
 

 

 
 
 
 

L-implimentazzjoni tal-Artikolu 17 TFUE mill-Parlament Ewropew 
 
1. Il-Bażi ġuridika: 
L-Artikolu 17 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-UE (TFUE) daħħal obbligu legali li l-UE żżomm 
djalogu miftuħ, trasparenti u regolari ma' knejjes, assoċjazzjonijiet reliġjużi, u organizzazzjonijiet 
filosofiċi u mhux konfessjonali. L-Artikolu 17 jiddikjara: 
 

1. L-Unjoni tirrispetta u ma tippreġudikax l-istatus li jgawdu minnu, taħt il-liġi nazzjonali, il-
knejjes u l-assoċjazzjonijiet jew il-komunitajiet reliġjużi fl-Istati Membri. 

2. L-Unjoni tirrispetta wkoll l-istatus li jgawdu minnu, taħt il-liġi nazzjonali, l-organizzazzjonijiet 
filosofiċi u mhux konfessjonali. 

3. Waqt li tirrikonoxxi l-identità u l-kontribuzzjoni speċifika tagħhom, l-Unjoni għandha żżomm 
djalogu miftuħ, trasparenti u regolari ma' dawn il-knejjes u organizzazzjonijiet. 

 
Il-Parlament Ewropew wettaq id-dispożizzjonijiet tat-Trattat permezz tal-ħatra mill-President tiegħu 
ta' Viċi President responsabbli għaż-żamma tad-djalogu, kif ukoll permezz ta' għadd ta' deċiżjonijiet 
speċifiċi li jistabbilixxu l-qafas. 
 
2. L-implimentazzjoni tal-Artikolu 17 TFUE mill-Parlament Ewropew tinkludi: 

 Ħatra ta' Viċi President responsabbli għaż-żamma tad-djalogu. 

 Preżentazzjoni ta' Rapport Annwali mill-Viċi President lill-Bureau tal-Parlament. 

 Segretarjat speċifiku għall-Artikolu 17 biex jamministra d-djalogu. 

 Aktar appoġġ amministrattiv għad-djalogu mis-servizzi rilevanti kollha tal-Parlament. 

 Paġni apposta fis-sit web tal-Parlament biex iqawwu t-trasparenza u l-għarfien. 

 Dokumenti ta' riflessjoni mħejjija mis-Servizz ta' Riċerka tal-Parlament Ewropew. 

 Seminars regolari u attivitajiet oħra ta' djalogu ma' sħab esterni. 

 Irbit tad-djalogu mal-ħidma parlamentari u mad-dibattitu politiku, bl-involviment ta' persuni 
f'karigi differenti. 

 
3. It-tipi ta' attivitajiet tal-Artikolu 17 TFUE fil-Parlament Ewropew: 

 Seminars tad-djalogu tal-Artikolu 17 ospitati mill-Parlament. 

 Attivitajiet ta' djalogu oħra ospitati mill-Parlament. 

 Seminars ospitati minn atturi parlamentari oħra dwar kwistjonijiet relatati mal-Artikolu 17. 

 Attivitajiet organizzati f'kooperazzjoni ma' sieħeb jew sħab fid-djalogu tal-Artikolu 17. 

 Ilqigħ ta' delegazzjonijiet minn organizzazzjonijiet sħab tal-Artikolu 17 fil-Parlament. 

 Rappreżentanza tal-Parlament f'avvenimenti organizzati minn organizzazzjonijiet sħab tal-
Artikolu 17. 

 Kooperazzjoni ma' istituzzjonijiet oħra tal-UE rigward l-implimentazzjoni tal-Artikolu 17 TFUE. 
 
Kull sena, il-Parlament tipikament jorganizza żewġ sa tliet seminars sħaħ tad-djalogu tal-Artikolu 17. 
Dawn isiru fil-pubbliku u jixxandru dirett fuq l-internet. Is-sħab kollha tad-djalogu rreġistrati, sew dawk 
reliġjużi u sew dawk mhux konfessjonali, jiġu mistiedna jattendu s-seminars u l-attivitajiet oħra kollha 
tal-Artikolu 17. Is-suġġetti tad-djalogu jistgħu jittieħdu mill-oqsma kollha ta' azzjoni tal-UE. Sħab il-
Parlament fid-djalogu tal-Artikolu 17 jiġu kkonsultati dwar l-għażla ta' suġġetti kif ukoll dwar il-format 
tas-seminars. 
 
Bejn is-seminars tad-djalogu, il-Parlament iżomm għaddej djalogu regolari ma' sħabu tal-Artikolu 17 
f'diversi livelli, inkluż f'dak amministrattiv, permezz tas-segretarjat speċifiku tiegħu. 


