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KODIêI TA' KONDOTTA DWAR IL-MULTILINGWIśMU 
 

ID-DEêIśJONI TAL-BUREAU 
 

TAS-16 TA' ĀUNJU 20141 
 
 
IL-BUREAU TAL-PARLAMENT EWROPEW, 
 
- wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-

Artikoli 24 u 342 tiegħu, 
 
- wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill Nru 1/1958 li jistabbilixxi l-lingwi li għandhom 

jintuŜaw mill-Komunità Ekonomika Ewropea,  
 
- wara li kkunsidra r-Regoli ta' Proëedura tal-Parlament, b'mod partikolari l-Artikoli 25(2), 

64(1), 73, 154(2), 156, 158, 159, 169, 193, 194 u 195, 
 
- wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali tas-16 ta' Ottubru 2003 dwar tfassil aħjar tal-

leāiŜlazzjoni2, 
 
- wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Konāunta tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-

Kummissjoni tat-13 ta' Āunju 2007 dwar arranāamenti prattiëi għall-proëedura ta' 
kodeëiŜjoni, u b'mod partikolari l-punt 40 tagħha, 

 
- wara li kkunsidra d-deëiŜjoni tal-Bureau tal-11 ta' Marzu 2003 dwar l-Għajnuna LeāiŜlattiva 

lill-Parlament Ewropew u lill-Membri Tiegħu: 'Raising the Game', 
 
- wara li kkunsidra d-deëiŜjoni tal-Bureau tat-12 ta' Diëembru 2011 dwar il-multilingwiŜmu 

sħiħ b'uŜu effiëjenti tar-riŜorsi fl-interpretazzjoni - implimentazzjoni tad-deëiŜjoni dwar il-
baāit tal-Parlament Ewropew għall-2012, 

 
- wara li kkunsidra d-deëiŜjoni tal-Bureau tat-3 ta' Mejju 2004 dwar ir-regoli tal-ivvjaāāar 

tad-delegazzjonijiet tal-kumitati barra t-tliet postijiet tax-xogħol tal-Parlament Ewropew, u 
b'mod partikolari l-Artikolu 6 tagħha, 

 
- wara li kkunsidra d-deëiŜjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tal-10 ta' Marzu 2011 dwar l-

implimentazzjoni tad-dispoŜizzjonijiet li jirregolaw il-ħidma tad-delegazzjonijiet, u b'mod 
partikolari l-Artikolu 6 tagħha, 

 
- wara li kkunsidra r-riŜoluzzjoni tal-Parlament tal-10 ta' Settembru 2013 "Lejn interpretazjoni 

aktar effiëjenti u kosteffikaëi fil-Parlament Ewropew"3, 
 
- wara li kkunsidra d-deëiŜjoni tal-Parlament tal-24 ta' Ottubru 2007 dwar l-emenda għall-

Artikolu 173 u Ŝ-Ŝjieda tal-Artikolu 173a tar-Regoli ta' Proëedura tal-Parlament4 u d-

                                                 
1 Dan il-Kodiëi ta' Kondotta jieħu post il-Kodiëi ta' Kondotta tas-17 ta' Novembru 2008. 
2 ĀU C 321, 31.12.2003, p. 1. 
3 P7_TA PROV(2013)0347 
4 ĀU C 263 E, 16.10.2008, p.409. 
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deëiŜjoni tal-20 ta' Novembru 2012 dwar l-emenda tal-Artikoli 181 u 182 tar-Regoli ta' 
Proëedura tal-Parlament, kemm dwar ir-rapporti verbatim kif ukoll ir-rekord awdjoviŜiv tal-
proëeduri (bħalissa l-Artikoli 194 u 195 tar-Regoli ta' Proëedura), 

 
- wara li kkunsidra l-Ftehim Qafas ta' Kooperazzjoni tal-15 ta' Marzu 2006 li sar mal-

Ombudsman Ewropew, 
 
- wara li kkunsidra l-arranāamenti prattiëi bejn il-Parlament u l-Kunsill tas-26 ta' Lulju 2011 

għall-implimentazzjoni tal-Artikolu 291(4) TFUE fil-kaŜ ta' ftehimiet wara l-ewwel qari, 
 
- wara li kkunsidra l-ftehim ta' kooperazzjoni tal-5 ta' Frar 2014 konkluŜ bejn il-Parlament, il-

Kumitat tar-Reājuni u l-Kumitat Ekonomiku u Soëjali Ewropew, 
 
billi: 
 
(1)  Fir-riŜoluzzjoni tiegħu tal-1 ta' Āunju 2006 dwar l-estimi tiegħu għall-2007, il-Parlament 

qies il-multilingwiŜmu bħala kundizzjoni sine qua non għall-Istituzzjoni u l-Membri tagħha, 
iŜda rrikonoxxa l-ispiŜa kbira involuta sabiex ikun jista' jibqa' jingħata servizz ta' traduzzjoni 
u interpretazzjoni daqshekk wiesa'.  Fir-riŜoluzzjonijiet tiegħu tal-5 ta' Settembru 2006 dwar 
ir-Rapport Speëjali tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri Nru 5/2005: L-infiq fuq l-
interpretazzjoni magħmul mill-Parlament, il-Kummissjoni u l-Kunsill u tal-10 ta' Lulju dwar 
ir-Rapport speëjali Nru 9/2006 tal-Qorti tal-Awdituri Ewropea dwar l-infiq tat-traduzzjoni 
tal-Kummissjoni, tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill  , il-Parlament qies li l-
multilingwiŜmu jiffaëilita l-eŜerëitar tad-dritt għall-kontroll demokratiku taë-ëittadini u li s-
servizzi lingwistiëi jgħinu lill-istituzzjonijiet tal-UE jibqgħu miftuħa u trasparenti, u laqa' 
b'sodisfazzjon il-kwalità għolja tas-servizzi lingwistiëi. Fir-riŜoluzzjoni tiegħu tad-
29 ta' Marzu 2012 dwar l-estimi tiegħu għall-2013, il-Parlament iddefenda l-prinëipju tal-
multilingwiŜmu u enfasizza n-natura unika tal-Parlament rigward il-ħtiāijiet ta' 
interpretazzjoni u traduzzjoni, filwaqt li enfasizza l-importanza tal-kooperazzjoni 
interistituzzjonali f'dan il-qasam. 

 
 
(2) Id-dokumenti prodotti mill-Parlament għandu jkollhom l-ogħla kwalità possibbli. Għandha 

tingħata attenzjoni partikolari għall-kwalità meta l-Parlament jaāixxi bħala leāiŜlatur, 
b'konformità mar-rekwiŜiti tal-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-tfassil aħjar tal-
leāiŜlazzjoni. 

 
(3) Sabiex tinŜamm il-kwalità għolja tas-servizzi lingwistiëi tal-Parlament, li hija indispensabbli 

għall-garanzija sħiħa tad-dritt tal-Membri li jesprimu rwieħhom fil-lingwa li jagħŜlu huma, 
dawk kollha li juŜaw dan is-servizz iridu jirrispettaw b'mod sħiħ l-obbligi ta' dan il-kodiëi 
meta juŜaw is-servizzi lingwistiëi. 

 
(4) L-implimentazzjoni ta' multilingwiŜmu sħiħ fuq terminu twil se tiddependi mill-isforz biex 

dawk li jagħmlu uŜu mis-servizzi lingwistiëi jsiru konxji b'mod sħiħ tal-ispejjeŜ involuti 
sabiex jiāu pprovduti dawn is-servizzi u għalhekk tar-responsabilità tagħhom biex jagħmlu 
uŜu minnhom bl-aktar mod effiëjenti fl-uŜu tar-riŜorsi.  

 
(5) Fil-perjodu ta' tranŜizzjoni ta' wara tkabbir, meta r-riŜorsi lingwistiëi jkunu skarsi, ikun 

hemm ħtieāa ta' miŜuri speëifiëi li jirrigwardaw l-allokazzjoni ta' dawk ir-riŜorsi. 
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ADOTTA DIN ID-DEêIśJONI: 
 

 

Artikolu 1 

DispoŜizzjonijiet āenerali 

 
1. Id-drittijiet tal-Membri fir-rigward tal-lingwa għandhom ikunu rregolati mir-Regoli ta' 

Proëedura tal-Parlament. Dawn id-drittijiet għandhom jiāu ggarantiti fuq il-baŜi tal-prinëipji 
ta' "multilingwiŜmu sħiħ b'uŜu effiëjenti tar-riŜorsi". Dan il-Kodiëi ta' Kondotta jistabbilixxi 
l-arranāamenti ta' implimentazzjoni, b'mod partikolari l-prijoritajiet li jridu jiāu applikati 
f'kaŜijiet fejn m'hemmx riŜorsi lingwistiëi biŜŜejjed biex jingħataw is-servizzi kollha 
meħtieāa. 

 
2. Il-faëilitajiet lingwistiëi fil-Parlament għandhom jiāu mmaniāājati skont il-prinëipji li 

jirregolaw "il-multilingwiŜmu sħiħ b'uŜu effiëjenti tar-riŜorsi". Għalhekk, id-dritt li 
għandhom il-Membri biex fil-Parlament jitkellmu bil-lingwa uffiëjali li jippreferu, skont ir-
Regoli ta' Proëedura tal-Parlament, għandu jkun irrispettat bis-sħiħ. Ir-riŜorsi li se jkunu 
ddedikati għall-multilingwiŜmu għandhom ikunu kkontrollati permezz ta' mmaniāājar fuq 
il-baŜi tal-ħtiāijiet reali tal-utenti, 'miŜuri maħsuba biex jagħmlu lill-utenti aktar konxji mir-
responsabilitajiet tagħhom u ppjanar aktar effikaëi tat-talbiet għal servizzi lingwistiëi. 

 
3. L-abbozz ta' kalendarju għas-sessjonijiet parzjali ppreŜentat lill-Konferenza tal-Presidenti 

għandu jqis, kemm jista' jkun, il-limitazzjonijiet ta' "multilingwiŜmu sħiħ b'uŜu effiëjenti 
tar-riŜorsi" għall-ħidma tal-entitajiet uffiëjali tal-istituzzjoni. 

 
4. Is-servizzi ta' interpretazzjoni u traduzzjoni għandhom ikunu riservati għal dawk l-utenti u l-

kategoriji ta' dokumenti elenkati fl-Artikoli 2 u 13. Ħlief f'sitwazzjonijiet ta' eëëezzjoni fejn 
il-Bureau jkun ta permess speëifiku, dawn il-faëilitajiet ma jistgħux ikunu disponibbli għal 
Membri li jkunu qed jaāixxu fuq baŜi individwali u lanqas għal entitajiet esterni. Il-
finalizzazzjoni āuridika-lingwistika għandha tkun riservata għall-kategoriji ta' dokumenti 
elenkati fl-Artikolu 11. 

 
5. L-immaniāājar tar-riŜorsi lingwistiëi għandu jkun ibbaŜat fuq sistema ta' skambju ta' 

informazzjoni bejn l-utenti u s-servizzi lingwistiëi. L-utenti għandhom jiddeterminaw u 
jaāāornaw il-ħtiāijiet lingwistiëi tagħhom permezz ta' "profil lingwistiku ta' 
interpretazzjoni" u tbassir tal-ħtiāijiet tat-traduzzjoni kull tliet xhur, maħsubin biex 
jiffaëilitaw l-immaniāājar tar-riŜorsi lingwistiëi fuq perjodu ta' Ŝmien medju u fit-tul. L-
utenti għandhom jgħarrfu lis-servizzi lingwistiëi bil-ħtiāijiet reali tagħhom fiŜ-Ŝmien 
stabbilit minn dan il-Kodiëi ta' Kondotta. Is-servizzi lingwistiëi għandhom jinformaw lill-
utenti dwar kwalunkwe nuqqas ta' riŜorsi. 

 
6. Billi l-utenti huma kapaëi jiddefinixxu l-ħtiāijiet lingwistiëi tagħhom, għandu jkun f'idejn is-

servizz li jipprovdi l-faëilitajiet mitluba sabiex jagħmel l-arranāamenti organizzattivi u d-
deëiŜjonijiet meħtieāa. 

 
7. Il-laqgħat tal-gruppi politiëi huma rregolati mir-"Regoli Amministrattivi li jirregolaw il-

laqgħat tal-gruppi politiëi". F'sitwazzjonijiet fejn ir-riŜorsi lingwistiëi ma jippermettux li 
jiāu pprovduti l-faëilitajiet kollha mitluba minn xi grupp, għandhom japplikaw l-
arranāamenti stabbiliti minn dan il-Kodiëi ta' Kondotta. 
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PARTI I 
L-INTERPRETAZZJONI 

 
 

Artikolu 2 

L-ordni ta' prijorità għall-interpretazzjoni 

 
1. L-interpretazzjoni għandha tkun riservata għall-utenti fl-ordni ta' prijorità li āej: 
 
 (a) is-seduta plenarja; 
 (b) il-laqgħat politiëi ta' prijorità, bħalma huma laqgħat tal-President, tal-entitajiet ta' 

tmexxija tal-Parlament (kif definiti fit-Titolu 1, il-Kapitolu III tar-Regoli ta' 
Proëedura tal-Parlament) u tal-Kumitati ta' Konëiljazzjoni; 

 (c) (i) il-kumitati parlamentari, id-delegazzjonijiet parlamentari u t-trilogi: waqt perjodi 
ta' kumitati, il-kumitati, id-delegazzjonijiet u t-trilogi parlamentari għandhom jieħdu 
prijorità fuq l-utenti l-oħra kollha, ħlief dawk imsemmija fil-punti (a) u (b), 

  (ii) il-gruppi politiëi: waqt perjodi ta' seduti parzjali u waqt perjodu riservati għall-
gruppi, il-gruppi politiëi għandhom jieħdu prijorità fuq l-utenti l-oħra kollha, ħlief 
dawk imsemmija fil-punti (a) u (b); 

 (d) lagqħat konāunti tal-Parlament Ewropew u l-parlamenti nazzjonali tal-UE; 
 (e) konferenzi għall-istampa, azzjonijiet istituzzjonali tal-informazzjoni tal-midja, 

inkluŜi seminars; azzjonijiet istituzzjonali oħra marbuta mal-komunikazzjoni; 
 (f) entitajiet uffiëjali oħra awtorizzati mill-Bureau u mill-Konferenza tal-Presidenti; 
 (g) xi attivitajiet ta' natura amministrattiva (eŜamijiet kompetittivi, seminars, laqgħat 

āenerali għall-persunal, eëë.). 
 

L-interpretazzjoni għandha tiāi riservata, bħala prinëipju, għal-laqgħat tal-entitajiet 
parlamentari. Għalhekk, l-awtorizzazzjoni għal interpretazzjoni għal laqgħat amministrattivi 
tista' tiāi mogħtija biss mis-Segretarju Āenerali, fuq baŜi ta' talba bir-raāunijiet mogħtija kif 
xieraq mill-utenti u ta' opinjoni teknika mid-Direttorat Āenerali għall-Interpretazzjoni u l-
Konferenzi rigward id-disponibilità tar-riŜorsi bil-għan li l-laqgħa kkonëernata tiāi allokata 
perjodu ta' ħin li ma jkunx okkupat b'għadd kbir ta' laqgħat parlamentari. 

 
2. Il-Parlament jipprovdi wkoll servizz ta' interpretazzjoni waqt l-Assemblea Parlamentari 

Konāunta AKP-UE (skont l-Ewwel Protokoll tal-Ftehim ta' Cotonou) u waqt l-Assemblea 
Parlamentari Ewro-Mediterranja, l-Assemblea Parlamentari Ewro-Latino-Amerikana u l-
Laqgħat Parlamentari Konāunti (skont ir-regoli fis-seħħ) kif ukoll għall-Ombudsman 
Ewropew (skont il-ftehim qafas ta' kooperazzjoni tal-15 ta' Marzu 2006). 

 
3. Barra minn hekk, il-Parlament jipprovdi servizzi ta' interpretazzjoni lill-istituzzjonijiet 

Ewropej oħra u lill-Kumitat tar-Reājuni u l-Kumitat Ekonomiku u Soëjali Ewropew skont il-
ftehim ta' kooperazzjoni tal-5 ta' Frar 2014. 

 
 

Artikolu 3 

Sistema ta' interpretazzjoni 
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L-interpretazzjoni għall-utenti kollha msemmija fl-Artikolu 2(1) u (2) għandha tiāi pprovduta 
eskluŜivament mid-Direttorat Āenerali għall-Interpretazzjoni u l-Konferenzi. 
 
Is-servizz ta' interpretazzjoni simultanja għandu jkun ipprovdut permezz ta' sistema li tista' 
tikkombina elementi minn sistemi ta' interpretazzjoni li huma āeneralment rikonoxxuti, skont il-
ħtiāijiet lingwistiëi reali u d-disponibilità tal-interpreti. 
 
 
 

Artikolu 4 

Arranāamenti għal servizzi lingwistiëi waqt laqgħat fil-postijiet tax-xogħol 

 
1. Bl-eëëezzjoni tas-seduta plenarja, għal dawk il-laqgħat li jsiru fil-postijiet tax-xogħol, kull 

wieħed mill-utenti għandu, fil-mument li dan jitwaqqaf, iħejji u jaāāorna profil lingwistiku 
ta' interpretazzjoni bbaŜat fuq il-ħtiāijiet reali tal-Membri li jagħmlu parti mill-korp 
ikkonëernat. L-immaniāājar ta' dan il-profil għandu jkun ir-responsabilità tas-segretarjat tal-
korp stess, bi qbil mal-president tiegħu. Il-profil għandu jiāi aāāornat regolarment biex iqis 
il-lingwi mitluba u dawk li effettivament āew uŜati, dan bi ftehim konāunt bejn id-Direttorat 
Āenerali għall-Interpretazzjoni u l-Konferenzi u s-segretarjat tal-korp parlamentari 
kkonëernat, fuq il-baŜi tar-rapporti msemmija fl-Artikolu 15. Kull segretarjat ta' kumitat u 
delegazzjoni għandu jaħtar persuna ta' kuntatt waħda bħala l-uniku punt ta' referenza għad-
Direttorat Āenerali għall-Interpretazzjoni u l-Konferenzi, li min-naħa tiegħu għandu jaħtar 
persuna ta' kuntatt waħda għal kull kumitat u delegazzjoni. 

 
2. Il-laqgħat għandhom jiāu organizzati bil-lingwi attivi u passivi kif jidhru fil-profil 

lingwistiku ta' interpretazzjoni. Jekk il-previŜjonijiet tal-attendenza tal-Membri u l-mistiedna 
uffiëjali għal laqgħa partikolari juru b'mod ëar li xi lingwa partikolari ma tkunx se tintuŜa, 
is-segretarjat tal-korp ikkonëernat għandu jgħarraf b'dan minnufih lid-Direttorat Āenerali 
għall-Interpretazzjoni u l-Konferenzi. 

 
 

Artikolu 5 

Arranāamenti lingwistiëi għal laqgħat li ma jsirux fil-postijiet tax-xogħol 

 
Kumitati u delegazzjonijiet parlamentari 
1. L-arranāamenti lingwistiëi għandhom jiāu ddeterminati skont l-Artikolu 158(3) u (4) tar-

Regoli ta' Proëedura, wara konferma mill-membri tal-attendenza tagħhom għal-laqgħa, sa 
mhux aktar tard mill-Ħamis tat-tieni āimgħa ta' qabel il-laqgħa kkonëernata.  

2. Għall-missjonijiet li jsiru matul āimgħat iddedikati għall-attivitajiet parlamentari esterni, l-
interpretazzjoni attiva għandha tiāi pprovduta f'massimu ta' ħames lingwi mill-profil 
lingwistiku tal-kumitat jew delegazzjoni. 
L-interpretazzjoni passiva tal-lingwi inkluŜi fil-profil lingwistiku tal-kumitat jew 
delegazzjoni tista' tiāi pprovduta jekk din ma tirrikjedix Ŝieda fin-numru ta' kabini tal-
interpretazzjoni u/jew interpreti. Il-Bureau jista', f'ëirkostanzi eëëezzjonali, jawtorizza l-
interpretazzjoni f'aktar minn ħames lingwi, fil-limiti tar-riŜorsi baāitarji u d-disponibilità tal-
interpreti5. 

                                                 
5 L-utenti għandhom jippreŜentaw talba sostanzjata kif xieraq li fuq il-baŜi tagħha d-Direttorat Āenerali għall-
Interpretazzjoni u l-Konferenzi għandu jfassal opinjoni teknika. 



PE422.618/BUR 6/15 DV\1030719MT.doc 

3.  Għall-missjonijiet li ma jsirux matul il-āimgħat iddedikati għall-attivitajiet parlamentari 
esterni, għandu jiāi applikat reāim lingwistiku li ma jistax jaqbeŜ l-interpretazzjoni f'lingwa 
waħda mill-profil tal-kumitat jew delegazzjoni. 
 

Gruppi politiëi 
4. L-interpretazzjoni attiva għandha tiāi pprovduta, f'mhux aktar minn 60% tal-lingwi indikati 

fil-profil lingwistiku ta' interpretazzjoni tal-grupp, b'massimu ta' seba' lingwi. 
L-interpretazzjoni passiva tal-lingwi rappreŜentati fil-grupp tista' tiāi pprovduta jekk din ma 
tirrikjedix Ŝieda fin-numru ta' kabini tal-interpretazzjoni u/jew interpreti. 
Jekk il-lingwa tal-pajjiŜ fejn tkun qed issir il-laqgħa ma tkunx waħda minn dawk indikati fil-
profil lingwistiku ta' interpretazzjoni tal-grupp, jista' wkoll jiāi pprovdut servizz ta' 
interpretazzjoni attiva kif ukoll passiva b'din il-lingwa. 
F'ëirkostanzi eëëezzjonali, il-Bureau jista' jagħti deroga mir-regoli stipulati fl-ewwel u t-tieni 
subparagrafi. Meta jagħmel hekk, il-Bureau jista' jitlob lill-grupp jikkontribwixxi għall-
ispejjeŜ li jkunu saru bħala riŜultat tad-deroga mogħtija. 

 
 

Artikolu 6 

Tħejjija tal-iskeda, koordinazzjoni u pproëessar tat-talbiet għal laqgħat b'interpretazzjoni 

 
1. Id-Direttorat Āenerali għall-Politiki Interni u l-Politiki Esterni u s-Segretarji Āenerali tal-

gruppi politiëi għandhom jippreŜentaw kalendarju provviŜorju ta' laqgħat lid-Direttorat 
Āenerali għall-Interpretazzjoni u l-Konferenzi sa mhux aktar tard minn tliet xhur minn 
qabel, filwaqt li jiŜguraw, b'kooperazzjoni mad-Direttorat Āenerali għall-Interpretazzjoni u 
l-Konferenzi, li l-laqgħat jitqassmu b'mod ibbilanëjat fil-ħinijiet ta' sessjoni kollha tal-
āimgħa ta' xogħol. 
Il-kalendarju għandu juri meta u fejn se jsiru l-laqgħat u, sa fejn hu possibbli, il-lingwi 
mitluba. 

 
2. L-Unità tal-Kalendarju tad-Direttorati Āenerali għall-Politiki Interni u l-Politiki Esterni, 

minn banda, u s-Segretarji Āenerali tal-gruppi politiëi, mill-banda l-oħra, għandhom 
jagħmlu dak kollu li hu meħtieā biex jikkordinaw it-talbiet li jaslulhom mill-utenti rispettivi 
tagħhom. 

 
3. Id-Direttorat Āenerali għall-Interpretazzjoni u l-Konferenzi għandu jieħu ħsieb it-talbiet 

għall-interpretazzjoni u t-tibdil għal dawn it-talbiet fl-ordni li jaslulu, wara li jikkunsidra l-
ordni ta' prijorità stipulat fl-Artikolu 2(1). 

 
4. Id-Direttorat Āenerali għall-Interpretazzjoni u l-Konferenzi għandu jipprovdi l-

koordinazzjoni meħtieāa f'kaŜijiet fejn utent jippreŜenta talba għal laqgħa b'interpretazzjoni 
f'ħin ta' sessjoni normalment riservat għal utent ieħor. Madankollu, l-utent ikkonëernat 
għandu d-dmir li, jekk meħtieā, jikseb il-kunsens tal-awtoritajiet politiëi kkonëernati biex 
ikun hemm tibdil fil-kalendarju tal-Parlament. 

 
5. F'kaŜ li jsiru talbiet tal-istess importanza, jew fil-kaŜijiet ta' force majeure msemmija fl-

Artikolu 8(1)(a) u (2)(a), il-kwistjoni għandha tiāi ppreŜentata lis-Segretarju Āenerali għal 
awtorizzazzjoni minn qabel, fuq il-baŜi ta' talba ssostanzjata kif xieraq mill-utent u opinjoni 
teknika mfassla mid-Direttorat Āenerali għall-Interpretazzjoni u l-Konferenzi6. 

                                                 
6 Id-Direttorat Āenerali għall-Interpretazzjoni u l-Konferenzi jista' jipproponi ħinijiet ta' sessjoni oħra qrib il-ħinijiet ta' 
sessjoni mitluba sabiex jiŜgura li l-laqgħat ma jsirux f'salt, b'konformità mal-Artikolu 6(1). 
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Artikolu 7 

Prinëipji għat-tħejjija tal-iskeda 

 
1. Bl-eëëezzjoni tal-āimgħa tal-plenarja u soāāett għad-disponibilità tar-riŜorsi umani, l-għadd 

ta' laqgħat paralleli bl-interpretazzjoni fl-ebda ëirkostanza m'għandu jaqbeŜ 16-il laqgħa 
kuljum7. Sa dak il-limitu massimu għandhom japplikaw dawn il-limiti: 
- massimu ta' 5 laqgħat jistgħu jiāu koperti minn massimu ta' 23 lingwa ufficjali (waħda 
minn dawn il-laqgħat, is-seduta plenarja, tista' tiāi koperta mil-lingwi uffiëjali kollha); 
 
 
- 4 laqgħat oħra jistgħu jiāu koperti minn massimu ta' 16-il lingwa uffiëjali8;  
- 5 laqgħat oħra jistgħu jiāu koperti minn massimu ta' 12-il lingwa uffiëjali; u 
- 2 laqgħat oħra jistgħu jiāu koperti minn massimu ta' 6 lingwi uffiëjali; 
Is-servizz ta' lingwi mhux uffiëjali tal-UE għandu jingħata biss jekk ir-riŜorsi rilevanti jkunu 
disponibbli u t-talbiet għandhom jiāu trattati mid-Direttorat Āenerali għall-Interpretazzjoni u 
l-Konferenzi skont il-proëeduri stipulati fl-Artikolu 8(1)(b). 
 

2.  Il-kumitati għandhom jorganizzaw il-laqgħat tagħhom waqt il-āimgħat tal-kumitati, u 
jagħŜlu l-ħinijiet skont dan li āej: 

- Ħin allokat A: It-Tnejn ħin l-ikel sat-Tlieta waranofsinhar (massimu ta' 3 nofstanhari), u 
- Ħin allokat B: L-Erbgħa filgħodu sal-Ħamis waranofsinhar (massimu ta' 4 nofstanhari). 
 Waranofsinhar nhar ta' Tlieta u t'Erbgħa tal-āimgħat tal-kumitati, għandu jkun hemm 
5 ħinijiet allokati għat-trilogi u 11-il ħin allokat għal-laqgħat tal-kumitati, jew 4 ħinijiet 
allokati għat-trilogi fil-kaŜ li jkun hemm 12-il laqgħa tal-kumitati, fejn, bħala prinëipju, il-
laqgħat tad-delegazzjonijiet jiāu skedati għall-ħinijiet allokati l-Ħamis waranofsinhar. 
 

3. It-tul standard ta' laqgħa huwa ta' tliet sigħat u nofs kull nofstanhar, ħlief għal-laqgħat tal-
utenti msemmija fl-Artikolu 2(1), punti (a) u (b). 
Kwalunkwe laqgħa li taqbeŜ it-tul standard għandha teħtieā awtorizzazzjoni minn qabel mis-
Segretarju Āenerali, fuq il-baŜi ta' rikjesta ssostanzjata kif xieraq mill-utent u opinjoni 
teknika mfassla mid-Direttorat Āenerali għall-Interpretazzjoni u l-Konferenzi. 
 

4. Talbiet li jsiru fuq il-post għall-estensjoni tal-laqgħat ma jistgħux jintlaqgħu. 
 

 
Artikolu 8 

Skadenzi għall-preŜentazzjoni u għall-kanëellazzjoni ta' talbiet għal laqgħat b'interprezzazzjoni u 

servizz lingwistiku. 

 
 
Laqgħat fil-postijiet tax-xogħol 

 
1.  Għal-laqgħat li jsiru fil-postijiet tax-xogħol, għandhom japplikaw l-iskadenzi li āejjin:  
 
  (a) It-talbiet għal laqgħat 
 
  Għajr f'kaŜijiet ta' force majeure, kwalunkwe talba għal 

                                                 
7 Fuq il-baŜi ta' Ŝewā ħinijet ta' sessjoni kuljum. 
8 Meta r-riŜorsi jkunu disponibbli, is-servizz tal-lingwi għal dawn il-laqgħat jista', mingħajr avviŜ minn qabel, jiŜdied 
għal massimu ta' 18-il lingwa uffiëjali.    
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- laqgħa addizzjonali9, 

  - il-posponiment ta' laqgħa, jew 
  - bidla tal-post fejn tkun se ssir il-laqgħa  

għandha tiāi ppreŜentata mhux aktar tard minn tliet āimgħat qabel id-data ffissata għal-
laqgħa kkonëernata.  

  Dawn it-talbiet għandhom jiāu ttrattati skont il-proëeduri stipulati fl-Artikolu 6. 
 
  (b) Talbiet għal servizz lingwistiku 
 

It-talbiet għal servizz ta' lingwa uffiëjali addizzjonali għandhom jiāu ppreŜentati mhux aktar 
tard minn tliet āimgħat qabel id-data ffissata għal-laqgħa kkonëernata. Jekk din l-iskadenza 
tkun għaddiet, din it-talba għandha tiāi aëëettata biss jekk ir-riŜorsi rilevanti jkunu 
disponibbli. 
Meta talba għal servizz ta' lingwa uffiëjali addizzjonali timplika l-kanëellazzjoni ta' lingwa 
oħra, id-Direttorat Āenerali għall-Interpretazzjoni u l-Konferenzi għandu jinforma lill-utent 
dwar kwalunkwe spiŜa supplimentari kkawŜata mill-bidla ta' lingwa b'oħra.  
 
It-talbiet għal servizz b'lingwa li mhijiex lingwa uffiëjali tal-UE għandhom jiāu ppreŜentati 
sa mhux aktar tard minn erba' āimgħat qabel id-data ffissata għal-laqgħa kkonëernata. Jekk 
din l-iskadenza tkun għaddiet, din it-talba għandha tiāi aëëettata biss jekk ir-riŜorsi rilevanti 
jkunu disponibbli. 
 
L-iskadenza finali għall-preŜentazzjoni ta' talbiet għal servizz b'lingwi addizzjonali (b'ebda 
garanzija li r-riŜorsi se jkunu disponibbli) u sabiex jiāu kkonfermati t-talbiet magħmula diāà 
hija f'nofsinhar tal-Ħamis tal-āimgħa qabel il-laqgħa kkonëernata.   
 
 Meta tinqabeŜ din l-iskadenza, ebda talba bħal din ma tista' tiāi milqugħa, ħlief jekk xi utent 
ieħor fl-istess post fejn tkun se ssir il-laqgħa jiddeëiedi li ma juŜax it-tim ta' interpreti li jkun 
se jagħti s-servizz ta' interpretazzjoni b'dik il-lingwa waqt laqgħa li tkun se ssir fl-istess ħin 
fl-iskeda. 

 
  (c) Kanëellazzjoni 
 

Id-Direttorat Āenerali għall-Interpretazzjoni u l-Konferenzi għandu dejjem jiāi infurmat 
kemm jista' jkun malajr meta titħassar laqgħa jew xi lingwa u, bħala prinëipju, talanqas tliet 
āimgħat qabel id-data ffissata għal-laqgħa u, fi kwalunkwe kaŜ, mhux aktar tard minn 
nofsinhar tal-Ħamis tal-āimgħa ta' qabel il-laqgħa. Il-ħin meta ssir il-kanëellazzjoni għandu 
jservi bħala baŜi għall-kalkolu ta' kwalunkwe spiŜa involuta u dawn l-ispejjeŜ jiāu 
kkunsidrati mid-Direttorat Āenerali għall-Interpretazzjoni u l-Konferenzi fir-rapporti skont 
l-Artikolu 15.  

 
 
Laqgħat barra mill-postijiet tax-xogħol 

 
2.  Għal-laqgħat li jsiru barra l-postijiet tax-xogħol, għandhom japplikaw l-iskadenzi li āejjin:  
  

(a) It-talbiet għal laqgħat 

                                                 
9 Il-laqgħat koperti mit-timijiet ta' interpretazzjoni li jitpoāāew għad-dispoŜizzjoni tal-gruppi waqt sessjonijiet parzjali, 
fuq il-baŜi tal-Artikolu 5(1) tar-Regolament dwar il-laqgħat tal-gruppi politiëi m'għandhomx jitqiesu bħala laqgħat 
addizzjonali. 



DV\1030719MT.doc 9/15 PE422.618/BUR 

 
Għajr f'kaŜijiet ta' force majeure, kwalunkwe talba għal  
- laqgħa addizzjonali10, 
- il-posponiment ta' laqgħa, jew  
- bidla tal-post fejn tkun se ssir il-laqgħa 
 għandha tiāi ppreŜentata mhux aktar tard minn sitt āimgħat qabel id-data ffissata għal-
laqgħa kkonëernata. 
Dawn it-talbiet għandhom jiāu ttrattati skont il-proëeduri stipulati fl-Artikolu 6. 

 
  (b) Talbiet għal servizzi lingwistiëi 
 

Soāāetti għall-Artikolu 5, it-talbiet għal servizz ta' lingwa addizzjonali għandhom jiāu 
ppreŜentati sa mhux aktar tard minn sitt āimgħat qabel id-data ffissata għal-laqgħa 
kkonëernata. Jekk din l-iskadenza tkun għaddiet, din it-talba għandha tiāi aëëettata biss jekk 
ir-riŜorsi rilevanti jkunu disponibbli. 

 
Meta talba għal lingwa addizzjonali timplika l-kanëellazzjoni ta' lingwa oħra, id-Direttorat 
Āenerali għall-Interpretazzjoni u l-Konferenzi għandu jinforma lill-utent dwar kwalunkwe 
spiŜa supplimentari kkawŜata mill-bidla ta' lingwa b'lingwa oħra.  

 
L-iskadenza finali għall-preŜentazzjoni ta' talbiet għal servizz b'lingwi addizzjonali (b'ebda 
garanzija li r-riŜorsi se jkunu disponibbli) u sabiex jiāu kkonfermati t-talbiet magħmula diāà 
hija f'nofsinhar tal-Ħamis ta' āimagħtejn qabel il-laqgħa kkonëernata.  

 
Meta tinqabeŜ din l-iskadenza, ebda talba bħal din ma tista' tiāi milqugħa, ħlief jekk xi utent 
ieħor fl-istess post fejn tkun se ssir il-laqgħa jiddeëiedi li ma juŜax it-tim ta' interpreti li jkun 
se jagħti s-servizz ta' interpretazzjoni b'dik il-lingwa waqt laqgħa li tkun se ssir fl-istess ħin 
fl-iskeda. 

 
(c) Kanëellazzjoni 
 
Id-Direttorat Āenerali għall-Interpretazzjoni u l-Konferenzi dejjem għandu jiāi infurmat 
kemm jista' jkun malajr meta titħassar laqgħa jew xi lingwa u, bħala prinëipju, talanqas sitt 
āimgħat qabel id-data ffissata għal-laqgħa u, fi kwalunkwe kaŜ, mhux aktar tard minn 
nofsinhar tal-Ħamis ta' āimagħtejn qabel il-laqgħa. Il-ħin meta ssir il-kanëellazzjoni għandu 
jservi bħala baŜi għall-kalkolu ta' kwalunkwe spiŜa involuta u dawn l-ispejjeŜ jiāu 
kkunsidrati mid-Direttorat Āenerali għall-Interpretazzjoni u l-Konferenzi fir-rapporti skont 
l-Artikolu 15.  

 
 

PARTI II 
IL-FINALIZZAZZJONI ĀURIDIKA-LINGWISTIKA U T-TRADUZZJONI 

 
 

Artikolu 9 

It-tressiq u l-ippjanar minn qabel għas-servizzi tat-traduzzjoni u dawk āuridiëi-lingwistiëi 

 

                                                 
10 Il-laqgħat koperti mit-timijiet ta' interpretazzjoni li jitpoāāew għad-dispoŜizzjoni tal-gruppi waqt sessjonijiet parzjali, 
fuq il-baŜi tal-Artikolu 5(1) tar-Regolament dwar il-laqgħat tal-gruppi politiëi, m'għandhomx jitqiesu bħala laqgħat 
addizzjonali. 
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1. Kull talba għat-traduzzjoni għandha titressaq permezz tas-sistema kompjuterizzata interna. 
Fl-istess ħin, il-verŜjoni oriāinali tad-dokument li jrid jiāi tradott trid għandha tiddaħħal fis-
sistema tal-fajls "Epades" mid-dipartiment li jkun qed jitlob is-servizz, fir-riŜorsa assenjata 
għal dak id-dipartiment u fil-fowlder adatt. It-test oriāinali għandu jirrispetta l-mudelli u r-
rekwiŜiti ta' "mark-up" fis-seħħ. It-test għandu jkun ta' kwalità tajba mil-lat lingwistiku u 
mil-lat ta' abbozzar u għandu jkun akkumpanjat mir-referenzi meħtieāa kollha sabiex tiāi 
evitata d-duplikazzjoni ta' xogħol ta' traduzzjoni u sabiex jiāu Ŝgurati l-koerenza u l-kwalità 
tat-testi tradotti. 

 
2. AbbaŜi tal-programmi ta' xogħol tagħhom, is-segretarjati u l-kumitati, inkluŜi d-dipartimenti 

tematiëi, għandhom jinfurmaw kull tliet xhur lis-servizzi tat-traduzzjoni u dawk āuridiëi-
lingwistiëi dwar l-ammont ta' xogħol mistenni. Fil-kaŜ ta' testi li jkunu twal b'mod 
eëëezzjonali u/jew meta jkunu mistennija āabriet kbar ta' emendi, għandu jingħata 
immedjatament avviŜ minn kmieni lill-partijiet kollha kkonëernati. 

 
3. Is-servizzi tat-traduzzjoni u dawk āuridiëi-lingwistiëi għandhom bl-istess mod javŜaw minn 

kmieni lis-segretarjati tal-kumitati u lid-dipartimenti tematiëi f'kaŜijiet meta jantiëipaw li se 
jkun hemm diffikultajiet biex jintlaqgħu l-iskadenzi mitluba. 

 
 

Artikolu 10 

Skadenzi u perjodi meħtieāa għat-traduzzjoni 

 
1. It-testi li jridu jkunu eŜaminati minn kumitat parlamentari jew minn delegazzjoni għandhom 

jiāu ppreŜentati permezz ta' sistema kompjuterizzata interna mis-segretarjat tal-kumitat jew 
tad-delegazzjoni mhux aktar tard minn għaxart ijiem qabel id-data tal-laqgħa kkonëernata. 
Meta l-iskadenza ta' għaxart ijiem ta' xogħol (li tinkludi āurnata xogħol għad-Direttorat 
għall-Atti LeāiŜlattivi) tkun āiet osservata, it-testi tradotti għandhom jitqiegħdu għad-
dispoŜizzjoni f'forma elettronika mhux aktar tard minn jumejn ta' xogħol qabel id-data tal-
laqgħa kkonëernata. Wara, it-testi għandhom jiāu stampati u mqassma waqt il-laqgħa. 
 

2. Ir-rapporti finali adottati mill-kumitati parlamentari jistgħu jitqiegħdu fuq l-aāenda għal 
sessjoni parzjali jekk ikunu āew ippreŜentati għat-tressiq, u, fil-kaŜ ta' rapporti finali 
leāiŜlattivi u emendi għar-Regoli ta' Proëedura, għall-finalizzazzjoni mid-Direttorat għall-
Atti LeāiŜlattivi, mhux aktar tard minn: 
(a) xahar qabel is-sessjoni parzjali kkonëernata jekk dawn ikunu rapporti leāiŜlattivi 

għall-ewwel qari (COD) 
(b) mill-Āimgħa tar-raba' āimgħa xogħol qabel is-sessjoni parzjali rilevanti jekk dawn 

ikunu rapporti leāiŜlattivi adottati skont il-proëedura ta' konsultazzjoni jw ta' 
aprovazzjoni (CNS, NLE, APP) jew rapporti ta' inizjattiva proprja (INL, INI) 

(c) mill-Āimgħa tat-tielet āimgħa xogħol qabel is-sessjoni parzjali kkonëernata jekk 
dawn ikunu rapporti oħrajn. 

Meta dawn l-iskadenzi jkunu āew irrispettati, ir-rapporti għandhom ikunu disponibbli għall-
gruppi fil-lingwi uffiëjali kollha sa 12.00 tal-Āimgħa tat-tieni āimgħa qabel is-sessjoni 
parzjali. Madankollu, ir-rapporti leāiŜlattivi għall-ewwel qari (COD) għandhom ikunu 
disponibbli fi Ŝmien għaxart ijiem xogħol minn wara l-preŜentazzjoni tagħhom permezz tas-
sistema kompjuterizzata interna. 
Ir-rapporti finali għandhom jiāu ppreŜentati għall-finalizzazzjoni lid-Direttorat għall-Atti 
LeāiŜlattivi kemm jista' jkun malajr wara li jkunu āew adottati fil-kumitat u, bħala prinëipju, 
mhux aktar tard minn jumejn ta' xogħol wara li jkunu āew adottati. 
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3. Meta, skont l-Artikolu 73(5) tar-Regoli ta' Proëedura, jintlaħaq ftehim mal-Kunsill skont il-

proëedura leāiŜlattiva ordinarja, it-test miftiehem għandu jiāi ppreŜentat għat-traduzzjoni 
mis-servizzi tal-Parlament bi skadenza ta' għaxart ijiem ta' xogħol. F'kaŜijiet urāenti, tista' 
tiāi applikata skadenza iqsar, filwaqt li titqies l-iskeda leāiŜlattiva miftiehma bejn l-
istituzzjonijiet. 
 

4. Għall-mistoqsijiet, iŜ-Ŝmien meħtieā għat-traduzzjoni huwa dan: 
(a) Mistoqsijiet għal tweāiba bil-miktub: ħamest ijiem ta' xogħol; 
(b) Mistoqsijiet ta' prijorità għal tweāiba bil-miktub: tlett ijiem ta' xogħol; 
(c) Mistoqsijiet għall-ħin ta' mistoqsijiet: āurnata ta' xogħol. 
 

5. Għat-testi l-oħra kollha, minbarra dokumenti għall-President, l-entitajiet ta' tmexxija tal-
Parlament, il-kumitati ta' konëiljazzjoni jew is-Segretarju Āenerali, iŜ-Ŝmien meħtieā għat-
traduzzjoni b'mod āenerali applikat huwa ta' mhux anqas minn għaxart ijiem. 

 
6. Il-President jista' jagħti deroga mill-iskadenzi msemmija fil-paragrafi 1 u 2 fil-kaŜ ta' testi li 

huma urāenti fid-dawl ta' skadenzi imposti mit-Trattati jew minn prijoritajiet stipulati mill-
Konferenza tal-Presidenti, filwaqt li jikkunsidra l-iskedi leāiŜlattivi miftiehma bejn l-
istituzzjonijiet. 

 
7. L-iskadenzi stipulati f'dan l-Artikolu jistgħu jiāu estiŜi, bi ftehim mas-segretarjat tal-kumitat 

ikkonëernat, fil-kaŜ ta' testi eëëezzjonalment twal, āabriet ta' emendi eëëezzjonalment kbar, 
jew testi li għalihom tkun ħarāet deroga skont l-Artikolu 14(2). 

 
8. Fil-kaŜ ta' dokumenti ta' gruppi li jkunu se jiāu eŜaminati fis-seduta plenarja, l-iskadenza 

għat-tressiq hija stipulata fl-aāenda mill-Konferenza tal-Presidenti, bħala regola āenerali 
f'12.00 tal-Erbgħa tal-āimgħa ta' qabel is-sessjoni parzjali.  
Wara li tinqabeŜ din l-iskadenza, ma jista' jsir ebda tibdil fit-test imressaq mill-grupp. 
Meta jitressaq test f'isem xi grupp, dan irid ikun iffirmat talanqas minn wieħed mill-Membri 
li jkunu qed iressquh. 
 

9. Il-Membri jistgħu jitolbu traduzzjoni ta' siltiet mill-proëeduri tal-plenarja f'lingwa uffiëjali 
magħŜula minnhom. Kull Membru għandu dritt jitlob it-traduzzjoni ta' mhux aktar minn 
30 paāna fis-sena. Dan id-dritt huwa strettament personali u mhux trasferibbli, u ma jistax 
jiāi trasferit minn sena għall-oħra. Bħala prinëipju, iŜ-Ŝmien meħtieā għat-traduzzjoni tas-
siltiet m'għandux ikun anqas minn għaxart ijiem ta' xogħol għal kull għaŜla ta' lingwa 
mitluba. 
Entitajiet uffiëjali oħra tal-istituzzjoni jistgħu jitolbu t-traduzzjoni ta' siltiet tar-rapport 
verbatim, b'mod partikolari meta jkun meħtieā li tittieħed azzjoni dwar xi diskors wieħed, 
jew aktar. 
 

10. It-testi ppreŜentati mill-President, mill-entitajiet ta' tmexxija tal-Parlament u mill-kumitati ta' 
konëiljazzjoni jew mis-Segretarju Āenerali, u t-testi ttrattati bħala proëedura urāenti skont l-
Artikolu 154(2) jew ippreŜentati skont l-Artikoli 105 u 106 fil-kaŜ ta' limiti ta' Ŝmien 
imqassra jew ta' sitwazzjonijiet urāenti, għandhom jiāu tradotti malajr skont kemm 
jippermettu r-riŜorsi, filwaqt li jitqies l-ordni ta' prijorità stipulat fl-Artikolu 13 u l-iskadenza 
mitluba. 
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Artikolu 11 

Ordni ta' prijorità għall-finalizzazzjoni āuridika-lingwistika 

 
1. Il-kategoriji ta' dokumenti li āejjin għandhom jiāu finalizzati mid-Direttorat għall-Atti 

LeāiŜlattivi fl-ordni ta' prijorità indikat: 
(a) ftehimiet li jintlaħqu mal-Kunsill skont il-proëedura leāiŜlattiva ordinarja; 
(b) rapporti leāiŜlattivi mill-kumitati parlamentari u l-emendi għalihom; 
(c) abbozzi ta' rapporti leāiŜlattivi mill-kumitati parlamentari u l-emendi għalihom; 
(d) opinjonijiet leāiŜlattivi mill-kumitati parlamentari u l-emendi għalihom; 
(e)  abbozzi ta' opinjonijiet leāiŜlattivi mill-kumitati parlamentari u l-emendi għalihom; 
Fir-rigward tat-testi msemmija fil-punti (b) sa (e), il-finalizzazzjoni għandha tkun limitata 
biss għal dawk il-partijiet ta' dawn it-testi li dwarhom taf tittieħed votazzjoni fil-plenarja, 
mingħajr il-āustifikazzjonijiet u n-noti spjegattivi. 
 

2. Id-Direttorat għall-Atti LeāiŜlattivi jsegwi x-xogħol tal-kumitati parlamentari u għandu 
jipprovdi, meta jintalab, pariri u għajnuna lill-Membri u lis-segretarjati tal-kumitati fir-
rigward tal-abbozzar tat-testi leāiŜlattivi u parlamentari msemmija fil-paragrafu 1. 

 
3. Testi oħra minbarra dawk imsemmija fil-paragrafu 1 jistgħu jiāu finalizzati mid-Direttorat 

għall-Atti LeāiŜlattivi sa fejn jippermettu r-riŜorsi. 
 
 

Artikolu 12 

PreŜentazzjoni tat-testi u testi li jintbagħtu lura għall-finalizzazzjoni 

 
1. It-testi kollha mill-kumitati parlamentari li huma soāāetti għall-finalizzazzjoni āuridika-

lingwistika għandhom jiāu ppreŜentati lid-Direttorat għall-Atti LeāiŜlattivi permezz tas-
sistema ITER qabel ma jintbagħtu għat-traduzzjoni. 

 
2. Ħlief għal testi miftiehma skont it-tifsira tal-Artikolu 73(5) tar-Regoli ta' Proëedura, id-

Direttorat għall-Atti LeāiŜlattivi għandu, bħala prinëipju, iwettaq il-kompitu tal-
finalizzazzjoni ta' test fi Ŝmien āurnata ta' xogħol wara li jirëievi t-test. 
Bidliet li mhumiex tekniëi f'test adottat minn kumitat jistgħu jsiru biss mid-Direttorat għall-
Atti LeāiŜlattivi jekk isiru bi qbil mas-segretarjat tal-kumitat taħt ir-responsabilità tal-
president tal-kumitat. 
It-test finalizzat u modifikat mid-Direttorat għall-Atti LeāiŜlattivi u li dwaru jkun hemm qbil 
mas-segretarjat tal-kumitat parlamentari kkonëernat għandu jissostitwixxi t-test li l-kumitat 
ikun ippreŜenta l-ewwel darba għall-finijiet ta' traduzzjoni u għall-ħolqien ta' verŜjonijiet 
sussegwenti. Kopja elettronika tat-test tintbagħat awtomatikament lis-segretarjat tal-kumitat 
ikkonëernat ('copy-back'). 
 

3. Sabiex id-Direttorat għall-Atti LeāiŜlattivi jkun f'poŜizzjoni li jlesti l-finalizzazzjoni tiegħu 
fi Ŝmien āurnata xogħol, is-segretarjati tal-kumitati għandhom jiŜguraw li l-persuna maħtura 
bħala responsabbli għat-test (jew sostitut kompetenti mis-segretarjat ikkonëernat) tkun 
disponibbli sabiex tirrispondi l-mistoqsijiet kollha dwar it-test matul il-perjodu kkonëernat. 

 
4. L-iskadenza stipulata f'dan l-Artikolu tista' tiāi estiŜa, bi ftehim mas-segretarjat tal-kumitat 

ikkonëernat, fil-kaŜ ta' testi eëëezzjonalment twal, āabriet eëëezzjonalment kbar ta' emendi, 
konëentrazzjoni ta' xogħol eëëezzjonali, jew sitwazzjonijiet fejn ië-ëirkostanzi jippermettu 
skadenza āenerali itwal. 
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5. Meta, skont l-Artikolu 73(5) tar-Regoli ta' Proëedura, jintlaħaq ftehim mal-Kunsill skont il-

proëedura leāiŜlattiva ordinarja, id-Direttorat għall-Atti LeāiŜlattivi għandu jwettaq il-
kompiti tal-finalizzazzjoni fi Ŝmien 6 āimgħat mill-wasla tat-traduzzjonijiet mis-servizzi tat-
traduzzjoni tal-Parlament jew tal-Kunsill, kif stipulat fil-punt 40 tad-Dikjarazzjoni Konāunta 
tat-13 ta' Āunju 2007 dwar l-arranāamenti prattiëi għall-proëedura tal-kodeëiŜjoni u fl-
arranāamenti prattiëi amministrattivi tas-26 ta' Lulju 2011 għall-implimentazzjoni tal-
Artikolu 294(4) TFUE fil-kaŜ ta' ftehimiet fl-ewwel qari. 

 
6. Għall-finalizzazzjoni tat-testi msemmija fl-Artikolu 11(3), l-iskadenzi għandhom jiāu 

miftiehma mas-servizz li jagħmel it-talba fuq baŜi individwali. 
 

 
Artikolu 13 

L-ordni ta' prijorità għat-traduzzjoni 

 
1. Il-kategoriji li āejjin għandhom jiāu tradotti mid-Direttorat Āenerali għat-Traduzzjoni fl-

ordni ta' prijorità indikat: 
(a) dokumenti li fuqhom trid tittieħed votazzjoni fil-plenarja: 

-  testi miftiehma skont l-Artikolu 73(5) tar-Regoli ta' Proëedura, 
- rapporti leāiŜlattivi u l-emendi għalihom, 
- rapporti mhux leāiŜlattivi u l-emendi għalihom, 
- mozzjonijiet għal riŜoluzzjoni u l-emendi għalihom; 

(b) dokumenti għall-President, għall-entitajiet ta' tmexxija tal-Parlament, għall-kumitat 
ta' konëiljazzjoni jew għas-Segretarju Āenerali; 

(c) dokumenti li jridu jiāu eŜaminati fil-kumitat u li fuqhom jista' jittieħed vot fil-
plenarja: abbozzi ta' rapporti, emendi, abbozzi ta' opinjonijiet, opinjonijiet finali, 
abbozzi ta' mozzjonijiet għal riŜoluzzjoni; 

(d) dokumenti oħrajn għal eŜami fil-kumitat: dokumenti ta' ħidma, sommarji eŜekuttivi. 
Għal dawn il-kategoriji ta' dokumenti għandhom jiāu Ŝgurati l-ogħla standards ta' kwalità. 
 

2. Is-servizzi tat-traduzzjoni huma disponibbli wkoll għal dawn l-utenti: 
(a) id-delegazzjonijiet parlamentari (b'Ŝewā lingwi uffiëjali magħŜulin mid-

delegazzjoni); 
(b) id-dipartimenti tematiëi u s-servizzi tar-riëerka; 
(c) il-gruppi politiëi (għal dokumenti marbutin direttament max-xogħol tal-Parlament – 

kull grupp jista' wkoll jitlob it-traduzzjoni ta' dokumenti urāenti, sa mhux aktar minn 
15-il paāna fil-āimgħa għal kull grupp); 

(d) entitajiet uffiëjali oħra awtorizzati mill-Bureau u mill-Konferenza tal-Presidenti; 
(e) Membri, b'mod partikolari mistoqsijiet bil-miktub u testi oħrajn marbutin direttament 

mal-attività parlamentari; 
(f) is-Segretarjat tal-Parlament, għall-ħtiāijiet ta' amministrazzjoni u komunikazzjoni. 
 

3. Il-Parlament jipprovdi wkoll servizz ta' traduzzjoni waqt l-Assemblea Parlamentari 
Konāunta AKP-UE (skont l-Ewwel Protokoll tal-Ftehim ta' Cotonou) u waqt l-Assemblea 
Parlamentari Ewro-Mediterranja, l-Assemblea Parlamentari Ewro-Latino-Amerikana (skont 
ir-regoli rispettivi fis-seħħ), kif ukoll għall-Ombudsman Ewropew (skont il-ftehim qafas ta' 
kooperazzjoni tal-15 ta' Marzu 2006). 
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4. Barra minn hekk, il-Parlament jista' jipprovdi servizzi ta' traduzzjoni lill-Kumitat tar-
Reājuni u l-Kumitat Ekonomiku u Soëjali Ewropew skont il-ftehim ta' kooperazzjoni tal-
5 ta' Frar 2014. 

 
 

Artikolu 14 

It-tul tat-testi mibgħuta għat-traduzzjoni 

 
1. It-testi li jintbagħtu għat-traduzzjoni ma jistgħux ikunu itwal minn kif āej: 
 

(a) Noti spjegattivi u dokumenti ta' ħidma  7 paāni għal rapporti mhux leāiŜlattivi 
 preparatorji:     6 paāni għal rapporti leāiŜlattivi 
        3 paāni għal opinjonijiet leāiŜlattivi 
(b) Abbozzi ta' mozzjonijiet għal riŜoluzzjoni:   4 paāni, inkluŜi l-premessi iŜda 
mhux 
        il-kunsiderazzjonijiet 
(c) 'Suāāerimenti' f'opinjonijiet 
    mhux leāiŜlattivi:      paāna waħda 
(d) Āustifikazzjonijiet għall-emendi:   500 karattru 
(e) Sommarji eŜekuttivi:    5 paāni 
 
Paāna għandha tfisser test b'1 500 karattru (eskluŜi l-ispazji). 

 
2. Kumitat parlamentari jista' jagħti lir-rapporteur tiegħu deroga mir-restrizzjonijiet stipulati fl-

ewwel paragrafu, dment li din ma taqbiŜx ir-riserva ta' 45 paāna fis-sena. Il-Konferenza tal-
Presidenti tal-Kumitati għandha tkun mgħarrfa bil-quddiem dwar din id-deroga, sabiex tkun 
tista' tiŜgura li hi konsistenti mar-riserva assenjata. Ladarba l-Kumitat ikun diāà uŜa r-riserva 
annwali tiegħu kollha, kull deroga oħra għandha tkun awtorizzata mill-Bureau. 

 
 

PARTI III 
DISPOśIZZJONIJIET FINALI 

 
 

Artikolu 15 

Biex l-utenti u s-servizzi lingwistiëi jkunu aktar konxji mir-responsabilitajiet tagħhom 

 
1. Is-servizzi tal-interpretazzjoni u tat-traduzzjoni għandhom jinformaw lill-utenti kull sitt xhur 

kemm dwar l-ispejjeŜ li jiāāeneraw it-talbiet għal faëilitajiet lingwistiëi tagħhom, kif ukoll 
dwar il-livell ta' kemm ikun qed jiāi ossservat il-Kodiëi. 

 
2. Fit-tmiem ta' kull laqgħa, il-kap tat-tim tal-interpreti, bi ftehim mas-segretarjat tal-laqgħa, 

għandu jħejji għad-Direttur Āenerali tal-Interpretazzjoni u l-Konferenzi lista tas-servizzi ta' 
interpretazzjoni li jkunu ntalbu iŜda li ma jkunux āew utilizzati. Kopja ta' din il-lista għandha 
tingħadda lis-segretarjat tal-laqgħa kkonëernata. Is-segretarjat tal-laqgħa għandu jieħu nota 
tal-ħin effettiv li fih tkun intemmet il-laqgħa u għandu jgħarraf minnufih lid-Direttorat 
Āenrali għall-Interpretazzjoni u l-Konferenzi. 

 
3. Barra minn hekk, kemm is-servizz tal-interpretazzjoni kif ukoll dak tat-traduzzjoni għandhom 

iħejju rapport dwar l-uŜu tas-servizzi lingwistiëi biex jitressaq lill-Bureau.  Dan ir-rapport 
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għandu jinkludi analiŜi tas-servizzi lingwistiëi pprovduti b'relazzjoni mat-talbiet magħmula 
mill-utenti u dwar l-ispejjeŜ imāarrba fl-għoti ta' dawn is-servizzi. 

 
 

Artikolu 16 

MiŜuri tranŜitorji wara tkabbir 

 
Sakemm ikun hemm riŜorsi biŜŜejjed sabiex ikun jista' jingħata servizz sħiħ b'lingwa ādida, jistgħu 
jiāu stipulati miŜuri tranŜitorji għall-allokazzjoni ta' riŜorsi għall-interpretazzjoni u t-traduzzjoni li 
jqisu r-riŜorsi disponibbli. 
 
 

Artikolu 17 

Dħul fis-seħħ 

 
Din id-deëiŜjoni, kif emendata, għandha tidħol fis-seħħ fl-1 ta' Lulju 2014.  Hija tissostitwixxi l-
Kodiëi ta' Kondotta tas-17 ta' Novembru 2008. 


