet interparlamentari bilaterali;  

 

– tad-drittijiet tal-bniedem, il-protezzjoni tal-minoranzi u l-promozzjoni tal-valuri demokratiċi, 

fil-kuntest ġenerali tal-politika tal-Unjoni Ewropea f'dan il-qasam u f'konformità mal-

pożizzjonijiet adottati mill-Parlament; 

 

– tal-qagħda tar-relazzjonijiet bilaterali fl-oqsma politiċi, ekonomiċi, finanzjarji u tar-

relazzjonijiet soċjali; 

 

– tal-valutazzjoni tal-ftehimiet internazzjonali konklużi bejn l-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi terzi; 

 

– l-aspetti esterni tal-politiki tal-Unjoni dwar is-suq intern; 

 

– tal-iskrutinju demokratiku tal-implimentazzjoni tal-istrumenti għall-finanzjament estern tal-

Unjoni Ewropea, inkluża l-valutazzjoni tal-effikaċja tagħhom, skont l-impatt tagħhom fuq il-

post, tal-proġetti tal-Unjoni ffinanzjati mill-baġit tal-Unjoni; 

 

– tal-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet li jkunu sara waqt il-missjonijiet ta' 

osservazzjoni elettorali, b'kooperazzjoni mill-qrib mal-kumitati parlamentari responsabbli. Id-

delegazzjonijiet interparlamentari permanenti għandhom iqiegħdu l-kompetenza tagħhom għad-

dispożizzjoni tal-missjonijiet ta' osservazzjoni elettorali. 

 

 

Artikolu 5 

Prijoritajiet politiċi 

 

(1) Il-ħidma tad-delegazzjonijiet għandha tikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-prijoritajiet 

politiċi u leġiżlattivi tal-Parlament, kif stabbiliti mill-plenarji u d-diversi korpi tagħha. 

 

(2) Id-delegazzjonijiet għandhom jirrappreżentaw il-pożizzjoni tal-Parlament kif adottata fil-

plenarja, u jqisu l-pożizzjoni tal-kumitati kompetenti rilevanti. Min-naħa tagħhom, il-kumitati 

għandhom iqisu kif xieraq il-kontribut u l-għarfien espert estern tad-delegazzjoni rilevanti.  

 

(3) Bi tweġiba għal avveniment ta' importanza politika jew leġiżlattiva maġġuri, jew sabiex jiġu 

antiċipati żviluppi politiċi importanti, il-Konferenza tal-Presidenti tista' tawtorizza missjonijiet ad 

hoc skont il-każ, sabiex ikun hemm reazzjoni effettiva għall-iżviluppi politiċi fil-pajjiż jew ir-reġjun 

rilevanti, kif imsemmi fl-Artikolu 21. 

 

 

Artikolu 6 
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Kalendarju tal-missjonijiet 

 

 

(1) Kwalunkwe missjoni mwettqa minn delegazzjoni interparlamentari f'pajjiż terz jew f'pajjiżi terzi 

skont l-Artikolu 8 għandha ssir, fil-prinċipju, tul il-ġimgħat stipulati għall-attivitajiet parlamentari 

esterni fil-ġimgħat kostitwenti fil-kalendarju tal-Parlament, sakemm dan ma jkunx possibbli 

minħabba l-kalendarju tal-attivitajiet tal-kontropartijiet tagħhom minn pajjiż terz jew minn xi 

organizzazzjoni internazzjonali non-UE. 

 

(2) Fejn ikun possibbli, delegazzjonijiet ad hoc għandhom iwettqu l-missjonijiet tul il-ġimgħat 

stipulati għall-attivitajiet parlamentari esterni. 

 

 

AWTORIZZAZZJONI QABEL IL-LAQGĦAT INTERPARLAMENTARI U ĦIDMA TAD-

DELEGAZZJONIJIET 

 

 

Artikolu 7 

Prinċipji ta' awtorizzazzjoni 

 

(1) Kull laqgħa interparlamentari teħtieġ l-awtorizzazzjoni minn qabel mill-Konferenza tal-

Presidenti, bażata fuq talbiet li għandhom jiġu preżentati fi żmien utli.  

 

(2) Kull awtorizzazzjoni għandha tiġi mmotivata kif xieraq, u bbażata fuq mandat ċar u speċifiku. 

L-awtorizzazzjonijiet għandhom iqisu l-prijoritajiet politiċi tal-Parlament kif imsemmi fl-Artikolu 

5.  

 

 

Artikolu 8 

Awtorizzazzjoni ta' attivitajiet ordinarji 

 

(1) Il-laqgħat interparlamentari ordinarji għandhom ikunu awtorizzati mill-Konferenza tal-

Presidenti fl-għamla ta' programm għal sitt xhur li jkopri d-delegazzjonijiet interparlamentari 

permanenti kollha.  

 

(2) Il-Konferenza tal-Presidenti tad-Delegazzjonijiet għandha tressaq, fi żmien utli, abbozz ta' 

programm għal sitt xhur. 

 L-abbozz ta' programm għandu: 

-   jistipula l-proposti għal-laqgħat interparlamentari mressqa mid-delegazzjonijiet 

interparlamentari permanenti; 

-  jitfassal abbażi tal-prijoritajiet politiċi u l-programmi ta' ħidma tal-kumitati parlamentari 

responsabbli msemmija fl-Artikolu 5; 

-  jitfassal fid-dawl tal-missjonijiet esterni kollha mill-bosta korpi tal-Parlament Ewropew 

għall-perjodu kkonċernat, inklużi l-prijoritajiet stabbiliti mill-Konferenza tal-Presidenti tal-

Kumitati; 

-   jinkludi objettivi ċari u speċifiċi għad-delegazzjoni; 

-  iqis il-limitazzjonijiet tal-kalendarju tal-missjonijiet imsemmi fl-Artikolu 6; 

-  jirrikjedi l-awtorizzazzjoni finali għal kull missjoni ta' delegazzjoni abbażi ta' aġenda 

orjentata fuq il-kwistjonijiet; 
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(3) Kull delegazzjoni interparlamentari permanenti tista' tiltaqa' b'mod interparlamentari darba fis-

sena, sakemm ma jiġix stipulat mod ieħor fil-ftehimiet internazzjonali. 

 

Il-laqgħa għandha tkun ibbażata fuq aġenda orjentata lejn il-kwistjonijiet.  Bħala regola ġenerali, il-

laqgħat interparlamentari għandhom isiru alternattivament f'wieħed mill-postijiet tax-xogħol tal-

Parlament u fil-pajjiż/i terz/i kkonċernat/i.  

 

(4) Kull delegazzjoni interparlamentari permanenti responsabbli minn iktar minn pajjiż wieħed tista' 

tiltaqa' b'mod interparlamentari f'iktar minn wieħed mill-pajjiżi kull sena; il-proċedura ta' 

awtorizzazzjoni stipulata fl-Artikolu 8 għandha tapplika mutatis mutandis.  

 

(5) Sabiex il-kumitati parlamentari konġunti, il-kumitati ta' kooperazzjoni parlamentari u d-

delegazzjonijiet għall-assemblej parlamentari jkunu jistgħu jwettqu l-kompiti konferiti lilhom minn 

strumenti legali internazzjonali vinkolanti, id-delegazzjonijiet tal-Parlament għal dawn il-kumitati u 

assemblej parlamentari għandhom jiġu awtorizzati jibagħtu għadd stabbilit ta' membri u 

jorganizzaw ix-xogħol tagħhom bi qbil mal-istrument legali internazzjonali rilevanti. 

 

 

(6) Kalkulat fuq perjodu ta' sentejn kalendarji, in-numru totali ta' membri li huma permessi li jieħdu 

sehem f'missjonijiet ta' delegazzjoni interparlamentari permanenti fil-pajjiż(i) terz(i) konċernat(i) 

m'għandux ikun ikbar minn 50% tan-numru totali ta' membri sħaħ tad-delegazzjoni permanenti 

konċernata. Kull leġiżlatura parlamentari għaldaqstant għandha tikkonsisti f'żewġ perjodi ta' sentejn 

kalendarji. 

 

 

Id-Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Assemblea Parlamentari tan-NATO għandha bl-istess mod 

tkun awtorizzata tibgħat numru ta' membri determinat bi qbil mar-regoli ta' din l-Assemblea. 

 

Il-programm għal sitt xhur għal sena li fiha jsiru l-elezzjonijiet m'għandux jinkludi laqgħat 

interparlamentari f'pajjiżi terzi waqt il-perjodu mill-1 ta' Mejju sat-30 ta' Settembru ta' dik is-sena. 

Il-programm għal sitt xhur għandu jqis b'mod xieraq l-ispeċifiċitajiet tas-sena li fiha jsiru l-

elezzjonijiet. Il-kwoti applikabbli matul sena tal-elezzjoni għandhom ikunu ekwivalenti għal nofs il-

kwoti għall-perjodu ta' referenza, diviż ugwalment bejn iż-żewġ perjodi ta' sitt xhur. 

 

(7) Il-presidenti tad-delegazzjonijiet interparlamentari permanenti għandhom ikunu intitolati jieħdu 

sehem f'kull missjoni anke jekk tinqabeż il-kwota stabbilita fil-paragrafu 6. 

 

 

Artikolu 9 

Laqgħat tad-delegazzjonijiet interparlamentari permanenti u tal-Bureau tagħhom 

 

(1) Id-delegazzjonijiet interparlamentari permanenti għandhom jorganizzaw laqgħat regolari biex 

jikkunsidraw is-sitwazzjoni fil-pajjiż(i) terz(i) konċernat(i) u l-kwistjonijiet relatati magħhom 

f'wieħed mill-postijiet tax-xogħol tal-Parlament bil-ħsieb li jwettqu d-dmirijiet imsemmijin fl-

Artikolu 4.  

 

(2) Dawn il-laqgħat għandhom jiġu organizzati b'kooperazzjoni mill-qrib mal-kumitati parlamentari 

responsabbli biex jiġu żgurati koordinazzjoni u koerenza massimi u, sa kemm ikun possibbli, b'tali 
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mod li ma jikkoinċidux mal-laqgħat ta' dawk il-korpi, ħalli r-rapporteurs u l-membri l-oħra tagħhom 

ikunu jistgħu jieħdu sehem fid-diskussjonijiet. 

 

(3) Laqgħat esterni ta' delegazzjonijiet kif ukoll tal-bureaux tagħhom għandhom, fil-prinċipju, 

iseħħu fil-marġni tas-seduti plenarji tal-assemblej multilaterali rilevanti meta applikabbli. 

 

(4) Il-Bureaux ta' assemblej multilaterali għandhom jiltaqgħu fil-marġni tas-seduti plenarji tagħhom 

jew permezz tal-vidjokonferenzi.  

 

 

Artikolu 10 

Dewmien tal-missjonijiet 

 

(1) Bħala prinċipju, it-tul tal-missjonijiet ma jistax jaqbeż il-ħamest ijiem, bil-ħin tal-ivvjaġġar 

inkluż. 

 

(2) Jekk id-delegazzjonijiet responsabbli għal iktar minn pajjiż wieħed ikunu qed iżuru iktar minn 

wieħed mill-pajjiżi tagħhom, jew jekk il-konnessjonijiet lejn id-destinazzjonijiet ma jkunux tajbin, 

id-delegazzjoni tista' eċċezzjonalment titħalla żżid sa massimu ta' jumejn bħala żmien addizzjonali, 

meta jkun iġġustifikat kif dovut. 

 

 

Artikolu 11 

Dmir tal-Membri li jikkontribwixxu fil-ħidma tad-delegazzjoni tagħhom 

 

(1) Il-Membri għandhom jieħdu sehem attiv: 

 

(a) fil-laqgħat tad-delegazzjonijiet interparlamentari permanenti; 

 

(b) fil-laqgħat interparlamentari organizzati meta delegazzjonijiet minn pajjiżi terzi jżuru l-

Parlament f'wieħed mill-postijiet tax-xogħol tiegħu; 

 

(c) fil-programm kollu miftiehem mal-parlament(i) jew il-pajjiż(i) ospitanti meta delegazzjoni 

tmur fuq missjoni esterna lejn dak/dawk il-pajjiż(i). 

 

(2) Reġistru uffiċjali tal-attendenza għandu jiġi ppreżentat lill-Membri għal kull sessjoni ta' ħidma.  

Dan għandu jiġi mehmuż mal-minuti tal-laqgħat ta' delegazzjonijiet interparlamentari permanenti u 

mal-konklużjonijiet politiċi u r-riżultati miksuba mfassla mill-presidenti tad-delegazzjoni wara 

laqgħat interparlamentari. 

 

 

Artikolu 12 

Awtorizzazzjonijiet nominattivi għall-ivvjaġġar 

 

(1) Il-membri sħaħ tad-delegazzjonijiet interparlamentari permanenti għandhom ikunu intitolati 

jieħdu sehem f'laqgħat interparlamentari barra mill-postijiet tax-xogħol tal-Parlament. Jekk Membru 

permanenti ma jkunx jista' jivvjaġġa, hu jew hi għandhom jiġu sostitwiti minn wieħed mill-Membri 

sostituti permanenti jew, jekk ma jkunx disponibbli il-Membri sostituti, minn Membru tal-

assemblea interparlamentari li tkopri din id-delegazzjoni, maħtur minn grupp politiku li l-Membru 

sħiħ ikun jappartjeni għalih.  
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(2) Il-president tad-delegazzjoni għandu, sa kemm ikun possibbli bi qbil mal-membri tal-bureau 

tad-delegazzjoni, mal-gruppi politiċi u mal-Membri mhux affiljati rappreżentati fid-delegazzjoni, 

jiddeċiedi liema membri huma intitolati biex jieħdu sehem f'missjonijiet barra l-postijiet tax-xogħol 

tal-Parlament. 

 

Fil-każ ta' nuqqas ta' qbil, il-president għandu jiddeċiedi liema membri huma awtorizzati li 

jivvjaġġaw, filwaqt li jqis l-attendenza tal-membri tad-delegazzjoni u s-sostituti waqt il-laqgħat 

preċedenti tad-delegazzjonijiet interparlamentari permanenti u waqt il-laqgħat interparlamentari. 

 

(3) Ir-rapporteur(s) kurrenti tal-kumitat għandhom jiġu invitati b'mod sistematiku jipparteċipaw 

f'delegazzjoni li tkun qed tivvjaġġa fuq missjoni barra l-postijiet ta' xogħol tal-Parlament, sakemm 

dan ikun ġustifikat mill-aġenda tal-laqgħa interparlamentari kkonċernata.  

 

 

 

IMĠIBA FIL-LAQGĦAT INTERPARLAMENTARI 

 

 

Artikolu 13 

Kompożizzjoni tad-delegazzjoni uffiċjali tal-Parlament waqt missjoni 

 

(1) Id-delegazzjonijiet għandhom ikunu magħmula esklużivament minn Membri awtorizzati skont l-

Artikolu 12 u jistgħu jiġu akkumpanjati minn: 

 

 

(a) uffiċjali mis-Segretarjat tal-Parlament li ismijiethom huma inklużi fil-pjan ta' twaqqif imfassal 

mid-Direttorati Ġenerali kompetenti u approvati mid-Direttur Ġenerali tagħhom; 

 

(b) membri tal-istaff ta' kull grupp politiku rappreżentat fid-delegazzjoni, li l-ismijiet tagħhom 

iridu jiġu notifikati uffiċjalment lis-Segretarjat tal-Parlament.  

 

(2) L-ebda persuna oħra, inklużi l-assistenti tal-Membri, ma tista' tkun membru ta' delegazzjoni jew 

takkumpanjaha.  

 

(3) Ir-rappreżentanti u l-uffiċjali ta' istituzzjonijiet Komunitarji u aġenziji Komunitarji oħrajn 

jistgħu, bi qbil mal-president, jieħdu sehem fil-ħidma tad-delegazzjonijiet.  

 

 

Artikolu 14 

Imġiba tal-membri tad-delegazzjoni 

 

Il-membri tad-delegazzjoni għandhom jirrispettaw il-prinċipji li ġejjin: 

 

(a) id-dokumenti ta' informazzjoni mfassla f'isem id-delegazzjonijiet u l-istqarrijiet magħmula 

mill-kelliema maħtura mid-delegazzjonijiet biex jitkellmu dwar punti varji fuq l-aġenda ta' 

laqgħa jridu jirrapreżentaw l-opinjonijiet u l-pożizzjonijiet adottati mill-Parlament fir-

riżoluzzjonijiet tiegħu; 
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(b) meta membri jadottaw pożizzjoni personali jew pożizzjoni f'isem il-grupp tagħhom, 

għandhom jagħmlu dan evidenti; 

 

(c) il-membri għandhom jikkooperaw kompletament mal-president biex jitwettqu t-termini tal-

mandat tad-delegazzjoni, b'mod partikulari meta d-delegazzjoni tkun qed tiltaqa' barra l-

Unjoni Ewropea. 

 

 

Artikolu 15 

Stqarrijiet konġunti u relazzjonijiet mal-istampa 

 

(1) Fil-każ ta' delegazzjonijiet interparlamentari permanenti, il-president biss jista' jieħu sehem 

f'konferenzi għall-istampa jew joħroġ stqarrijiet għall-istampa dwar l-attivitajiet tad-delegazzjoni 

jew jiffirma stqarrijiet bilaterali b'mod konġunt mal-president tad-delegazzjoni sieħba. Stqarrijiet ta' 

dan it-tip ma jistgħux jikkontradixxu l-opinjonijiet espressi fir-riżoluzzjonijiet adottati mill-

Parlament.  

 

(2) Il-kumitati parlamentari konġunti u l-kumitati ta' kooperazzjoni parlamentari jistgħu joħorġu 

rakkomandazzjonijiet skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 214(1) tar-Regoli ta' Proċedura. 

 

(3) Meta jkunu qed jittrattaw ma' terzi persuni u mal-istampa, il-presidenti tad-delegazzjonijiet 

m'għandhomx ikunu awtorizzati jitkellmu għall-Parlament, imma għad-delegazzjoni konċernata 

biss. 

 

 

Artikolu 16 

Setgħat mogħtija lill-presidenti ta' delegazzjonijiet biex jittrattaw avvenimenti serji,  

li ma setgħux jitbassru jew jiġu evitati 

 

Fil-każ li jiġru avvenimenti serji, li ma setgħux jitbassru jew jiġu evitati, il-presidenti tad-

delegazzjonijiet konċernati (jew ir-rappreżentanti tagħhom) għandhom ikunu awtorizzati jieħdu l-

miżuri kollha biex jiggarantixxu s-sikurezza tad-delegazzjoni u ta' dawk li jakkumpanjawha skont l-

Artikolu 13 u, jekk ikun hemm bżonn, jiżguraw li jiġu ripatrijati malajr kemm jista' jkun, waqt li hu 

mifhum li l-presidenti jew ir-rappreżentanti tagħhom għandhom jikkomunikaw mas-servizzi 

kompetenti tas-Segretarjat tal-Parlament bla dewmien. 

 

 

SIGURTÀ TAD-DELEGAZZJONIJIET F'PAJJIŻI TERZI 

 

 

Artikolu 17 

Prinċipji li jirregolaw is-sigurtà tad-delegazzjonijiet tal-Parlament f'pajjiżi terzi 

 

L-arranġamenti ta' sigurtà għad-delegazzjonijiet f'pajjiżi terzi jridu jkunu konsistenti mal-prinċipji li 

ġejjin:  

 

(a) Il-garanzija tas-sigurtà tad-delegazzjoni u l-persuni li jakkumpanjawha, kif imsemmi fl-

Artikolu 13, trid titqies bħala prijorità f'kull stadju, jiġifieri meta tkun qed tiġi ppjanata l-missjoni, 

meta tkun qed tintalab l-awtorizzazzjoni tal-Konferenza tal-Presidenti, waqt il-missjoni u meta d-

delegazzjoni terġa' lura. 
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(b) Ladarba missjoni ta' delegazzjoni tiġi awtorizzata, il-President għandu, bl-appoġġ tas-

segretarjat, jagħmel l-arranġamenti kollha meħtieġa biex tiġi ggarantita s-sigurtà tad-delegazzjoni u 

l-persuni li jkunu qed jakkumpanjawha bi qbil mal-Artikolu 13. L-Istituzzjoni għandha tieħu r-

responsabilità kollha. 

 

Bil-ħsieb ta' dak il-għan, protokoll dwar l-emerġenzi li jirriżultaw waqt l-attivitajiet uffiċjali ta' 

vjaġġar barra mit-tliet postijiet ta' xogħol, li jistipula l-proċeduri li għandhom jiġu segwiti qabel, 

waqt u wara l-missjonijiet, qed jiġi mehmuż ma' dawn id-dispożizzjonijiet ta' implimentazzjoni 

bħala l-Anness IV. 

 

 

IR-RELAZZJONIJIET TAD-DELEGAZZJONIJIET INTERPARLAMENTARI 

PERMANENTI MA' KORPI PARLAMENTARI OĦRA 

 

 

Artikolu 18 

Responsabilitajiet tal-presidenti wara laqgħat interparlamentari 

 

(1) Il-presidenti tad-delegazzjonijiet għandhom, bi prinċipju fi żmien xahar wara laqgħa 

interparlamentari, jibagħtu lil-presidenti tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, tal-Kumitat għall-

Iżvilupp u ta' kwalunkwe kumitat jew sottokumitat ieħor konċernat, rapport dwar ir-riżultati tal-

laqgħa u, fejn hemm bżonn jissupplimentawh bi stqarrija orali lil dawk il-kumitati. Rapporti ta' dan 

it-tip jistgħu jinkludu proposti dwar azzjoni ta' segwitu li titqies xierqa mid-delegazzjoni. 

 

(2) Fuq stedina tal-Konferenza tal-Presidenti, il-presidenti tad-delegazzjonijiet jistgħu jagħmlu 

stqarrija lill-Plenarja dwar l-eżitu ta' laqgħa interparlamentari. 

 

 

Artikolu 19 

Kooperazzjoni bejn il-kumitati parlamentari u d-delegazzjonijiet permanenti 

 

(1) Matul it-tħejjija ta' laqgħa jew missjoni interparlamentari, il-presidenti tal-kumitati, fuq talba, 

għandhom jittrażmettu b'ittra lill-presidenti tad-delegazzjonijiet ikkonċernati, il-pożizzjonijiet 

politiċi kif imsemmija fl-Artikolu 5. 

 

(2) Il-presidenti tad-delegazzjonijiet għandhom, bi prinċipju fi żmien xahar wara laqgħa 

interparlamentari, jibagħtu lil-presidenti tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, tal-Kumitat għall-

Iżvilupp u ta' kwalunkwe kumitat jew sottokumitat ieħor konċernat, rapport dwar ir-riżultati tal-

laqgħa u, fejn hemm bżonn jissupplimentawh bi stqarrija orali lil dawk il-kumitati. Dawn ir-rapporti 

għandu jkun fihom proposti dwar azzjoni ta' segwitu meqjusa bħala adegwati mid-delegazzjoni, kif 

ukoll input għall-proċess leġiżlattiv fejn dan ikun applikabbli.  

 

(3) Fuq stedina tal-Konferenza tal-Presidenti, il-presidenti tad-delegazzjonijiet jistgħu jagħmlu 

stqarrija lill-Plenarja dwar l-eżitu ta' laqgħa interparlamentari.  

 

(4) Skont l-Anness VI, Taqsimiet I, II u III tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament, il-Kumitat għall-

Affarijiet Barranin u l-Kumitat għall-Iżvilupp għandhom jikkoordinaw il-ħidma tad-delegazzjonijiet 

interparlamentari permanenti li taqa' fil-kompetenzi rispettivi tagħhom u l-Kumitat għall-Kummerċ 
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Internazzjonali għandu jikkomunika u jikkoordina mad-delegazzjonijiet interparlamentari 

permanenti relevanti dwar l-aspetti ekonomiċi u kummerċjali tar-relazzjonjiet ma' pajjiżi terzi. 

 

(5) Laqgħat konġunti ta' kumitati parlamentari u delegazzjonijiet fil-postijiet ta' ħidma tal-Parlament 

huma mħeġġa bis-saħħa sabiex: 

 

-  jintensifikaw il-kooperazzjoni u jiffaċilitaw is-sinerġiji dwar fajls leġiżlattivi jew politiċi; 

-  jagħmlu l-aħjar użu possibbli mill-għarfien espert ikkumbinat dwar pajjiżi terzi previsti minn 

delegazzjonijiet, b'għarfien espert partikolari dwar kwistjonijiet orizzontali ffaċċjati fil-

kumitati; 

-  Jiżguraw użu effiċjenti taż-żmien u ta' riżorsi oħra. 

 

 

Artikolu 20 

Il-Konferenza tal-Presidenti tad-Delegazzjonijiet 

 

(1) Il-Konferenza tal-Presidenti tad-Delegazzjonijiet li jipprovdi għaliha l-Artikolu 30 tar-Regoli ta' 

Proċedura tal-Parlament għandha regolarment tqis il-kwistjonijiet kollha li jikkonċernaw il-

funzjonament kif suppost tad-delegazzjonijiet permanenti. 

 

(2) Il-presidenti tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, tal-Kumitat għall-Iżvilupp u tal-Kumitat 

għall-Kummerċ Internazzjonali għandhom jieħdu sehem bi dritt fil-ħidma tal-Konferenza tal-

Presidenti tad-Delegazzjonijiet. 

 

(3) Il-Konferenza tal-Presidenti tad-Delegazzjonijiet għandha tħejji abbozz ta' programm għal sitt 

xhur tal-laqgħat u delegazzjonijiet interparlamentari għal assemblej multilaterali li għandu 

jirrispetta l-kalendarju tal-missjonijiet stabbilit fl-Artikolu 6 u l-kriterji stipulati fl-Artikolu 8, u 

għandu jitressaq quddiem il-Konferenza tal-Presidenti għall-approvazzjoni fi żmien utli qabel ma 

jibda l-perjodu ta' sitt xhur li hu relatat miegħu. 

 

 

DELEGAZZJONIJIET OĦRA 

 

 

Artikolu 21 

Delegazzjonijiet ad hoc 

 

(1) Bħala rispons għal avveniment mhux imbassar ta' sinifikat politiku jew leġiżlattiv kbir, il-

Konferenza tal-Presidenti tista', fuq proposta motivata minn grupp politiku, tal-Kumitat għall-

Affarijiet Barranin, tal-Kumitat għall-Iżvilupp jew tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali, 

tawtorizza li tintbagħat delegazzjoni ad hoc, waqt li tispeċifika l-objettivi, it-termini, ir-riżultat 

mistenni u l-perjodu li għalih se tkun kostitwita. Id-delegazzjonijiet ad hoc, bħala regola, minbarra 

l-kandidati nnominati skont l-Artikolu 12(3), għandhom ikunu furmati minn seba' membri maħtura 

mill-gruppi politiċi bi qbil mas-sistema ta' rotazzjoni d'Hondt, li għandha tapplika wkoll għall-

Membri mhux affiljati. F'ċirkustanzi straordinarji u għal raġunijiet politiċi ġustifikati kif suppost, il-

Konferenza tal-Presidenti tista' tawtorizza li tinbagħat delegazzjoni ad hoc b'iktar jew inqas minn 

seba' membri. Id-delegazzjonijiet ad hoc meta jkun xieraq għandhom jeleġġu l-president tagħhom 

qabel ma jitilqu. 
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- Meta l-mandat ta' delegazzjoni ad hoc ikun relatat ma' pajjiż jew reġjun li diġà huma koperti minn 

waħda mid-delegazzjonijiet permanenti, il-membri tad-delegazzjoni ad hoc għandhom, fejn hu 

possibbli, jinsiltu meta jkun rilevanti minn dawk id-delegazzjonijiet jew mill-kumitati konċernati. 

 

- Id-delegazzjonijiet ad hoc jistgħu jinkludu l-president ta' kwalunkwe delegazzjoni permanenti 

konċernata. Meta kumitat parlamentari jkun ħatar rapporteur għall-pajjiż jew suġġett konċernat, dan 

għandu jkun inkluż ukoll fid-delegazzjoni ad hoc. Meta president jew rapporteur ta' dan it-tip ikun 

jifforma parti minn grupp politiku li ma ngħatax post fuq id-delegazzjoni ad hoc skont is-sistema ta' 

rotazzjoni d'Hondt, in-numru ta' postijiet korrispondenti għandu awtomatikament jiżdied fuq it-talba 

tal-grupp politiku konċernat u sussegwentement jiġi inkluż fis-sistema ta' rotazzjoni d'Hondt. Żieda 

awtomatika ta' dan it-tip għandha tiġi implimentata mill-grupp politiku ta' koordinament, mingħajr 

ma jkun hemm bżonn deċiżjoni ulterjuri tal-Konferenza tal-Presidenti. 

 

Skont l-Anness VI, Taqsimiet I, II u III tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament, il-Kumitat għall-

Affarijiet Barranin u l-Kumitat għall-Iżvilupp għandhom jikkoordinaw il-ħidma tad-delegazzjonijiet 

ad hoc li taqa' fil-kompetenzi rispettivi tagħhom u l-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali għandu 

jikkomunika u jikkoordina mad-delegazzjonijiet ad hoc relevanti dwar l-aspetti ekonomiċi u 

kummerċjali tar-relazzjonjiet ma' pajjiżi terzi. 

 

(2) Il-Kumitati parlamentari jistgħu wkoll iressqu talbiet ġustifikati kif xieraq lill-Konferenza 

tal-Presidenti biex jibgħat delegazzjoni ad hoc lil: 

- konferenzi internazzjonali;  

- organizzazzjonijiet internazzjonali li għalihom huma responsabbli skont l-Anness VI tar-

Regoli ta' Proċedura; 

- pajjiżi terzi biex jiltaqgħu ma' kontropartijiet speċjalizzati dwar kwistjonijiet speċifiċi b'rabta 

mal-aġenda pendenti leġiżlattiva jew ta' skrutinju, sakemm dawn id-delegazzjonijiet: 

- jittrattaw suġġett li jaqa' taħt il-qasam ta' responsabilità tal-kumitat ikkonċernat; 

- ikunu rilevanti ħafna għall-iżvilupp futur tal-politika jew tal-leġiżlazzjoni Ewropea fil-

qasam ikkonċernat; 

- jippermetti lill-membri tad-delegazzjoni li jkunu involuti b'mod sħiħ fil-programm, fil-

waqt li jitqiesu r-regoli istituzzjonali fis-seħħ;  

- il-membri parteċipanti joħorġu mill-kumitati kkonċernati. 

 

(3) B'analoġija għandhom japplikaw l-Artikoli 9, 11, 12(1) u (2), 13, 14, 15(1) u (3), 16 u 17. 

 

(4) Wara li tintemm il-missjoni ad hoc, il-president għandu jippreżenta rapport bil-miktub lill-

Konferenza tal-Presidenti u lill-kumitat(i) konċernati, fejn rilevanti, li jispeċifika sa fejn intlaħqu l-

objettivi tal-missjoni u għandu, jekk ikun hemm bżonn, jagħmel stqarrija orali lill-kumitat(i) 

konċernat(i). 

 

 

 

DISPOŻIZZJONIJIET KOMUNI U FINALI 

 

 

Artikolu 22 

Interpretazzjoni u traduzzjoni 
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(1) Id-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi ta' Kondotta għall-Multilingiwżmu, adottata mill-Bureau fis-

16 ta' Ġunju 2014, għandhom japplikaw għal-laqgħat tad-delegazzjonijiet. 

 

(2) Il-lingwi tal-pajjiżi li qed japplikaw għall-adeżjoni għandhom jitqiesu bħala lingwi uffiċjali tal-

Unjoni Ewropea għall-iskopijiet tal-applikazzjoni ta' dawn id-dispożizzjonijiet ta' implimentazzjoni.  

 

(3) Id-dokumenti għandhom jiġu tradotti għal mhux iktar minn tliet lingwi uffiċjali kif magħżula 

mid-delegazzjoni konċernata. 

 

(4) Jistgħu jintalbu derogi minn dawn id-dispożizzjonijiet mingħand il-President tal-Parlament. Id-

deċiżjoni tal-President għandha tkun finali. 

 

 

Artikolu 23 

Vjaġġar u spejjeż 

 

Il-membri għandhom ikunu intitolati jivvjaġġaw bl-ajru fil-business class u għandhom jiġu 

rimborżati meta juru l-biljett tagħhom. Għal rimborż ta' spejjeż oħra u ta' spejjeż ta' sussistenza, is-

sistema applikata għall-missjonijiet plenarji għandha tapplika mutatis mutandis.  

 

 

Artikolu 24 

Statistika 

 

Sabiex il-Konferenza tal-Presidenti tkun tista' timmoniterja u tevalwa effettivament l-attivitajiet ta' 

delegazzjoni, is-servizzi relevanti tas-Segretarjat tal-Parlament għandhom jippreżentaw, sa l-

1 ta' Frar ta' kull sena, rapport bi statistika dwar l-attivitajiet ta' vjaġġar tal-Membri awtorizzati 

skont dawn id-dispożizzjonijiet ta' implimentazzjoni u li jkunu seħħew matul is-sena kalendarja 

preċedenti. Din l-istatistika għandha tinkludi, apparti talbiet speċifiċi magħmula mill-gruppi politiċi, 

in-numru u t-tipi ta' missjonijiet, in-numru ta' Membri li jkunu ħadu sehem f'kull missjoni u analiżi 

tal-kompożizzjoni ta' kull missjoni skont il-grupp politiku. 

 

 

Artikolu 25 

Revoka tad-dispożizzjonijiet preċedenti - dħul fis-seħħ 

 

(1) Din id-Deċiżjoni għandha tissostitwixxi d-Deċiżjoni dwar id-dispożizzjonijiet ta' 

implimentazzjoni li jirregolaw il-ħidma tad-delegazzjonijiet adottata mill-Konferenza tal-Presidenti 

nhar il-21 ta' Settembru 2006, kif emendata. 

 

(2) Din id-Deċiżjoni, kif ġiet emendata l-aħħar, għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni 

tagħha, ħlief għall-emendi għall-Artikolu 10 li għandhom jidħlu fis-seħħ nhar l-1 ta' Jannar 2016. 
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ANNESS I 

 

Lista tad-delegazzjonijiet interparlamentari permanenti u tan-numru rispettiv ta' membri 

tagħhom
3
 

 

(a) l-Ewropa, il-Balkani tal-Punent u t-Turkija 
Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava 

tal-Maċedonja: 13-il Membru 

Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Turkija: 25 Membru 

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Isvizzera u n-Norveġja u għall-Kumitat Parlamentari 

Konġunt UE-Islanda u għall-Kumitat Parlamentari Konġunt taż-Żona Ekonomika Ewropea 

(ŻEE): 17-il Membru 

Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni UE-Serbja: 

15-il Membru 

Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari għall-Istabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni UE-

Albanija: 14-il Membru 

Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni UE-Albanija: 

14-il Membru 

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Bosnja-Ħerzegovina u mal-Kosovo: 13-il Membru
4
 

 

(b)  Ir-Russja u l-Istati tas-Sħubija tal-Lvant 
Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Kooperazzjoni UE-Russja: 31 Membru 

Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Assoċjazzjoni UE-Ukraina: 16-il Membru
5
  

Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Assoċjazzjoni UE-Moldova: 14-il Membru
6
  

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Bjelorussja: 12-il Membru 

Delegazzjoni għall-Kumitati ta' Kooperazzjoni Parlamentari UE-Armenja, UE-Azerbajġan u 

għall-Kumitat ta' Assoċjazzjoni Parlamentari UE-Ġeorġja: 18-il Membru
7
 

 

(c) il-Magreb, il-Maxreq, l-Iżrael u l-Palestina 
Delegazzjoni għar-relazzjonijiet ma': 

– l-Iżrael: 18-il Membru  

– il-Palestina: 18-il Membru
8
 

                                                 
3
 Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tas-16 ta' Lulju 2014 dwar in-numru u l-kompożizzjoni numerika tad-

delegazzjonijiet interparlamentari (P8_TA(2014)0005).  
4
 Din id-delegazzjoni għandha l-kompitu li tiżgura djalogu politiku fil-livell parlamentari bejn l-UE u l-Bożnija u 

Ħerzegovina, f’konformità mal-prattika preċedenti għal każijiet simili (deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tat-

2 ta’ Lulju 2015 wara d-dħul fis-seħħ tal-Ftehim ta’ Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni UE-Bożnija fl-1 ta’ Ġunju 2015) 
5
 Denominazzjoni aġġornata b'segwitu għall-iffirmar tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni UE-Ukrajna (ĠU L 161, 29.5.2014, 

p. 3), li ilu mill-1 ta' Novembru 2014 jiġi applikat provviżorjament, u ssostitwixxa l-Ftehim ta' Sħubija u Koperazzjoni 

UE-Ukraina. 
6
 Denominazzjoni aġġornata b'segwitu għall-iffirmar tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni UE-Moldova (ĠU L 260, 30.8.2014, 

p. 4), li ilu mill-1 ta' Settembru 2014 jiġi applikat provviżorjament, u ssostitwixxa l-Ftehim ta' Sħubija u Koperazzjoni 

UE-Moldova. 
7
 Denominazzjoni aġġornata b'segwitu għall-iffirmar tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni UE-Ġeorġja (ĠU L 261, 30.8.2014, 

p. 4), li ilu mill-1 ta' Settembru 2014 jiġi applikat provviżorjament, u ssostitwixxa l-Ftehim ta' Sħubija u Koperazzjoni 

UE-Ġeorġja; id-delegazzjoni għall-Kumitat ta' Assoċjazzjoni Parlamentari UE-Ġeorġja ġiet imwaqqfa bħala 

delegazzjoni newtralizzata speċjali, fi ħdan il-qafas tad-Delegazzjoni eżistenti (deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 

tat-8 ta' Jannar 2015). 
8
 Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tad-9 ta' Settembru 2015 dwar id-denominazzjoni ta' delegazzjoni interparlamentari 

(P8_TA-(2015)0297) 
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– il-Pajjiżi tal-Magreb u l-Unjoni tal-Magreb Għarbi: 18-il Membru 

– il-pajjiżi tal-Maxreq: 18-il Membru 

 

(d) Il-Peniżola Għarbija, l-Iraq u l-Iran 

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet ma': 

– il-Peniżola Għarbija: 15-il Membru 

– l-Iraq: 8 Membri 

– l-Iran: 12-il Membru 

 

(e) Il-Kontinent Amerikan 

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet: 

 – l-Istati Uniti: 58 Membru  

 – il-Kanada: 16-il Membru 

 – ir-Repubblika Federattiva tal-Brażil: 14-il Membru 

 – il-pajjiżi tal-Amerika Ċentrali: 15-il Membru 

 – il-pajjiżi tal-Komunità Andina: 12-il Membru 

 – il-Mercosur: 19-il Membru 

Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Messiku: 14-il Membru 

Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Ċilì: 15-il Membru 

Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Cariforum-UE: 15-il Membru 

 

(f) l-Asja/il-Paċifiku 

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet ma':  

 – il-Ġappun: 24 Membru 

 – ir-Repubblika Popolari taċ-Ċina: 37 Membru 

 – l-Indja: 24 Membru 

 – l-Afganistan: 8 Membri 

 – il-pajjiżi tal-Asja t'Isfel: 15-il Membru 

– il-pajjiżi tax-Xlokk tal-Asja u l-Assoċjazzjoni tan-Nazzjonijiet tax-Xlokk tal-Asja 

(ASEAN): 26 Membru 

 – il-Peniżola Koreana: 12-il Membru 

 – l-Awstralja u New Zealand: 12-il Membru 

Delegazzjoni għall-Kumitati ta' Kooperazzjoni Parlamentari UE-Kazakistan, UE-

Kirgiżistan, UE-Uzbekistan u UE-Taġikistan, u għar-relazzjonijiet mat-Turkmenistan u l-

Mongolja: 19-il Membru 

 

(g) l-Afrika 

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet ma': 

 – l-Afrika t'Isfel: 16-il Membru 

 – il-Parlament Pan-Afrikan: 12-il Membru 

 

(h) L-Assemblej Multilaterali 

Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE: 78 Membru 

Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari tal-Unjoni għall-Mediterran: 49 Membru 

Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Ewro-Latina-Amerikana: 75 Membru 

Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Euronest: 60 Membru 

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Assemblea Parlamentari tan-NATO: 10 Membri 
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ANNESS II 

 

Eżempju ta' Kumitat Parlamentari Konġunt 

 

Ftehim li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, 

minn naħa l-waħda, u r-Repubblika taċ-Ċilì, min-naħa l-oħra - Att Finali 

 

Ġurnal Uffiċjali L 352, 30/12/2002, p. 3 - 1450 

 

Artikolu 9 

Kumitat Parlamentari ta' Assoċjazzjoni 

1. Huwa hawnhekk stabbilit Kumitat Parlamentari ta' Assoċjazzjoni. Għandu jkun 

forum għal membri tal-Parlament Ewropew u tal-Kungress Nazzjonali taċ-Ċili 

(Congreso Nacional de Chile) sabiex jiltaqgħu u jiskambjaw opinjonijiet. Għandu 

jiltaqa' f'intervalli li hu stess għandu jiddetermina. 

2. Il-Kumitat Parlamentari ta' Assoċjazzjoni għandu jikkonsisti f'membri tal-

Parlament Ewropew, minn naħa, u ta' membri tal-Kungress Nazzjonali taċ-Ċili 

(Congreso Nacional de Chile), min-naħa l-oħra. 

3. Il-Kumitat Parlamentari ta' Assoċjazzjoni għandu jistabbilixxi r-regoli ta' 

proċedura tiegħu. 

4. Il-Kumitat Parlamentari ta' Assoċjazzjoni għandu jiġi ppresedut minn 

rappreżentant tal-Parlament Ewropew u rappreżentant tal-Kungress Nazzjonali 

taċ-Ċili (Congreso Nacional de Chile), skond id-disposizzjonijiet stabbiliti fir-

regoli ta' proċedura tiegħu. 

5. Il-Kumitat Parlamentari ta' Assoċjazzjoni jista' jitlob mill-Kunsill ta' Assoċjazzjoni 

informazzjoni rilevanti li tirrigwarda l-implimentazzjoni ta' dan il-Ftehim, u l-

Kunsill ta' Assoċjazzjoni għandu jagħti lill-Kumitat l-informazzjoni mitluba. 

6. Il-Kumitat Parlamentari ta' Assoċjazzjoni għandu jiġi infurmat bid-deċiżjonijiet u 

bir-rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill ta' Assoċjazzjoni. 

7. Il-Kumitat Parlamentari ta' Assoċjazzjoni jista' jagħmel rakkomandazzjonijiet lill-

Kunsill ta' Assoċjazzjoni. 
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ANNESS III 

 

Eżempju ta' Kumitat ta' Kooperazzjoni Parlamentari 

 

Ftehim dwar sħubija u kooperazzjoni li tistabbilixxi sħubija bejn il-Komunitajiet Ewropej u 

l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u l-Federazzjoni Russa, min-naħa l-oħra - 

Protokoll 1 dwar l-istabbiliment ta' grupp ta' kuntatt għall-faħam u l-azzar - Protokoll 2 

dwar għajnuna amministrattiva reċiproka għall-applikazzjoni korretta tal-leġiżlazzjoni dwar 

id-dwana - Att Finali - Skambji ta' ittri - Minuti tal-iffirmar 

 

Ġurnal Uffiċjali L 327, 28/11/1997, p. 3 - 63 

 

Artikolu 95 

Huwa hawnhekk stabbilit Kumitat Parlamentari ta' Koperazzjoni. Dan il-Kumitat 

għandu jiltaqa' f'intervalli taż-żmien li għandu jistabbilixxi huwa stess. 

 

Artikolu 96 

1. Il-Kumitat Parlamentari ta' Koperazzjoni għandu jikkonsisti minn membri tal-

Parlament Ewropew, min-naħa l-waħda, u minn membri ta' l-Assemblea Federali 

tal-Federazzjoni Russa, min-naħa l-oħra. 

2. Il-Kumitat Parlamentari ta' Koperazzjoni għandu jistabbilixxi r-regoli tiegħu ta' 

proċedura. 

3. Il-Kumitat Parlamentari ta' Koperazzjoni għandu jkun presjedut darba wara l-oħra 

minn membru tal-Parlament Ewropew u minn membru ta' l-Assemblea Federali 

tal-Federazzjoni Russa rispettivament, b'mod konformi mad-dispożizzjoijiet li 

għandhom jiġu preskritti fir-regoli tiegħu ta' proċedura. 

 

Artikolu 97 

Il-Kumitat Parlamentari ta' Koperazzjoni jista' jitlob tagħrif rilevanti li jirrigwarda l-

implimentazzjoni ta' dan il-Ftehim mill-Kunsill ta' Koperazzjoni, li mbagħad għandu 

jagħti lill-Kumitat it-tagħrif mitlub. 

Il-Kumitat Parlamentari ta' Koperazzjoni għandu jiġi mgħarraf bir-

rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill ta' Koperazzjoni. 

Il-Kumitat Parlamentari ta' Koperazzjoni jista' jagħmel rakkomandazzjonijiet lill-

Kunsill ta' Koperazzjoni. 
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ANNESS IV 

 

 

PROTOKOLL DWAR L-EMERĠENZI LI JINQALGĦU WAQT L-ATTIVITAJIET 

UFFIĊJALI TA' VJAĠĠAR BARRA MIT-TLIET POSTIJIET TAX-XOGĦOL
9
 

 

 

 

Artikolu 1: Ambitu tal-Protokoll 

 

Il-protokoll għandu jikkonċerna l-emerġenzi kollha li jinqalgħu waqt: 

 

(a) vjaġġi uffiċjali, kif definiti fl-Artikolu 10(1)(a), (2) u (2a) tal-Miżuri ta' Implimentazzjoni 

tal-Istatut tal-Membri, barra mit-tliet postijiet tax-xogħol awtorizzati mill-President, il-

Konferenza tal-Presidenti u/jew il-Bureau; 
 

(b) attivitajiet uffiċjali ta' vjaġġar tal-gruppi politiċi tal-Parlament Ewropew, jekk jintalab mill-

grupp politiku kkonċernat. 

 

Artikolu 2: Deskrizzjoni tal-emerġenzi koperti mill-Protokoll 

 

Kull sitwazzjoni li tqiegħed fil-periklu s-sikurezza jew il-benessri fiżiku ta' individwu u li tirrikjedi 

azzjoni immedjata għandha titqies bħala emerġenza. It-tali sitwazzjonijiet jistgħu jinqalgħu bħala 

riżultat ta':  

 

- atti ta' gwerra, attività terroristika jew kriminali jew azzjonijiet ostili oħrajn; 

- diżastri naturali; 

- inċidenti li jwasslu għal ħsara fiżika jew dannu materjali; 

- problemi gravi tas-saħħa li jirrikjedu trattament mediku ta' emerġenza u jew li wieħed 

ikollu jidħol l-isptar minnufih. 

 

Artikolu 3: Twaqqif ta' unità għall-kriżijiet 

 

L-emerġenzi, kif definiti fl-Artikolu 2, għandhom jiġu mmaniġġjati minn unità għall-kriżijiet 

stabbilita għal dan l-iskop mis-Segretarju Ġenerali. B'mod partikolari, għandha tikkonsisti minn 

rappreżentanti tas-servizzi li għandhom il-kompitu li jieħdu l-passi rikjesti fid-dawl tan-natura tal-

kriżi u għandha ssir operattiva awtomatikament meta tinqala' emerġenza sabiex tassisti u, jekk ikun 

hemm bżonn, tirripatrija lill-individwi konċernati. 

 

Artikolu 4: Tfassil u pubblikazzjoni tal-lista tal-persuni fuq vjaġġ uffiċjali 

 

(1) Id-data dwar il-vjaġġi uffiċjali, kif definiti fl-Artikolu 1, awtorizzati mill-korp kompetenti, u l-

lista tal-parteċipanti indikati għandhom jinżammu f'database ċentrali li għandha tiġi aġġornata 

b'mod regolari biex tirrifletti kull bidla li sseħħ. 

                                                 
9
 Inkluż, b'analoġija, il-vjaġġi minn Membri awtorizzati mill-korp korrispondenti tal-Assemblea Parlamentari Konġunta 

AKP-UE, f'konformità mar-regoli tagħha. 
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(2) Meta l-Membri jwettqu vjaġġ uffiċjali, kif definit fl-Artikolu 1, mhux akkumpanjati minn 

uffiċjal jew membru ieħor tal-istaff tal-Istituzzjoni, il-korpi amministrattivi relevanti għandhom 

jiżguraw li jkunu fuq il-lista msemmija hawn fuq u li jirċievu d-dettalji ta' kif iċemplu l-hotline. 

 

(3) Is-Segretarju Ġenerali għandu jaħtar is-servizz responsabbli biex jaġġorna d-database 

ċentralizzata msemmija hawn fuq. 

 

Artikolu 5: Sensibilizzazzjoni dwar l-emerġenzi  

 

(1) Għandhom jiġu organizzati sessjonijiet regolari ta' sensibilizzazzjoni dwar l-emerġenzi għat-

titjib tal-aspetti relatati mas-sigurtà tat-tħejjija għall-missjonijiet u għall-iżvilupp tal-kapaċità tal-

uffiċjali u ta' membri oħra tal-istaff biex jantiċipaw, jivvalutaw u jaffrontaw il-kriżijiet. 

(2) It-taħriġ ta' dan it-tip għandu jkun obbligatorju għall-istaff mis-servizzi responsabbli għall-

organizzazzjoni tal-vjaġġi u l-istaff li jintgħażel biex jakkumpanja lill-Membri. Għandu jiġi provdut 

taħriġ speċifiku fir-rigward tal-vjaġġi lejn dawk li jitqiesu pajjiżi b'riskju għoli. 

(3) Il-Membri konċernati għandhom ikunu mistiedna jieħdu sehem fis-sessjonijiet ta' 

sensibilizzazzjoni. Jistgħu jiġu organizzati briefings speċifiċi għall-Membri (b'mod partikulari, il-

presidenti tad-delegazzjonijiet u l-Membri li jkunu qed imexxu delegazzjoni). 

 

Artikolu 6: Talbiet għal awtorizzazzjoni 

 

(1) Id-Direttorat Ġenerali għall-Politiki Esterni għandu jfassal valutazzjoni dwar is-sigurtà ta' pajjiż 

fir-rigward tal-vjaġġi uffiċjali kollha lejn pajjiżi barra mill-Unjoni Ewropea. 

 

(2) Kull talba li ssir lill-korpi kompetenti għall-awtorizzazzjoni biex jitwettaq vjaġġ uffiċjali lejn 

pajjiż(i) meqjus(in) bħala post(ijiet) ta' riskju potenzjalment għoli għall-Membri u l-istaff trid tkun 

akkumpanjata b'valutazzjoni indikattiva tar-riskji. Din il-proċedura għandha tapplika għall-

missjonijiet inklużi fil-programmi ta' attività annwali tad-delegazzjonijiet interparlamentari u d-

delegazzjonijiet għall-kumitati parlamentari u għall-missjonijiet li jirrikjedu awtorizzazzjoni 

speċifika jew ad hoc. 

 

Artikolu 7: Kostituzzjoni tal-fajl dwar il-valutazzjoni tar-riskji 

 

Qabel kull vjaġġ uffiċjali lejn destinazzjoni barra mill-Unjoni Ewropea, id-direttorat ġenerali, is-

segretarjat tal-korp politiku jew il-grupp politiku responsabbli għall-organizzazzjoni ġenerali tal-

missjoni, minn hawn 'il quddiem imsejħin "il-korp amministrattiv kompetenti", għandu jiżġura li 

jkunu tfasslu dawn li ġejjin: 

 

(1) Fajl dwar il-valutazzjoni tar-riskji li jispjega r-riskji politiċi, ir-riskji relatati mal-

kriminalità u/jew ir-riskji naturali fil-post jew il-postijiet li se jiġu miżjura, inklużi:  

 

 analiżi ġenerali tar-riskji fil-pajjiż(i) konċernat(i), miġbura flimkien permezz ta' firxa 

wiesgħa ta' sorsi ta' informazzjoni, b'mod partikulari l-istituzzjonijiet Ewropej u/jew 

l-organizzazzjonijiet internazzjonali; 

 analiżi speċifika u dettaljata tas-sitwazzjoni fil-post jew il-postijiet li se jiġu miżjura, 

miġbura flimkien permezz ta' informazzjoni mir-rappreżentanti lokali tal-

istituzzjonijiet Ewropej u/jew l-organizzazzjonijiet internazzjonali u l-awtoritajiet 

lokali, reġjonali jew nazzjonali tal-pajjżi(i) konċernat(i); 
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(2) Fejn ikun hemm bżonn, il-fajl dwar il-valutazzjoni tar-riskji jista' jiġi ssupplimentat 

b'informazzjoni speċjalista, anke kunfidenzjali, miġbura mid-Direttorat tal-Parlament 

għas-Sigurtà u l-opinjonijiet tiegħu dwar il-miżuri ta' sigurtà possibbli li għandhom 

jittieħdu. 

 

(3) Il-fajl dwar il-valutazzjoni tar-riskji għandu jinkludi rakkomandazzjonijiet dwar is-saħħa 

mfassla mis-Servizz Mediku, jekk is-sitwazzjoni tkun tiġġustifikahom.  

 

(4) Il-fajl irid jinkludi wkoll it-talba għall-awtorizzazzjoni, kif imsemmi fl-Artikolu 6, 

indirizzata lill-awtorità kompetenti biex tawtorizza vjaġġi uffiċjali pjanati lejn pajjiżi ta' 

riskju għoli. 

 

Artikolu 8: Kostituzzjoni tal-fajl operattiv/ta' kontinġenza  

 

Meta jkun qed jippjana vjaġġ uffiċjali, il-korp amministrattiv kompetenti jrid ifassal fajl li 

jinkludi l-informazzjoni relevanti kollha dwar l-arranġamenti għall-missjoni u l-parteċipanti, 

jiġfieri: 

 

 il-programm sħiħ, b'indikazzjoni tal-postijiet fejn se joqogħdu l-parteċipanti u d-

dettalji ta' kuntatt tagħhom; 

 lista tal-parteċipanti mistennija kollha; 

 informazzjoni dettaljata dwar il-parteċipanti: kopji skenjati tal-passaporti/karti ta' 

identità elenkati fid-databases li diġà jeżistu fil-Parlament u/jew fid-database futura 

dwar is-sigurtà, l-itinerarji, in-numri tal-mobiles, il-persuni ta' kuntatt f'każ ta' 

emerġenza. Għandha titfassal karta ta' data kunfidenzjali għal kull parteċipant li 

tinkludi d-dettalji relevanti kollha li jista' jkunu meħtieġa fil-każ ta' emerġenza medika 

jew li wieħed ikollu jidħol l-isptar (din il-karta ta' data kunfidenzjali tinżamm 

f'konformità mad-dispożizzjonijiet dwar il-protezzjoni tad-data personali u l-privatezza 

fis-seħħ fil-Parlament Ewropew). Il-parteċipanti għandhom jinżammu responsabbli 

jekk jirrifjutaw li jew jonqsu milli jikkomunikaw din l-informazzjoni jew jekk l-

informazzjoni ma tkunx kompluta jew preċiża; 

 fil-każ tal-Istati Membri tal-UE, id-dettalji ta' kuntatt tal-uffiċċji ta' informazzjoni 

tal-Parlament Ewropew u tal-Kummissjoni (b'indikazzjoni ta' min għandu jiġi 

kkuntattjat); 

 fil-każ tal-pajjiż barra mill-Unjoni Ewropea, id-dettalji ta' kuntatt tal-Ambaxxata tal-

Unjoni Ewropea fil-post(ijiet) li se jiġi/u miżjur(a) (b'indikazzjoni ta' min għandu jiġi 

kkuntattjat); 

 id-dettalji ta' kuntatt tal-ambaxxati u l-konsulati tal-Istati Membri fil-post(ijiet) li se 

jiġi/u miżjur(a). 

 

Artikolu 9: Trażmissjoni ta' informazzjoni 

 

(1) Dawn id-dokumenti għandhom jiġu trażmessi lis-Segretarju Ġenerali sa mhux aktar tard minn 

tlitt ijiem ta' xogħol qabel it-tluq u, f'każijiet urġenti, kemm jista' jkun malajr wara li tkun ingħatat l-

awtorizzazzjoni, soġġett għal tibdil tal-aħħar minuta. Wara li jkunu ġew trażmessi, l-informazzjoni 

fihom għandha tiġi aġġornata biex tirrifletti kwalunkwe tibdil li jista' jseħħ.  
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(2) Id-dettalji ta' kwalunkwe avveniment li jista' jirrikjedi bidla għall-valutazzjoni tar-riskji li tkun 

twettqet għandhom jiġu nnotifikati minnufih lis-Segretarju Ġenerali mill-korp amministrattiv 

kompetenti, anke waqt il-vjaġġ u l-missjoni. 

 

 

Artikolu 10: Tagħmir meħtieġ 

 

Fil-post(ijiet) tal-missjoni, is-segretarjat tal-korp li jkun qed jorganizza l-vjaġġ uffiċjali: 

 

- għandu jkollu disponibbli tagħmir telefoniku u informatiku li jippermettilu li fi 

kwalunkwe ħin jikkuntattja lis-Segretarjat tal-Parlament Ewropew u, b'mod partikulari, l-

unità għall-kriżijiet imwaqqfa mis-Segretarjat Ġenerali. 

 

 

Artikolu 11: Proċedura biex tiġi segwita mill-uffiċjali u staff ieħor li jkun qed jorganizza l-vjaġġ 

uffiċjali fuq il-post fil-każ ta' emerġenzi  

 

Fil-każ ta' emerġenza, l-uffiċjali u staff ieħor li jkun qed jorganizza l-vjaġġ uffiċjali fuq il-post 

għandhom: 

 

(1) waqt li jfittxu li jippreżervaw is-saħħa u s-sikurezza tal-persuni, jieħdu l-miżuri ta' emerġenza 

immedjati rikjesti mis-sitwazzjoni speċifika fid-dawl tan-natura tagħhom u l-post fejn tinqala' l-

emerġenza, taħt l-awtorità tal-president jew il-Membru li jkun qed imexxi d-delegazzjoni 

parlamentari. B'mod partikulari, jekk ikunu ġġustifikati miċ-ċirkostanzi, għandhom ifittxu l-assistenza 

tal-awtoritajiet nazzjonali, l-Ambaxxata tal-Unjoni Ewropea u/jew l-ambaxxati u l-konsolati tal-Istati 

Membri fil-pajjiż konċernat; 

(2) jikkuntattjaw malajr kemm jista' jkun l-unità għall-kriżijiet imwaqqfa fi ħdan is-Segretarjat tal-

Parlament Ewropew, permezz tal-linja telefonika diretta operattiva għal 24 siegħa kuljum, stabbilita 

għal dan l-iskop, permezz tal-mezzi ta' komunikazzjoni disponibbli, jew billi jibagħtu email jew fax 

f'indirizz jew numru dedikat; 

(3) jaġixxu fuq il-pariri u l-istruzzjonijiet mogħtija mill-unità għall-kriżijiet imwaqqfa mis-Segretarju 

Ġenerali (Artikolu 3 tal-Protokoll). 

 

 

Artikolu 12: Appoġġ mill-Istituzzjoni  

 

L-Istituzzjoni għandha taċċetta r-responsabilità għal kull deċiżjoni – loġistika, finanzjarja jew li 

tirrigwarda s-saħħa jew is-sikurezza – maħsuba għall-protezzjoni tal-integrità fiżika tal-parteċipanti 

fid-delegazzjoni li tkun ittieħdet mill-uffiċjal responsabbli għall-koordinament fuq il-post sakemm 

ikun ġie stabbilit kuntatt mal-unità għall-kriżijiet. 

 

Meta jieħu t-tali azzjoni, l-uffiċjali konċernat għandu juri d-diliġenza xierqa fid-dawl taċ-ċirkustanzi 

tal-emerġenza u għandu jġib ruħu b'mod għaqli u responsabbli.  

 

 

Artikolu 13: Tfassil tar-rapport ta' emerġenza 

 

Meta tinqala' emerġenza, l-unità għall-kriżijiet għandha żżomm lill-Uffiċċju tas-Segretarju Ġenerali 

informat b'mod kostanti u għandha tfassal rapport ta' emerġenza dwar is-sitwazzjoni sabiex is-

Segretarju Ġenerali jkun jista' jgħaddi l-informazzjoni lill-awtoritajiet politiċi konċernati. 
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Artikolu 14: Reviżjoni tal-Protokoll 

 

Dan il-Protokoll għandu jiġi rivedut, jekk ikun hemm bżonn, 12-il xahar wara li jidħol fis-seħħ, bl-

għan li jsirulu dawk il-bidliet li jkunu saru meħtieġa fid-dawl tal-emerġenzi affrontati. 

 


