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KODIĊI TA' KONDOTTA DWAR IL-MULTILINGWIŻMU 
ADOTTAT MILL-BUREAU 

 
FIS-17 TA' NOVEMBRU 20081 

 
 
Il-Bureau, 
 
- wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikulari l-Artikoli 

21, 290 u 314 tiegħu, 
 
- wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill Nru 1/1958 li jistabbilixxi liema lingwi 

għandhom jintużaw fi ħdan il-Komunità Ekonomika Ewropea, kif emendat mit-Trattati ta' 
Adeżjoni li ġew wara, u mir-Regolamenti tal-Kunsill Nru 930/20042 u 920/20053,   

 
- wara li kkunsidra r-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament, b'mod partikulari l-Artikoli 41(5), 

57(1), 134(2), 136, 138, 139 and 150(6), 
 
- wara li kkunsidra l-Ftehima Interistituzzjonali tas-16 ta’ Ottubru 2003 dwar tfassil aħjar tal-

leġiżlazzjoni4, 
 
- wara li kkunsidra d-deċiżjonijiet tiegħu tat-3 ta' Settembru 2001, tal-11 ta' Settembru 2002, 

tat-2 ta' Lulju 2003 u tad-19 ta' April 2004 dwar il-Pjan Pluriennali għat-tħejjija tal-
Parlament tal-Unjoni Ewropea mkabbra, 

 
- wara li kkunsidra d-deċiżjoni tiegħu tal-11 ta' Marzu 2003 dwar l-Għajnuna Leġiżlattiva lill-

Parlament Ewropew u lill-Membri Tiegħu: 'Raising the Game', 
 
- wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament tal-5 ta' Settembru 20065 u tal-10 ta' Lulju 

20076 
 
– wara li kkunsidra d-deċiżjoni tal-Parlament tal-24 ta’ Ottubru 2007 sabiex jiġi emendat l-

Artikolu 173 u jiddaħħal l-Artikolu 173a tar-Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament dwar ir-
rapporti Verbatim u l-irrekordjar awdjoviżiv tad-dibattiti7, 

 
- wara li kkunsidra l-Ftehima ta' Qafas ta' Koperazzjoni tal-15 ta' Marzu 2006 milħuqa mal-

Ombudsman Ewropew, 
 
- wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Konferenza tal-Presidenti, 
 
                                                 
1 Dan il-Kodiċi ta' Kondotta jħassar u jieħu post il-Kodiċi ta' Kondotta tal-4 ta' Settembru 2006 
2 Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 930/2004 tal-1 Mejju 2004 dwar miżuri temporanji ta' deroga dwar it-tfassil fil-

lingwa Maltija tal-atti tal-Istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea 
3 Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 920/2005 tat-13 ta' Ġunju 2005 li jemenda r-Regolament Nru 1 tal-15 ta' April 1958 

li jiddetermina l-lingwa li għandha tintuża mill-Komunità Ekonomika Ewropea u r-Regolament 1 tal-15 ta' April 1958 
li jiddetermina l-lingwa li għandha tintuża mill-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika u li jintroduċi miżuri ta' 
derogi temporanji minn dawk ir-Regolamenti 

4 ĠU C 321, 31.12.2003, p. 1. 
5 ĠU C 305 E, 14.12.2006, p. 67. 
6 ĠU C 175 E, 10.07.2008, p. 121. 
7 ĠU C 263 E, 16.10.2008, p.409. 
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- wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Konferenza taċ-Chairpersons tal-Kumitati, 
 
- wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Konferenza taċ-Chairpersons tad-Delegazzjonijiet, 
 
 

billi: 
 
(1) Il-Pjan Pluriennali jgħid li "l-multilingwiżmu sħiħ u kkontrollat" huwa l-uniku mezz li 

permezz tiegħu l-ispejjeż tal-multilingwiżmu jistgħu jinżammu f'limiti baġitarji aċċettabbli, 
filwaqt li tinżamm l-ugwaljanza bejn il-Membri u ċ-ċittadini. 

 
(2) Il-Parlament, fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Mejju 2003 dwar l-istimi tiegħu għas-sena 

2004, iddikkjara l-intenzjoni tiegħu li jkompli jiżviluppa l-kunċett ta' "multilingwiżmu 
kkontrollat" u stieden lill-Bureau biex jippreżenta proposti prattiċi dwar kif jista' jsir użu 
aktar effettiv tar-riżorsi, filwaqt li tinżamm l-ugwaljanza bejn il-lingwi.  Fir-riżoluzzjoni 
tiegħu tal-1 ta' Ġunju 2006 dwar l-estimi tiegħu għall-2007, il-Parlament qies il-
multilingwiżmu bħala kundizzjoni sine qua non għall-Istituzzjoni u l-Membri tagħha, iżda 
rrikonoxxa l-ispiża kbira involuta sabiex ikun jista' jibqa' jingħata servizz ta' traduzzjoni u 
interpretazzjoni daqshekk wiesa'.  Fir-riżoluzzjonijiet tiegħu tal-5 ta’ Settembru 2006 u tal-
10 ta’ Lulju 2007, il-Parlament qies li l-multilingwiżmu jagħti ċ-ċans liċ–ċittadini li 
jeżerċitaw id-dritt tagħhom għall-kontroll demokratiku u li s-servizzi lingwistiċi jgħinu l-
istituzzjonijiet tal-UE biex jibqgħu miftuħin u trasparenti, u laqa’ b’sodisfazzjon il-kwalità 
għolja tas-servizzi lingwistiċi. 

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

tingħata attenzjoni partikulari għall-kwalità meta l-Parlament jaġixxi ta’ leġiżlatur, 
b’konformità mar-rekwiżiti tal-Ftehima Interistituzzjonali dwar it-tfassil aħjar tal-
leġiżlazzjoni. 

 
(4) Sabiex tinżamm il-kwalità għolja tas-servizzi lingwistiċi tal-Parlament, li hija indispensabbli 

għall-garanzija sħiħa tad-dritt tal-Membri li jesprimu rwieħhom fil-lingwa li jagħżlu huma, 
dawk kollha li jużaw dan is-servizz iridu jirrispettaw l-obbligi ta’ dan il-kodiċi meta jużaw 
is-servizzi lingwistiċi. 

 
(5) L-implimentazzjoni ta' multilingwiżmu sħiħ, fit-tul se tiddependi fuq l-isforz biex dawk li 

jagħmlu użu mis-servizzi lingwistiċi jsiru konxji b’mod sħiħ tal-ispejjeż involuti sabiex jiġu 
pprovduti dawn is-servizzi u għalhekk tar-responsabilità tagħhom biex jużawhom bl-aħjar 
mod possibbli.  

 
(6) Fil-perjodu ta' tranżizzjoni ta' wara tkabbir meta r-riżorsi lingwistiċi jkunu skarsi, se jkun 

hemm ħtieġa ta’ miżuri speċifiċi li jirrigwardaw l-allokazzjoni ta' dawk ir-riżorsi, 
 
 

ADOTTA L-KODIĊI TA'-KONDOTTA KIF ĠEJ: 
 
 
Artikolu 1: Dispożizzjonijiet ġenerali 
 
1. Id-drittijiet tal-Membri fir-rigward tal-lingwa għandhom ikunu rregolati mir-Regoli ta' 

Proċedura tal-Parlament. Dawn id-drittijiet għandhom jiġu ggarantiti fuq il-bażi tal-prinċipji 
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ta' "multilingwiżmu sħiħ ikkontrollat". Dan il-Kodiċi ta' Kondotta jistabbilixxi kif dawn il-
prinċipji se jiġu implimentati, b'mod partikulari, il-prijoritajiet li jridu jiġu applikati f'każijiet 
fejn m'hemmx riżorsi lingwistiċi biżżejjed biex jingħataw is-servizzi kollha meħtieġa. 

 
2. Il-faċilitajiet lingwistiċi fil-Parlament għandhom jiġu mmaniġġjati skont il-prinċipji li 

jirregolaw "il-multilingwiżmu sħiħ ikkontrollat". Għalhekk, id-dritt li għandhom il-Membri 
biex fil-Parlament jitkellmu bil-lingwa uffiċjali li jippreferu, skont ir-Regoli ta' Proċedura 
tal-Parlament, se jkun irrispettat bis-sħiħ. Ir-riżorsi li se jkunu ddedikati għall-
multilingwiżmu se jkunu kkontrollati permezz ta' mmaniġġjar fuq il-bażi tal-ħtiġijiet reali ta' 
dawk li jużawhom(l-utenti?), fuq il-bażi ta’ miżuri maħsuba biex jagħmlu lil dawk li 
jinqdew b'dawn ir-riżorsi (lill-utenti) aktar konxji mir-responsabiltajiet tagħhom u biex ikun 
hemm ippjanar aktar effettiv tat-talbiet għal faċilitajiet lingwistiċi. 

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

għandu jqis, kemm jista' jkun, il-limitazzjonijiet ta' 'multilingwiżmu sħiħ ikkontrollat' għax-
xogħol tal-entitajiet uffiċjali tal-istituzzjoni. 

 
4. Is-servizzi ta' interpretazzjoni u traduzzjoni se jkunu riservati għal dawk l-utenti u l-

kategoriji ta’ dokumenti elenkati fl-Artikoli 2 u 13. Ħlief f'sitwazzjonijiet ta' eċċezzjoni fejn 
il-Bureau jkun ta permess speċifiku, dawn il-faċilitajiet ma jistgħux ikunu disponibbli għal 
Membri li jkunu qed jaġixxu fuq bażi individwali u lanqas għal entitajiet esterni. 
Il-verifika ser tkun riservata għall-kategoriji ta’ dokumenti elenkati fl-Artikolu 11. 

 
5. L-immaniġġjar tar-riżorsi lingwistiċi għandu jkun ibbażat fuq sistema ta' skambju ta' 

informazzjoni bejn l-utenti u s-servizzi lingwistiċi. L-utenti għandhom jiddeterminaw u 
jaġġornaw il-ħtiġijiet lingwistiċi tagħhom permezz ta' 'profil lingwistiku ta' interpretazzjoni' 
u tbassir tal-ħtiġijiet tat-traduzzjoni kull tliet xhur, maħsubin biex jiffaċilitaw l-immaniġġjar 
tar-riżorsi lingwistiċi fuq perjodu ta' żmien medju u fit-tul. L-utenti għandhom jgħarrfu lis-
servizzi lingwistiċi bil-ħtiġijiet reali tagħhom fiż-żmien stabbilit minn dan il-Kodiċi ta' 
Kondotta. Is-servizzi lingwistiċi għandhom jinformaw lill-utenti dwar kwalunkwe nuqqas 
ta’ riżorsi. 

 
6. Billi l-utenti huma kapaċi jiddefinixxu l-ħtiġijiet lingwistiċi tagħhom, għandu jkun f'idejn is-

servizz li jipprovdi l-faċilitajiet mitluba sabiex jagħmel l-arranġamenti organizzattivi u d-
deċiżjonijiet meħtieġa. 

 
7. Il-laqgħat tal-gruppi politiċi huma rregolati mir-'Regoli Amministrattivi li jirregolaw il-

laqgħat tal-gruppi politiċi'.  F'sitwazzjonijiet fejn ir-riżorsi lingwistiċi ma jippermettux li 
jiġu pprovduti l-faċilitajiet kollha mitluba minn xi grupp, għandhom japplikaw l-
arranġamenti stabbiliti minn dan il-Kodiċi ta' Kondotta. 

 
 

L-INTERPRETAZZJONI 
 
 
Artikolu 2: Ordni ta' prijorità 
 
1. L-interpretazzjoni għandha tkun riservata għall-utenti fl-ordni prijoritarja li ġejja: 
 
 a. is-seduta plenarja; 
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 b. il-laqgħat politiċi ta' prijorità, bħalma huma laqgħat tal-President, tal-entitajiet ta' 
tmexxija tal-Parlament (kif definiti fit-Titolu 1, Kap III tar-Regoli ta’ Proċedura tal-
Parlament) u tal-Kumitati ta' Konċiljazzjoni; 

 c. il-kumitati parlamentari, 
  id-delegazzjonijiet parlamentari (waqt perjodi ta’ kumitati u ta’ delegazzjoni, il-

kumitati u d-delegazzjonijiet parlamentari għandhom jieħdu prijorità fuq l-utenti l-
oħra kollha, ħlief dawk imsemmija fil-punti (a) u (b));  il-gruppi politiċi 
(waqt perjodi ta’ seduti parzjali u waqt perjodu riservati għall-gruppi, il-gruppi 
politiċi għandhom jieħdu prijorità fuq l-utenti l-oħra kollha, ħlief dawk imsemmija 
fil-punti (a) u (b)); 

 d. konferenzi għall-istampa, azzjonijiet istituzzjonali tal-informazzjoni tal-midja, 
inklużi seminars; azzjonijiet istituzzjonali oħra marbuta mal-komunikazzjoni; 

 e. entitajiet uffiċjali oħra awtorizzati mill-Bureau u mill-Konferenza tal-Presidenti; 
 f. xi attivitajiet ta' natura amministrattiva (eżamijiet kompetittivi, seminars, laqgħat 

ġenerali għall-impjegati, eċċ.). 
 

L-interpretazzjoni għandha tiġi riservata, bħala prinċipju, għal-laqgħat tal-entitajiet 
parlamentari. Għalhekk, l-awtorizzazzjoni għal interpretazzjoni għal laqgħat amministrattivi 
tista' tiġi mogħtija biss mis-Segretarju Ġenerali fuq bażi ta' talba bir-raġunijiet mogħtija kif 
xieraq mill-utenti, u ta’ opinjoni teknika mid-Direttorat Ġenerali għall-Interpretazzjoni u l-
Konferenzi rigward id-disponibilità tar-riżorsi bil-għan li l-laqgħa kkonċernata tiġi 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 

Konġunta bejn l-istati Afrikani, tal-Karibew u l-Paċifiku u l-UE (ACP-UE), u waqt l-
Assemblea Parlamentari Ewro-Mediterranja, l-Assemblea Parlamentari Ewro-
Latinamerikana u l-Laqgħat Parlamentari Konġunti (skont ir-regoli fis-seħħ) kif ukoll għall-
Ombudsman Ewropew (skont il-ftehima ta’ qafas ta’ koperazzjoni tal-15 ta’ Marzu 2006). 

 
3. Barra minn hekk, il-Parlament jipprovdi servizzi ta’ interpretazzjoni għal Istituzzjonijiet 

Ewropej oħra (fil-qafas tal-koperazzjoni interistituzzjonali). 
 
 
Artikolu 3: Sistema ta' Interpretazzjoni 
 
L-interpretazzjoni għall-utenti kollha msemmija fl-Artikolu 2(1) u (2) se tiġi pprovduta 
esklussivament mid-Direttorat Ġenerali 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 ġeneralment rikonoxxuti, skont il-
ħtiġijiet lingwistiċi reali u d-disponibilità tal-interpreti8. 
 
 
Artikolu 4: Arranġamenti għal servizzi lingwistiċi waqt laqgħat fil-postijiet tax-xogħol 
 
1. Bl-eċċezzjoni 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 jaġġorna profil lingwistiku 
ta' interpretazzjoni bbażat fuq il-ħtiġijiet reali tal-Membri li jagħmlu parti mill-korp 

                                                 
8 Se ssir evalwazzjoni komprensiva fl-aħħar tat-terminu parlamentari attwali.  L-evalwazzjoni se tqis, b'mod partikolari, 

l-avvanzi teknoloġiċi, u se tkopri s-sistema ta' interpretazzjoni, kif ukoll il-prospetti ta' interpretazzjoni mill-bogħod. 
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ikkonċernat. L-immaniġġjar ta' dan il-profil għandu jkun ir-responsabilità tas-segretarjat tal-
korp stess, bi qbil maċ-Chairperson tiegħu. Il-profil irid jiġi aġġornat regolarment biex iqis 
il-lingwi mitluba u dawk li effettivament ġew użati, dan bi ftehim konġunt bejn id-Direttorat 
Ġenerali għall-Interpretazzjoni u l-Konferenzi u s-segretarjat tal-korp parlamentari 
kkonċernat, fuq il-bażi tar-rapporti msemmija fl-Artikolu 15. 

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

lingwistiku ta' interpretazzjoni. Jekk il-previżjonijiet tal-attendenza tal-Membri u l-mistiedna 
uffiċjali għal laqgħa partikulari juru b'mod ċar li xi lingwa partikolari ma tkunx se tintuża, 
is-segretarjat tal-korp ikkonċernat għandu jgħarraf minnufih lid-Direttorat Ġenerali għall-
Interpretazzjoni u l-Konferenzi tiegħu. 

 
 
Artikolu 5: Arranġamenti lingwistiċi għal laqgħat li ma jsirux fil-postijiet tax-xogħol 
 
1. Kumitati u delegazzjonijiet parlamentari: 

 L-arranġamenti lingwistiċi għandhom jiġu ddeterminati skont l-Artikolu 138(3) u (4), wara 
konferma mill-membri tal-attendenza tagħhom għal-laqgħa, sa mhux aktar tard mill-Ħamis 
tat-tieni ġimgħa ta’ qabel il-laqgħa kkonċernata.  L-interpretazzjoni attiva għandha tiġi 
pprovduta f'mhux iżjed minn ħames lingwi mill-profil lingwistiku tal-kumitat/delegazzjoni. 
L-interpretazzjoni passiva tal-lingwi inklużi fil-profil lingwistiku tal-kumitat/tad-
delegazzjoni tista' tiġi pprovduta jekk din ma tirrikjedix żieda fin-numru ta' kabini tal-
interpretazzjoni u/jew interpreti. 
Il-Bureau jista', f’ċirkostanzi eċċezzjonali, jista’ jawtorizza l-interpretazzjoni f’aktar minn 
ħames lingwi, fil-limiti tar-riżorsi baġitarji u d-disponibilità tal-interpreti9. 

 
2. Gruppi politiċi 

L-interpretazzjoni attiva għandha tiġi 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 rappreżentati fil-grupp tista' tiġi pprovduta jekk din ma 
tirrikjedix żieda fin-numru ta' kabini tal-interpretazzjoni u/jew interpreti. 
Jekk il-lingwa tal-pajjiż fejn tkun qed issir il-laqgħa ma tkunx waħda minn dawk indikati fil-
profil lingwistiku ta' interpretazzjoni tal-grupp, jista' wkoll jiġi pprovdut servizz ta' 
interpretazzjoni attiva kif ukoll passiva b'din il-lingwa. 
F'ċirkustanzi eċċezzjonali, 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-
ispejjeż li jkunu saru bħala riżultat tad-deroga mogħtija. 

 
 
Artikolu 6:  Tħejjija tal-iskeda, koordinazzjoni u pproċessar tat-talbiet għal laqgħat 
b'interpretazzjoni 
 
1. Id-Direttorat Ġenerali għall-Politiki Interni u l-Politiki Esterni u s-Segretarji Ġenerali tal-

gruppi politiċi għandhom jippreżentaw kalendarju provviżorju ta' laqgħat lid-Direttorat 
Ġenerali għall-Interpretazzjoni u l-Konferenzi sa mhux aktar tard minn tliet xhur minn 
qabel, filwaqt li jiżguraw, b'kooperazzjoni mad-Direttorat Ġenerali għall-Interpretazzjoni u 
l-Konferenzi, li l-laqgħat jitqassmu b'mod ibbilanċjat fil-ħinijiet ta’sessjoni kollha tal-
ġimgħa ta' xogħol. 

                                                 
9 L-utenti għandhom jippreżentaw talba sostanzjata kif xieraq li fuq il-bażi tagħha d-Direttorat Ġenerali għall-

Interpretazzjoni u l-Konferenzi għandu jfassal opinjoni teknika. 



DV\762953MT.doc  PE413.599/BUR 

Il-kalendarju għandu juri meta u fejn se jsiru l-laqgħat u, sa fejn hu possibbli, il-lingwi 
mitluba. 

 
2. Il-Calendar Unit tad-Direttorati Ġenerali għall-Politiki Interni u l-Politiki Esterni, minn 

banda, u s-Segretarji Ġenerali tal-gruppi politiċi, mill-banda l-oħra, għandhom jagħmlu dak 
kollu li hu meħtieġ biex jikkordinaw it-talbiet li jaslulhom mill-utenti rispettivi tagħhom. 

 
3. Id-Direttorat Ġenerali 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-
prijoritajiet stipulati fl-Artikolu 2(1). 

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

koordinazzjoni meħtieġa f'każijiet fejn utent jippreżenta talba għal laqgħa b'interpretazzjoni 
f'ħin ta' sessjoni normalment riservat għal utent ieħor. Madankollu, l-utent ikkonċernat 
għandu d-dmir li, jekk meħtieġ, jikseb il-kunsens tal-awtoritajiet politiċi kkonċernati biex 
ikun hemm tibdil fil-kalendarju tal-Parlament. 

 
5. F'każ li jsiru talbiet tal-istess importanza, jew fil-każijiet ta' force majeure imsemmija fl-

Artikolu 8(1)(a) u (2)(a), il-kwistjoni trid tiġi ppreżentata lis-Segretarju Ġenerali għal 
awtorizzazzjoni minn qabel, fuq il-bażi ta' talba ssostanzjata kif xieraq mill-utent u opinjoni 
teknika mfassla mid-Direttorat Ġenerali għall-Interpretazzjoni u l-Konferenzi10. 

 
 
Artikolu 7: Prinċipji għat-tħejjija tal-iskeda 
 
1. Skont id-disponibilità tar-riżorsi umani, u jekk wieħed jassumi li l-laqgħat ikunu ta' tul 

normali, jistgħu jsiru limitu massimu ta' 18-il laqgħa b'interpretazzjoni parallelament, inklużi 
laqgħat barra l-post tax-xogħol11. Sa dak il-limitu massimu għandhom japplikaw dawn il-
limiti: 
- bħala massimu, 5 laqgħat jistgħu jiġu koperti minn 21 lingwa ufficjali (li waħda minnhom, 

is-seduta plenarja, tista' tiġi koperta mil-lingwi uffiċjali kollha); 
- 4 laqgħat oħra jistgħu jiġu koperti minn massimu ta' 16-il lingwa uffiċjali12;  
- 5 laqgħat oħra jistgħu jiġu koperti minn massimu ta' 12-il lingwa uffiċjali; u 
- 4 laqgħat oħra jistgħu jiġu koperti minn massimu ta' 6 lingwi uffiċjali; 
Is-servizz ta' lingwi mhux uffiċjali għandu jingħata biss jekk ir-riżorsi korrispondenti jkunu 
disponibbli u t-talbiet għandhom jiġu trattati mid-Direttorat Ġenerali għall-Interpretazzjoni u 
l-Konferenzi skont il-proċeduri stabbiliti fl-Artikolu 8(1)(b). 
Kwalunkwe laqgħa li taqbeż il-limitu massimu ta' 18-il laqgħa parallela għandha teħtieġ 
awtorizzazzjoni minn qabel mis-Segretarju Ġenerali, fuq il-bażi ta' rikjesta ssostanzjata kif 
xieraq mill-utent u opinjoni teknika mfassla mid-Direttorat Ġenerali għall-Interpretazzjoni u 
l-Konferenzi. 
 

2. It-tul standard ta' laqgħa huwa ta' tliet sigħat u nofs kull nofs ta' nhar, ħlief għal-laqgħat tal-
utenti msemmija fl-Artikolu 2(1), punti (a) u (b). 

                                                 
10 Id-Direttorat Ġenerali għall-Interpretazzjoni u l-Konferenzi jista' jipproponi ħinijiet ta' sessjoni oħra ma' genb il-

ħinijiet ta' sessjoni mitluba sabiex jiżgura li l-laqgħat ma jsirux f'salt, b'konformità mal-Artikolu 6(1). 
11 Fuq il-bażi ta' żewġ ħinijet ta' sessjoni kuljum. 
12 Meta r-riżorsi jkunu disponibbl, is-servizz tal-lingwi għal dawn il-laqgħat jista’, mingħajr avviż minn qabel, jiżdied 

għal massimu ta' 18-il lingwa uffiċjali.    



DV\762953MT.doc  PE413.599/BUR 

Kwalunkwe laqgħa li taqbeż it-tul standard għandha teħtieġ awtorizzazzjoni minn qabel mis-
Segretarju Ġenerali, fuq il-bażi ta' rikjesta ssostanzjata kif xieraq mill-utent u opinjoni 
teknika mfassla mid-Direttorat Ġenerali għall-Interpretazzjoni u l-Konferenzi. 
 

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

 
Artikolu 8: Skadenzi għall-preżentazzjoni u għall-kanċellazzjoni ta' talbiet għal laqgħat 

b'interprezzazzjoni u servizz lingiwtistu. 
 
1.  Laqgħat fil-postijiet tax-xogħol 
 
(a) Talbiet għal laqgħat 
Għajr f'każijiet ta' force majeure, kwalunkwe talba għal 
-  laqgħa addizzjonali13, 
-   posponiment ta' laqgħa, jew 
-   bidla tal-post fejn se ssir il-laqgħa  
għandha tiġi ppreżentata mhux aktar tard minn tliet ġimgħat qabel id-data ffissata għal-laqgħa 
kkonċernata.  
Dawn it-talbiet għandhom jiġu ttrattati skont il-proċeduri stipulati fl-Artikolu 6. 
 
(b) Talbiet għal servizz lingwistiku 
It-talbiet għal servizz ta' lingwa uffiċjali addizzjonali għandhom jiġu ppreżentati mhux aktar tard 
minn tliet ġimgħat qabel id-data ffissata għal-laqgħa kkonċernata. Jekk din l-iskandenza tkun 
għaddiet, din it-talba għandha tiġi aċċettata biss jekk ir-riżorsi relevanti jkunu disponibbli. 
Meta talba għal servizz ta' lingwa uffiċjali addizzjonali timplika l-kanċellazzjoni ta' lingwa oħra, id-
Direttorat Ġenerali għall-Interpretazzjoni ul-Konferenzi għandu jinforma lill-utent dwar kwalunkwe 
spejjeż supplimentari kkawżati mill-bidla ta' lingwa b'oħra.  
It-talbiet għal servizz b'lingwa li mhux tal-UE għandhom jiġu ppreżentati sa mhux aktar tard minn 
erba' ġimgħat qabel id-data ffissata għal-laqgħa kkonċernata. Jekk din l-iskandenza tkun għaddiet, 
din it-talba għandha tiġi aċċettata biss jekk ir-riżorsi relevanti jkunu disponibbli. 
L-iskadenza finali għall-preżentazzjoni ta' talbiet għal servizz b'lingwi addizzjonali (b'ebda 
garanzija li r-riżorsi se jkunu disponibbli) u sabiex jiġu kkonfermati t-talbiet magħmula diġà hija 
nofsinhar tal-Ħamis tal-ġimgħa qabel il-laqgħa kkonċernata.   
Meta tinqabeż din l-iskadenza, ebda talba bħal din ma tista’ tiġi milqugħa, ħlief jekk xi utent ieħor 
fl-istess post fejn tkun se ssir il-laqgħa jiddeċiedi li ma jużax 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) Kanċellazzjoni 

Id-Direttorat Ġenerali għall-Interpretazzjoni u l-Konferenzi jrid dejjem jiġi infurmat kemm jista' 
jkun malajr meta titħassar laqgħa jew xi lingwa u, bħala prinċipju, talanqas tliet ġimgħat qabel id-
data ffissata għal-laqgħa u, fi kwalunkwe każ, mhux aktar tard minn nofsinhar tal-Ħamis tal-ġimgħa 
ta' qabel il-laqgħa. Il-ħin meta ssir il-kanċellazzjoni għandu jservi bħala bażi għall-kalkolu ta' 
kwalunkwe spejjeż involuti u dawn se jiġu kkunsidrati mid-Direttorat Ġenerali għall-
Interpretazzjoni u l-Konferenzi fir-rapporti skont l-Artikolu 15.  
 
2. Laqgħat barra mill-postijiet tax-xogħol 
                                                 
13 Il-laqgħat koperti mit-timijiet ta’ interpretazzjoni li jitpoġġew għad-dispożizzjoni tal-gruppi waqt sessjonijiet parzjali, 

fuq il-bażi tal-Artikolu 5(1) tar-Regolament dwar il-laqgħat tal-gruppi politiċi m'għandhomx jitqiesu bħala laqgħat 
addizzjonali. 
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(a) It-talbiet għal laqgħat 
Għajr f'każijiet ta' force majeure, kwalunkwe talba għal  
- laqgħa addizzjonali14, 
- il-posponiment ta' laqgħa, jew  
- bidla tal-post fejn se ssir il-laqgħa 
għandhom jiġu ppreżentati sa mhux aktar tard minn tliet ġimgħat qabel id-data ffissata għal-laqgħa 
kkonċernata. 
Dawn it-talbiet għandhom jiġu ttrattati skont il-proċeduri stipulati fl-Artikolu 6. 
 
(b) Talbiet għal servizzi ta' lingwi 
It-talbiet għal servizz ta' lingwa addizzjonali għandhom jiġu ppreżentati sa mhux aktar tard minn 
sitt ġimgħat qabel id-data ffissata għal-laqgħa kkonċernata. Jekk din l-iskandenza tkun għaddiet, 
din it-talba għandha tiġi aċċettata biss jekk ir-riżorsi relevanti jkunu disponibbli. 
 
Meta talba għal lingwa addizzjonali timplika l-kanċellazzjoni ta' lingwa oħra, id-Direttorat Ġenerali 
għall-Interpretazzjoni ul-Konferenzi għandu jinforma lill-utent dwar kwalunkwe spejjeż 
supplimentari kkawżati mill-bidla ta' lingwa b'lingwa oħra.  
L-iskadenza finali għall-preżentazzjoni ta' talbiet għal servizz b'lingwi addizzjonali (b'ebda 
garanzija r-riżorsi se jkunu disponibbli) u sabiex jiġu kkonfermati t-talbiet magħmula diġà hija 
nofsinhar tal-Ħamis ta' ġimgħatejn qabel il-laqgħa kkonċernata.  
 
Meta tinqabeż din l-iskadenza , ebda talba bħal din ma tista’ tiġi milqugħa, ħlief jekk xi utent ieħor 
fl-istess post fejn tkun se ssir il-laqgħa jiddeċiedi li ma jużax 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) Kanċellazzjoni 
Id-Direttorat Ġenerali għall-Interpretazzjoni u l-Konferenzi jrid dejjem jiġi infurmat kemm jista' 
jkun malajr meta titħassar laqgħa jew xi lingwa u, bħala prinċipju, talanqas sitt ġimgħat qabel id-
data ffissata għal-laqgħa u, fi kwalunkwe każ, mhux aktar tard minn nofsinhar tal-Ħamis ta' 
ġimgħtejn ta' qabel il-laqgħa. Il-ħin meta ssir il-kanċellazzjoni għandu jservi bħala bażi għall-
kalkolu ta' kwalunkwe spejjeż involuti u dawn se jiġu kkunsidrati mid-Direttorat Ġenerali għall-
Interpretazzjoni u l-Konferenzi fir-rapporti skont l-Artikolu 15.  
 
 
 

IĊ-ĊIRKUWITU TAD-DOKUMENT 
PARTI 1 - IĊ-ĊIRKUWITU AMMINISTRATTIV 

 
 

Artikolu 9: Tressiq u ppjanar minn qabel. 
 
1. Kull talba għat-traduzzjoni għandha titressaq permezz tas-sistema kompjuterizzata interna. 

Fl-istess ħin, il-verżjoni oriġinali tad-dokument li jrid jiġi tradott trid tiddaħħal fis-sistema 
tal-fajls "Epades" mid-dipartiment li jkun qed jitlob is-servizz, fir-riżors assenjat għal dak 
id-dipartiment u fil-fowlder addattat. It-test oriġinali għandu jirrispetta l-mudelli u r-
rekwiżiti ta' "mark-up" fis-seħħ. It-test għandu jkun ta' kwalità tajba fir-rigward tal-

                                                 
14 Il-laqgħat koperti mit-timijiet ta’ interpretazzjoni li jitpoġġew għad-dispożizzjoni tal-gruppi waqt sessjonijiet parzjali, 

fuq il-bażi tal-Artikolu 5(1) tar-Regolament dwar il-laqgħat tal-gruppi politiċi m'għandhomx jitqiesu bħala laqgħat 
addizzjonali. 
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lingwistika u l-abbozzar u għandu jkun akkumpanjat mir-referenzi meħtieġa kollha sabiex 
tiġi evitata d-dupplikazzjoni ta' xogħol ta' traduzzjoni u sabiex jiġu żgurati l-koerenza u l-
kwalità tat-testi tradotti. 

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

ta' politiki, għandhom jinfurmaw kull tliet xhur lis-servizzi tat-traduzzjoni u tal-avukati 
lingwisti dwar it-tagħbija ta' xogħol mistennija. Fil-każ ta' testi li jkunu twal b'mod 
eċċezzjonali u/jew meta jkunu mistennija ġabriet kbar ta' emendi, għandu jingħata 
immedjatament avviż minn kmieni lill-partijiet kollha kkonċernati. 

 
3. Is-servizzi tat-traduzzjoni u tal-avukati lingwisti għandhom bl-istess mod javżaw minn 

kmieni lis-segretarjati tal-kumitati u lid-dipartimenti tal-politiki f'każijiet meta jantiċipaw li 
se jkun hemm diffikultajiet biex jintlaqgħu l-iskadenzi mitluba. 

 
 
Artikolu 10: Skadenzi u perjodi meħtieġ għat-traduzzjoni  
 
1. It-testi li jridu jkunu eżaminati minn kumitat parlamentari jew minn delegazzjoni jridu jiġu 

ppreżentati permezz ta' sistema kompjuterizzata interna mis-segretarjat tal-kumitat jew tad-
delegazzjoni mhux aktar tard minn għaxart ijiem qabel id-data tal-laqgħa kkonċernata. 
Meta l-iskadenza ta' għaxart ijiem ta' xogħol (li tinkludi ġurnata xogħol għad-Direttorat 
għall-Atti Leġiżlattivi) tkun ġiet osservata, it-testi tradotti għandhom jitqiegħdu għad-
dispożizzjoni f’forma elettronika mhux aktar tard minn jumejn ta' xogħol qabel id-data tal-
laqgħa kkonċernata. Wara, it-testi għandhom jiġu stampati u mqassma waqt il-laqgħa. 
 

2. Ir-rapporti finali adottati mill-kumitati parlamentari jistgħu jitqiegħdu fuq l-aġenda għal 
sessjoni parzjali jekk ikunu ġew ippreżentati lid-Direttorat għall-Atti Leġiżlattivi għall-
verifika u biex wara jitressqu sa mhux aktar tard: 
(a) minn xahar qabel is-sessjoni parzjali kkonċernata jekk dawn ikunu rapporti 

leġiżlattivi għall-ewwel qari (COD) 
(b) mil-jum tal-Ġimgħa tar-raba' ġimgħa xogħol qabel is-sessjoni parzjali relevanti jekk 

dawn ikunu rapporti leġiżlattivi adottati skont il-proċedura ta' konsultazzjoni (CNS) 
jew rapporti ta' inizjattiva proprja (INI) 

(c) mil-jum tal-Ġimgħa tat-tielet ġimgħa xogħol qabel is-sessjoni parzjali kkonċernata 
jekk dawn ikunu rapporti oħrajn. 

Meta dawn l-iskadenzi jkunu ġew irrispettati, ir-rapporti għandhom ikunu disponibbli għall-
gruppi fil-lingwi uffiċjali kollha sa 12.00 tal-Ġimgħa tat-tieni ġimgħa qabel is-sessjoni 
parzjali. Madankollu, ir-rapporti leġiżlattivi għall-ewwel qari (COD) għandhom ikunu 
disponibbli fi żmien għaxart ijiem xogħol minn wara l-preżentazzjoni tagħhom permezz tas-
sistema kompjuterizzata interna. 
Ir-rapporti finali għandhom jiġu ppreżentati għall-verifika lid-Direttorat għall-Atti 
Leġiżlattivi kemm jista' jkun malajr wara li jkunu ġew adottati fil-kumitat u, bħala prinċipju, 
mhux aktar tard minn jumejn ta' xogħol wara li jkunu ġew adottati. 
 

3. Għall-mistoqsijiet, iż-żmien meħtieġ għat-traduzzjoni huwa dan: 
Mistoqsijiet għal tweġiba bil-miktub: ħamest ijiem ta' xogħol; 
Mistoqsijiet ta' prijorità għal tweġiba bil-miktub: tlitt ijiem ta' xogħol; 
Mistoqsijiet għall-ħin ta' mistoqsijiet: ġurnata ta' xogħol. 
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4. Għat-testi l-oħra kollha, minbarra dokumenti għall-President, l-organi ta' direzzjoni tal-
Parlament, il-kumitati ta' konċiljazzjoni jew is-Segretarju Ġenerali, iż-żmien meħtieġ għat-
traduzzjoni b'mod ġenerali applikat huwa ta' mhux anqas minn għaxart ijiem. 

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

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

 
6. L-iskadenzi stipulati f'dan l-artikolu jistgħu jiġu estiżi, bi ftehim mas-segretarjat tal-kumitat 

ikkonċernat, fil-każ ta' testi eċċezzjonalment twal, ġabriet ta' emendi eċċezzjonalment kbar, 
jew testi li għalihom ħarġet deroga skont l-Artikolu 14(2). 

 
7. Fil-każ ta' dokumenti ta' gruppi li se jiġu eżaminati fis-seduta plenarja, l-iskadenza għat-

tressiq hija stipulata fl-aġenda mill-Konferenza tal-Presidenti, bħala regola ġenerali f'12.00 
tal-Erbgħa tal-ġimgħa ta' qabel is-sessjoni parzjali.  
Wara li tinqabeż 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. 
 

8. Il-Membri jistgħu jitolbu traduzzjoni ta' siltiet mill-proċeduri tal-plenarja f'lingwa uffiċjali 
magħżula minnhom. Kull Membru għandu dritt jitlob it-traduzzjoni ta' mhux aktar minn 30 
paġna fis-sena. Dan id-dritt huwa strettament personali u mhux trasferibbli, u ma jistax 
jiżdied mas-sena ta' wara. Bħala prinċipju, iż-żmien meħtieġ għat-traduzzjoni tas-siltiet 
m’għandux ikun anqas minn għaxart ijiem ta' xogħol għal kull għażla ta' lingwa mitluba. 
Entitajiet uffiċjali oħra tal-Istituzzjoni jistgħu jitolbu t-traduzzjoni ta' siltiet tar-rapport 
Verbatim, b'mod partikulari meta jkun meħtieġ li tittieħed azzjoni dwar xi diskors wieħed, 
jew aktar. 
 

9. It-testi ppreżentati mill-President, mill-entitajiet ta' tmexxija tal-Parlament u mill-kumitati ta' 
konċiljazzjoni jew mis-Segretarju Ġenerali, u t-testi ttrattati bħala proċedura urġenti skont l-
Artikolu 134 jew ippreżentati skont l-Artikolu 81 fil-każ ta' limiti ta' żmien imqassra jew ta' 
sitwazzjonijiet urġenti, għandhom jiġu tradotti malajr skont kemm jippermettu r-riżorsi, 
filwaqt li titqies l-ordni prijoritarja stipulata fl-Artikolu 13 u l-iskadenza mitluba. 

 
 

PARTI 2 - VERIFIKA 
 
 

Artikolu 11: Ordni ta' prijorità 
 
1. Il-kategoriji ta' dokumenti li ġejjin għandhom jiġu vverifikati mid-Direttorat għall-Atti 

Leġiżlattivi fl-ordni ta' prijorità indikata: 
(a) testi leġiżlattivi finali adottati skont il-proċedura ta' kodeċiżjoni; 
(b) testi adottati fil-plenarja; 
(c) emendi mressqa għall-plenarja; 
(d) rapporti leġiżlattivi mill-kumitati parlamentari u l-emendi għalihom; 
(e) opinjonijiet leġiżlattivi mill-kumitati parlamentari u l-emendi għalihom; 
(f) rapporti mhux leġiżlattivi mill-kumitati parlamentari u l-emendi għalihom; 
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(g) opinjonijiet mhux leġiżlattivi mill-kumitati parlamentari u l-emendi għas-
suġġerimenti li jinsabu fihom; 

Fir-rigward tat-testi msemmija fil-punti minn (d) sa (g), il-verifika għandha tkun limitata 
biss għal dawk il-partijiet ta' dawn it-testi li dwarhom ikun hemm ċans li tittieħed votazzjoni 
fil-plenarja, mingħajr il-ġustifikazzjonijiet u n-noti spjegattivi. 
 

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

 
3. Testi oħra minbarra dawk imsemmija fil-paragrafu 1 jistgħu jiġu vverifikati mid-Direttorat 

għall-Atti Leġiżlattivi sa fejn jippermettu r-riżorsi. 
 
 
Artikolu 12: Preżentazzjoni tat-testi għall-verifika u testi li jintbagħtu lura għall-verifika  
 
1. It-testi kollha mill-kumitati parlamentari li huma suġġetti għall-verifika għandhom jiġu 

ppreżentati lid-Direttorat għall-Atti Leġiżlattivi permezz tas-sistema ITER qabel ma 
jintbagħtu għat-traduzzjoni. 

 
2. Bħala prinċipju, id-Direttorat għall-Atti Leġiżlattivi għandu jlesti l-verfika ta' test fi żmien 

ġurnata ta' xogħol minn meta jirċievi t-test. 
Bidliet li mhumiex tekniċi f'test adottat minn kumitat jistgħu jsiru biss mid-Direttorat għall-
Atti Leġiżlattivi jekk isiru bi qbil mas-segretarjat tal-kumitat taħt ir-risponsabbiltà tac-
chairman tal-kumitat. 
It-test ivverifikat u mmodifikat mid-Direttorat għall-Atti Leġiżlattivi u li dwaru jkun hemm 
qbil mas-segretarjat tal-kumitat parlamentari kkonċernat għandu jissostitwixxi t-test li l-
kumitat ikun ippreżenta l-ewwel darba għall-finijiet ta' traduzzjoni u għall-ħolqien ta' 
verżjonijiet sussegwenti. Kopja elettronika tat-test tintbagħat awtomatikament lis-segretarjat 
tal-kumitat ikkoncernat ('copy-back'). 
 

3. Sabiex id-Direttorat għall-Atti Leġiżlattivi jkun f'pożizzjoni li jlesti l-verifika tiegħu fi żmien 
ġurnata xogħol, is-segretarjati tal-kumitati għandhom jiżguraw li l-persuna maħtura bħala 
responsabbli għat-test (jew sostitut kompetenti mis-segretarjat ikkonċernat) tkun disponibbli 
sabiex tirrispondi l-mistoqsijiet kollha dwar it-test matul dan il-perjodu. 

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

ikkonċernat, fil-każ ta' testi eċċezzjonalment twal, ġabriet eċċezzjonalment kbar ta' emendi, 
konċentrazzjoni ta' xogħol eċċezzjonali, jew sitwazzjonijiet fejn iċ-ċirkustanzi jippermettu 
skadenza ġenerali itwal. 

 
5. Għall-verifika tat-testi msemmija fl-Artikolu 11(3), l-iskadenzi għandhom jiġu miftiehma 

mas-servizz li jagħmel it-talba fuq bażi individwali. 
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PARTI 3 - TRADUZZJONI 
 
 

Artikolu 13:  Ordni ta' prijorità 
 
1. Il-kategoriji li ġejjin għandhom jiġu tradotti mid-Direttorat Ġenerali għat-Traduzzjoni fl-

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

- rapporti leġiżlattivi u l-emendi għalihom, 
- rapporti mhux leġiżlattivi u l-emendi għalihom, 
- mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet u l-emendi għalihom; 

(b) dokumenti għall-President, għall-korpi tat-tmexxija tal-Parlament, il-Kumitat ta' 
Konċiljazzjoni jew is-Segretarju Ġenerali; 

(c) dokumenti li jridu jiġu eżaminati fil-kumitat u li fuqhom jista’ jittieħed vot fil-
plenarja: abbozzi ta' rapporti, emendi, abbozzi ta' opinjonijiet, opinjonijiet finali, 
abbozzi ta' mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; 

(d) dokumenti oħrajn għal eżami fil-kumitat: dokumenti ta' ħidma, sommarji eżekuttivi. 
Għal dawn il-kategoriji ta' dokumenti għandhom jiġu żgurati l-ogħla standards ta' kwalità. 
 

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

delegazzjoni); 
(b) id-dipartimenti għall-politiki; 
(c) il-gruppi politiċi (għal dokumenti  marbutin direttament max-xogħol tal-Parlament – 

kull grupp jista' wkoll jitlob it-traduzzjoni ta' dokumenti urġenti, sa mhux aktar minn 
15-il paġna fil-ġimgħa għal kull grupp); 

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

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

3. Il-Parlament jipprovdi wkoll servizz ta' traduzzjoni għall-Ombudsman Ewropew (skont il-
ftehima ta' Qafas ta' kooperazzjoni tal-15 ta' Marzu 2006), għall-Assemblea Parlamentari 
Konġunta bejn l-istati Afrikani, tal-Karibew u l-Paċifiku u l-UE (ACP-UE), (skont l-1 
Protokoll tal-Ftehima ta' Cotonou) u waqt l-Assemblea Parlamentari Ewro-Mediterranja u 
għall-Assemblea Parlamentari Ewro-Latinamerikana (skont ir-regoli rispettivi fis-seħħ). 

 
 
Artikolu 14: It-tul tat-testi mibgħuta għat-traduzzjoni 
 
1. It-testi li jintbagħtu għat-traduzzjoni ma jistgħux ikunu itwal minn kif ġej: 
 

(a) Noti spjegattivi u dokumenti ta' ħidma   7 paġni għal rapporti mhux leġiżlattivi 
    preparatorji:      6 paġni għal rapporti leġiżlattivi 
        3 paġni għal opinjonijiet leġiżlattivi 
(b) Abbozzi ta' mozzjonijiet għal riżoluzzjoni:  4 paġni, inklużi l-premessi iżda mhux 
        iċ-ċitazzjonijiet 
(c) 'Suġġerimenti' f'opinjonijiet mhux leġiżlattivi Paġna waħda 
(d) Ġustifikazzjonijiet għall-emendi:   500 karattru 
(e) Sommarji eżekuttivi:    5 paġni 
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Paġna għandha tfisser test b' 1,500 karattru (esklużi l-ispazji). 

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

ewwel paragrafu, b'kundizzjoni li din ma taqbiżx ir-riserva ta' 45 paġna fis-sena.  Il-
Konferenza taċ-Chairpersons tal-Kumitati għandha tkun mgħarrfa bil-quddiem dwar din id-
deroga, sabiex tkun tista' tiżgura li hi konsistenti mar-riserva assenjata.  Ladarba l-Kumitat 
ikun diġà uża r-riserva annwali tiegħu kollha, kull deroga oħra trid tkun awtorizzata mill-
Bureau. 

 
 
 

DISPOŻIZZJONIJIET OĦRA 
 
 
Artikolu 15: Biex l-utenti u s-servizzi lingwistiċi jkunu aktar konxji mir-responsabiltajiet 

tagħhom 
 
1. Is-servizz tal-interpretazzjoni u t-traduzzjoni għandu jinforma lill-utenti kull sitt xhur kemm 

dwar l-ispejjeż li jiġġeneraw it-talbiet għal faċilitajiet lingwistiċi tagħhom, kif ukoll dwar il-
livell ta' kemm ikun qed jiġi ossservat il-Kodiċi. 

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

iħejji, għad-Direttur Ġenerali tal-Interpretazzjoni u l-Konferenzi, lista tas-servizzi ta' 
interpretazzjoni li jkunu ntalbu iżda li ma jkunux ġew utilizzati.  Kopja ta' din il-lista għandha 
tingħata wkoll lis-segretarjat tal-laqgħa kkonċernata.  Is-segretarjat tal-laqgħa għandu jieħu 
nota tal-ħin effettiv li fih tkun intemmet il-laqgħa u għandu jgħarraf minnufih lid-Direttorat 
Ġenrali għall-Interpretazzjoni u l-Konferenzi. 

 
3. Barra minn hekk, kull sitt xhur, is-servizzi tal-interpretazzjoni u tat-traduzzjoni jridu t-tnejn 

iħejju rapport dwar l-użu tas-servizzi lingwistiċi biex jiġi mgħoddi lill-Bureau.  Dan ir-rapport 
għandu jinkludi analiżi tas-servizzi lingwistiċi pprovduti b'relazzjoni mat-talbiet magħmula 
mill-utenti u dwar l-ispejjeż magħmula fl-għoti ta' dawn is-servizzi. 

 
 
Artikolu 16: Miżuri tranżitorji wara tkabbir 
 
Sakemm ikun hemm riżorsi biżżejjed sabiex ikun jista' jingħata servizz sħiħ b'lingwa ġdida, jistgħu 
jiġu stipulati miżuri tranżitorji għall-allokazzjoni ta' riżorsi għall-interpretazzjoni u t-traduzzjoni li 
jqisu r-riżorsi disponibbli. 
 
 
Artikolu 17: Dispożizzjonijiet finali 
 
Dan il-Kodiċi ta' Kondotta jidħol fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 2009.  Dan iħassar u jissostitwixxi l-Kodiċi 
ta' Kondotta tal-4 ta' Settembru 2006. 


