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ATT LI JIKKONĊERNA L-ELEZZJONI TAL-MEMBRI GĦALL-PARLAMENT
EWROPEW B'SUFFRAĠJU DIRETT UNIVERSALI1

Artikolu 1

1. F' kull Stat Membru, il-membri tal-Parlament Ewropew għandhom ikunu eletti fuq il-
bażi ta' rappreżentanza proporzjonali, bl-użu tas-sistema ta' lista jew tal-vot wieħed
trasferibbli.

2. L-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw votazzjoni bbażata fuq sistema ta' lista
preferenzjali skont l-proċedura li jadottaw.

3. L-elezzjonijiet għandhom ikunu b'vot dirett universali u għandhom ikunu ħielsa u
sigrieti.

Artikolu 2

F’ konformita’ mas-sitwazzjoni nazzjonali speċifika tiegħu, kull Stat Membru jista'
jistabbilixxi kostitwenzi għall-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew jew jaqsam iż-żona
elettorali tiegħu b'mod differenti, mingħajr ma jaffettwa b'mod ġenerali n-natura
proporzjonali tas-sistema tal-votazzjoni.

Artikolu 3

L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu limitu minimu għall-allokazzjoni ta' siġġijiet. Fil-livell
nazzjonali, dan il-limitu minimu ma jistax jeċċedi l-5 fil-mija tal-voti mitfugħa.

1 N.B.: Dan id-dokument huwa konsolidazzjoni mis-Servizz Legali tal-Parlament Ewropew fuq il-bażi tal-Att li
jikkonċerna l-elezzjoni tar-rappreżentanti għall-Parlament Ewropew b'sufraġju dirett universali (ĠU L 278,
8.10.1976, p. 5), kif emendat bid-Deċiżjoni 93/81/Euratom, KEFA, KEE li temenda l-Att li jikkonċerna l-
elezzjoni tar-rappreżentanti għall-Parlament Ewropew b'sufraġju dirett universali anness mad-Deċiżjoni tal-
Kunsill 76/787/KEFA, KEE, Euratom tal-20 ta' Settembru 1976 (ĠU L 33, 9.2.1993, p. 15), u d-Deċiżjoni tal-
Kunsill 2002/772/KE, Euratom tal-25 ta' Ġunju 2002 u tat-23 ta' Settembru 2002 (L 283, 21.10.2002, p. 1). Dan
ma jaqbilx mal-verżjoni kkonsolidata li pproduċa l-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea
(CONSLEG. 1976X1008-23/09/2002 ) fuq żewġ punti: jinkorpora inċiż għall-Artikolu 7(1) ‘ - membru tal-
Kumitat tar-Reġjuni’ li jirriżulta mill-Artikolu 5 tat-rattat ta' Amsterdam (ĠU C 340, 10.11.1997) u huwa
nnumerat mill-ġdid skont l-Artikolu 2(1) tad-Deċiżjoni 2002/772/KE, Euratom.
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Artikolu 4

Kull Stat Membru jista' jistabbilixxi limitu massimu għall-ispejjeż tal-kampanja elettorali tal-
kandidati.

Artikolu 5

1. Il-mandat ta' ħames snin li għalih jiġu eletti l-Membri tal-Parlament Ewropew għandu
jibda mal-ftuħ tal-ewwel sessjoni ta' wara kull elezzjoni.

Dan jista' jiġi estiż jew imnaqqas skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 10(2).

2. Il-mandat ta' kull Membru għandu jibda u jispiċċa fl-istess żmien bħall-perjodu
msemmi fil-paragrafu 1.

Artikolu 6

1. Il-Membri tal-Parlament Ewropew għandhom jivvutaw fuq bażi individwali u
personali. Huma m'għandhomx ikunu marbuta bi kwalunkwe istruzzjoni u m'għandhomx
jirċievu mandat vinkolanti.

2. Il-membri tal-Parlament Ewropew għandhom igawdu l-privileġġi u l-immunitajiet
applikabbli għalihom bis-saħħa tal-Protokoll tat-8 ta' April 1965 dwar il-privileġġi u l-
immunitajiet tal-Komunitajiet Ewropej.

Artikolu 7

1. Il-kariga ta' Membru tal-Parlament Ewropew għandha tkun inkompattibli ma' dik ta':

 membru tal-gvern ta' Stat Membru,

 membru tal-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej,

 Imħallef, Avukat Ġenerali jew Reġistratur tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej
jew tal-Qorti ta' Prim Istanza,
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 membru tal-Bord tad-Diretturi tal-Bank Ċentrali Ewropew,

 membru tal-Qorti tal-Awdituri tal-Komunitajiet Ewropej,

 l-Ombudsman tal-Kommunitajiet Ewropej,

 membru tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali tal-Komunità Ewropea u tal-Komunità Ewropea
tal-Enerġija Atomika,

 membru tal-Kumitat tar-Reġjuni,

 membru ta' kumitati jew korpi oħra mwaqqfa skont it-Trattati li jistabbilixxu l-Komunità
Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika għall-finijiet ta' mmaniġġjar tal-
fondi tal-Komunitajiet jew għat-twettiq ta' ħidma amministrattiva diretta permanenti,

 membru tal-Bord tad-Diretturi, tal-Kumitat Maniġerjali jew tal-istaff tal-Bank Ewropew
tal-Investiment,

 uffiċjal attiv jew impjegat tal-istituzzjonijiet tal-Komunitajiet Ewropej jew tal-korpi
speċjalizzati marbuta magħhom jew tal-Bank Ċentrali Ewropew.

2. Mill-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew fl-2004, il-kariga ta' Membru tal-Parlament
Ewropew għandha tkun inkompattibli ma' dik ta' membru ta' parlament nazzjonali.

Permezz ta' deroga minn dik ir-regola u mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 3:

 membri tal-Parlament Nazzjonali Irlandiż li huma eletti għall-Parlament Ewropew
f'votazzjoni sussegwenti jistgħu jkollhom mandatt doppju sa l-elezzjoni li tmiss tal-
Parlament Nazzjonali Irlandiż, f’liema punt l-ewwel sub-paragrafu ta' dan il-paragrafu jsir
applikabbli;

 membri tal-Parlament tar-Renju Unit li huma wkoll membri tal-Parlament Ewropew ma tul
it-terminu ta' ħames snin li jippreċiedu l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew fl-2004
jistgħu jkollhom mandat doppju sal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew tal-2009, meta l-
ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu għandu jkun applikabbli.
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3. Barra minn hekk, kull Stat Membru jista', fiċ-ċirkustanzi stipulati fl-Artikolu 8, jestendi
fil-livell nazzjonali r-regoli relatati mal-inkompatibbiltà.

4. Il-Membri tal-Parlament Ewropew li għalihom jibdew japplikaw il-paragrafi 1, 2 u 3
matul il-perjodu ta' ħames snin imsemmi fl-Artikolu 5 għandhom jiġu sostitwiti skont l-
Artikolu 13.

Artikolu 8

Suġġetta għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, il-proċedura elettorali għandha tkun irregolata
f'kull Stat Membru permezz tad-dispożizzjonijiet nazzjonali tiegħu.

Dawn id-dispożizzjonijiet nazzjonali, li jistgħu jekk ikun xieraq, jieħdu kont tas-sitwazzjoni
speċifika fl-Istati Membri, m'għandhomx jaffettwaw in-natura proporzjonali essenzjali tas-
sistema tal-votazzjoni.

Artikolu 9

Ħadd ma jista' jivvota iktar minn darba fi kwalunkwe elezzjoni tal-membri tal-Parlament
Ewropew.

Artikolu 10

1. L-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew għandhom isiru fid-data u l-ħinijiet stabbiliti
minn kull Stat Membru; għall-Istati Membri kollha din id-data għandha tkun fl-istess perjodu
li jibda l-Ħamis filgħodu u jispiċċa l-Ħadd ta' wara.

2. L-Istati Membri ma jistgħux jippubblikaw b'mod uffiċjali r-riżultati tal-għadd tagħhom
qabel ma jingħalqu l-votazzjonijiet fl-Istat Membru li l-eletturi tiegħu jkunu l-aħħar li
jivvutaw fil-perjodu msemmi fil-paragrafu 1.

Artikolu 11

1. Il-Kunsill, filwaqt li jaġixxi b'uninamità wara li jikkonsulta lill-Parlament Ewropew,
għandu jiddetermina l-perjodu elettorali għall-ewwel elezzjonijiet.
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2. L-elezzjonijiet sussegwenti għandhom isiru fil-perjodu korrispondenti fl-aħħar sena tal-
perjodu ta' ħames snin imsemmi fl-Artikolu 5.

Jekk jirriżulta impossibbli li jsiru l-elezzjonijiet fil-Komunità f'dak il-perjodu, il-Kunsill
filwaqt li jaġixxi b'unanimità, wara li jikkonsulta lill-Parlament Ewropew, għandu
jiddetermina, tal-anqas sena qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin imsemmi fl-Artikolu 5,
perjodu elettorali ieħor li m'għandux ikun iktar minn xahrejn qabel jew xahar wara l-perjodu
stabbilit skont is-subparagrafu preċedenti.

3. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 196 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea
u l-Artikolu 109 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, il-
Parlament Ewropew għandu jiltaqa', mingħajr il-bżonn li jiġi msejjaħ, nhar l-ewwel Tlieta
wara li jkun għadda intervall ta' xahar minn tmiem il-perjodu elettorali.

4. Is-setgħat tal-Parlament Ewropew għandhom jintemmu mal-ftuħ tal-ewwel seduta tal-
Parlament Ewropew il-ġdid.

Artikolu 12

Il-Parlament Ewropew għandu jivverifika l-kredenzjali tal-membri tal-Parlament Ewropew.
Għal dan l-iskop għandu jieħu nota tar-riżultati ddikjarati uffiċjalment mill-Istati Membri u
għandu jagħti deċiżjoni dwar xi kwistjonijiet li jistgħu jinqalgħu fir-rigward tad-
disposizzjonijiet ta' dan l-Att barra minn dawk li jirriżultaw mid-disposizzjonijiet nazzjonali
li għalihom jirreferi dan l-Att.

Artikolu 13

1. Siġġu jispiċċa vojt meta l-mandat ta' membru tal-Parlament Ewropew jintemm b'riżultat
ta' riżenja, mewt jew l-irtirar ta' dak il-mandat.

2. Suġġett għad-dispożizzjonijiet l-oħra ta' dan l-Att, kull Stat Membru jista' jistabbilixxi
l-proċeduri xierqa għall-mili ta' kwalunkwe siġġu li jispiċċa vojt ma' tul it-terminu ta' ħames
snin tal-uffiċċju msemmi fl-Artikolu 5 għall-kumplament ta' dak il-perijodu.

3. Meta l-liġi ta' Stat Membru tagħmel dispożizzjoni espliċita għat-tneħħija tal-mandat ta'
Membru tal-Parlament Ewropew, dak il-mandat għandu jispiċċa permezz ta' dawk id-
dispożizzjonijiet legali. L-awtoritajiet nazzjonali kompetenti għandhom jinfurmaw lill-
Parlament Ewropew b'dan.
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4. Meta siġġu jispiċċa vojt b'riżultat ta' riżenja jew mewt, il-President tal-Parlament
Ewropew għandu immedjatament jinforma lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru
kkonċernat b'dan.

Artikolu 14

Jekk ikun jidher neċessarju li jiġu adottati miżuri għall-implimentazzjoni ta' dan l-Att, il-
Kunsill, filwaqt li jaġixxi b'unanimità fuq proposta mill-Parlament Ewropew wara
konsultazzjoni mal-Kummissjoni għandu jadotta dawn il-miżuri wara li jkun għamel ħiltu
biex jilħaq ftehim mal-Parlament Ewropew f'kumitat ta' konċiljazzjoni magħmul mill-Kunsill
u minn rappreżentanti tal-Parlament Ewropew.

Artikolu 15

Dan l-Att huwa mħejji fil-lingwa Daniża, Olandiża, Ingliża, Finlandiża, Franċiża, Ġermaniża,
Griega, Irlandiża, Taljana, Portugiża, Spanjola u Svediża, filwaqt li t-test f'kull waħda minn
dawn il-lingwi huwa ugwalment awtentiku.

L-Annessi I u II għandhom jiffurmaw parti integrali minn dan l-Att.

Artikolu 16

Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att għandhom jidħlu fis-seħħ fl-ewwel ġurnata tax-xahar li
matulu tasal l-aħħar waħda min-notifiki msemmija fid-Deċiżjoni.

Udfærdiget i Bruxelles, den tyvende september nitten hundrede og

seksoghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten September neunzehnhundert-

sechsundsiebzig.

Done at Brussels on the twentieth day of September in the year one

thousand nine hundred and seventy-six.
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Fait à Bruxelles, le vingt septembre mil neuf cent soixante-seize.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an fichiú lá de mhí Mhéan Fómhair, míle

naoi gcéad seachtó a sé.

Fatto a Bruxelles, addì venti settembre millenovecentosettantasei.

Gedaan te Brussel, de twintigste september negentienhonderd zesenze-

ventig.

ANNESS I

Ir-Renju Unit ser japplika d-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Att biss fir-rigward tar-Renju Unit.

ANNESS II

Dikjarazzjoni dwar l-Artikolu 14

Ġie miftiehem li fir-rigward tal-proċedura li għandha tiġi segwiti mill-Kumitat ta'
Konċiljazzjoni, jsir rikors għad-dispożizzjonijiet tal-paragrafi 5, 6 u 7 tal-proċedura stipulata
fid-dikjarazzjoni konġunta tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni tal-4 ta'
Marzu 19751.

1 ĠU C 89, 22. 4. 1975, p. 1.
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PROTOKOLL (Nru 7)
DWAR IL-PRIVILE I U L-IMMUNITAJIET TA' L-UNJONI EWROPEA

IL-PARTIJIET KONTRAENTI G OLJA,

FILWAQT LI KKUNSIDRAW li, skond l-Artikolu 343 tat-Trattat dwar il-Funzjonament ta' l-Unjoni
Ewropea u l-Artikolu 191 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea ta' l-Ener ija Atomika
(KEEA), l-Unjoni Ewropea u l-KEEA g andhom igawdu fit-territorji ta’ l-Istati Membri dawk il-
privile i u l-immunitajiet li huma me tie a g at-twettiq ta’ l-attivitajiet tag hom,

QABLU dwar id-dispo izzjonijet li ejjin, li huma annessi mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, mat-
Trattat dwar il-Funzjonament ta' l-Unjoni Ewropea u mat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunita' Ewropea
ta' l-Ener ija Atomika:

KAPITOLU I

PROPRJETÀ, FONDI, ASSI U IDMIET TA' L-UNJONI EWROPEA

Artikolu 1

Il-postijiet u l-bini ta' l-Unjoni ikunu invjolabbli. Ikunu e enti minn tfittxija, rekwi izzjoni, konfiska
jew esproprjazzjoni. Il-proprjetà u l-assi ta' l-Unjoni ma jkunu su etti g al ebda mi ura amminis
trattiva jew legali li tirrestrin ihom ming ajr l-awtorizzazzjoni tal-Qorti tal- ustizzja.

Artikolu 2

L-arkivji ta' l-Unjoni ikunu invjolabbli.

Artikolu 3

L-Unjoni, l-assi, id-d ul finanzjarju u proprjetà o ra tag ha ikunu e enti minn kull taxxa diretta.

Il-Gvernijiet ta’ l-Istati Membri g andhom, kull meta possibbli, jie du l-mi uri xierqa sabiex jirrinun
zjaw g al jew i allsu lura l-ammont ta’ taxxi indiretti jew taxxi fuq il-bejg  inklu i fil-prezz ta’
proprjetà mobbli jew immobbli, meta l-Unjoni tag mel, g all-u u uffi jali tag ha, xirjiet sostanzjali li
l-prezz tag hom ikun jinkludi taxxi ta’ din ix-xorta. Dawn id-dispo izzjonijiet m’g andhomx japp
likaw, madankollu, b' mod li jkollhom l-effett li jfixklu l-kompetizzjoni fi dan l-Unjoni.

L-ebda e enzjoni m’g andha ting ata g ar-rigward ta’ taxxi u ammonti dovuti li jkunu biss lasijiet
g al servizzi ta’ utilità pubblika.
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Artikolu 4

L-Unjoni tkun e enti mid-dazji kollha tad-dwana, projbizzjonijiet u restrizzjonijiet fuq l-importazz
jonijiet u l-esportazzjonijiet ta’ o etti inti i g all-u u uffi jali tag hom; add ma g andu jiddisponi
minn o etti hekk importati, sew bi las sew bla las, fit-territorju tal-pajji  li fih ikunu ew
importati, lief ta t kondizzjonijiet approvati mill-Gvern ta’ dak il-pajji .

L-Unjoni tkun ukoll e enti minn kull dazju tad-dwana u minn kull projbizzjoni u restrizzjoni fuq
importazzjonijiet u esportazzjonijiet g ar-rigward tal-pubblikazzjonijiet tag ha.

KAPITOLI II

KOMUNIKAZZJONIJIET U LAISSEZ-PASSER

Artikolu 5
(ex Artikolu 6)

G all-komunikazzjonijiet uffi jali u t-trasmissjoni tad-dokumenti kollha tag hom, l-istituzzjonijiet
ta' l-Unjoni igawdu fit-territorju ta’ kull Stat Membru it-trattament mog ti minn dak l-Istat lil miss
jonijiet diplomati i.

Korrispondenza uffi jali u komunikazzjonijiet uffi jali o ra ta’ l-istituzzjonijiet ta' l-Unjoni ma
jkunux su etti g al ensura.

Artikolu 6
(ex Artikolu 7)

Laissez-passer f’g amla li ti i stabbilita mill-Kunsill, li ja ixxi b'ma oranza sempli i, li g andhom
ikunu rikonoxxuti b ala dokumenti validi ta’ l-ivvja ar mill-awtoritajiet ta’ l-Istati Membri, jistg u
jin ar u lill-membri u lill-impjegati ta’ l-istituzzjonijiet ta' l-Unjoni mill-Presidenti ta’ dawn l-istituzz
jonijiet. Dawn il-laissez-passer g andhom jin ar u lill-uffi jali u lill-impjegati o ra ta t kondizz
jonijiet stipulati fir-Regolamenti dwar il-Persunal ta’ l-uffi jali u l-Kondizzjonijiet ta’ l-Impjieg ta’
impjegati o ra ta' l-Unjoni.

Il-Kummissjoni tista’ tag mel kull ftehim sabiex dawn il-laissez-passer ikunu rikonoxxuti b ala
dokumenti validi g all-ivvja ar fit-territorju ta’ pajji i terzi.

KAPITOLU III

MEMBRI TAL-PARLAMENT EWROPEW

Artikolu 7
(ex Artikolu 8)

M’g andha ti i imposta ebda restrizzjoni amministrattiva jew ta’ xort’o ra fuq il-moviment liberu ta’
membri tal-Parlament Ewropew li jkunu qed jivvja aw lejn jew mill-post fejn jiltaqa’ l-Parlament
Ewropew.
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Il-Membri tal-Parlament Ewropew g andhom, fir-rigward ta’ dwana u kontroll fuq il-kambju, jing a
taw:

a) mill-Gvern tag hom stess, l-istess fa ilitajiet b al dawk mog tija lil uffi jali g olja li jkunu qed
jivvja aw barra mill-pajji  fuq missjonijiet uffi jali temporanji;

b) mill-Gvernijiet ta’ Stati Membri o ra, l-istess fa ilitajiet b al dawk mog tija lil rappre entanti ta’
Gvernijiet barranin fuq missjonijiet uffi jali temporanji.

Artikolu 8
(ex Artikolu 9)

Membri tal-Parlament Ewropew m’g andhom ikunu su etti g al ebda forma ta’ investigazzjoni,
detenzjoni jew pro eduri legali, fir-rigward ta’ opinjonijiet espressi jew voti mog tija minnhom fil-
qadi ta’ dmirijiethom.

Artikolu 9
(ex Artikolu 10)

Waqt is-sessjonijiet tal-Parlament Ewropew, il-membri tieg u, g andhom igawdu:

a) fit-territorju ta’ l-Istat tag hom stess, l-immunitajiet mog tija lil membri tal-parlament tag hom;

b) fit-territorju ta’ kull Stat Membru ie or, l-immunità minn kull tip ta’ detenzjoni u minn pro eduri
legali.

L-immunità bl-istess mod tkun tg odd g all-Membri waqt li jkunu qed jivvja aw lejn u mill-post
fejn jiltaqa’ l-Parlament Ewropew.

L-immunità ma tistax tintalab meta membru jinqabad fil-fatt ta’ reat u ma tipprekludix lill-Parlament
Ewropew milli je er ita d-dritt tieg u li jirrinunzja g all-immunità ta’ xi wie ed mill-membri tieg u.

KAPITOLU IV

RAPPRE ENTANTI TA’ STATI MEMBRI LI JKUNU QED JIE DU SEHEM FIL-
IDMA TA’ L-ISTITUZZJONIJIET TA' L-UNJONI EWROPEA

Artikolu 10
(ex Artikolu 11)

Rappre entanti ta’ Stati Membri li jkunu qed jie du sehem fil- idma ta’ l-istituzzjonijiet ta' l-Unjoni,
il-konsulenti u l-esperti tekni i tag hom g andhom, fil-qadi tad-doveri tag hom u waqt li jkunu qed
jivvja aw lejn u mill-post tal-laqg a jgawdu mill-privile i, l-immunitajiet u l-fa ilitajiet konswe
tudinarji.

Dan l-Artikolu japplika wkoll g al membri ta’ korpi ta’ konsulenza ta' l-Unjoni.
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KAPITOLI V

UFFI JALI U IMPJEGATI O RA TA' L-UNJONI EWROPEA

Artikolu 11
(ex Artikolu 12)

Fit-terrritorju ta’ kull Stat Membru u tkun xi tkun i - ittadinanza tag hom, uffi jali u impjegati o ra
ta' l-Unjoni:

a) ming ajr pre udizzju g ad-dispo izzjonijiet tat-Trattati li g andhom x’jaqsmu, min-na a l-wa da,
mar-regoli dwar ir-responsabbiltà ta’ uffi jali u impjegati o ra lejn l-Unjoni u, min-na a l-o ra,
mal- urisdizzjoni tal-Qorti tal- ustizzja ta' l-Unjoni Ewropea fi kwistjonijiet bejn l-Unjoni u l-
uffi jali u impjegati o ra tag ha, ikollhom immunità minn pro edimenti legali fir-rigward ta’ atti
mag mulin minnhom fil-kapa ità uffi jali tag hom, inklu i kliem li jkunu qalu jew kitbu.
Ikomplu jgawdu din l-immunità wara li jkunu temmew il-kariga tag hom;

b) flimkien mal-konju i tag hom u membri dipendenti tal-familji tag hom, ma jkunux su etti g al
restrizzjonijiet fl-immigrazzjoni jew g al formalitajiet fir-re istrazzjoni ta’ frustieri;

c) fir-rigward ta’ regolamenti dwar il-valuta jew il-kambju, jing ataw l-istess fa ilitajiet b al ma s-
soltu jing ataw lil uffi jali ta’ organizzazzjonijiet internazzjonali;

d) igawdu d-dritt li jimportaw ming ajr ebda dazju l-g amara u l-o etti personali tag hom meta
jibdew il-kariga tag hom g all-ewwel darba f’dak il-pajji  u d-dritt li jer g u jesportaw l-g amara
u l-o etti personali tag hom ming ajr ebda dazju, meta jtemmu d-doveri tag hom f’dak il-
pajji , ming ajr pre udizzju, f’kull ka , g all-kondizzjonijiet meqjusin me tie a mill-Gvern tal-
pajji , fejn dan id-dritt ji i e er itat;

e) ikollhom id-dritt li jimportaw ming ajr ebda dazju karrozza g all-u u personali tag hom, akkwis
tata jew fil-pajji  fejn l-a ar kellhom ir-residenza tag hom jew fil-pajji  li tieg u huma jkollhom

ittadinanza skond il-pattijiet vi enti fis-suq lokali ta’ dak il-pajji , u li jer g u jesportawha
ming ajr ebda dazju, ming ajr pre udizzju f’kull ka  g all-kondizzjonijiet meqjusin me tie a
mill-Gvern ta’ dak il-pajji .

Artikolu 12
(ex Artikolu 13)

L-uffi jali u impjegati o ra ta' l-Unjoni g andhom ikunu su etti g al taxxa g all-benefi ju ta' l-
Unjoni fuq salarji, pagi u emolumenti m allsa lilhom mill-Unjoni, skond il-kondizzjonijiet u l-
pro edura stabbilita mill-Parlament Ewropew u l-Kunsill li ja ixxu permezz ta' regolamenti skond
il-pro edura le islattiva ordinarja u wara konsultazzjoni ma' l-istituzzjonijiet kon ernati.

Ikunu e enti minn taxxi nazzjonali fuq salarji, pagi u emolumenti m allsa mill-Unjoni.
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Artikolu 13
(ex Artikolu 14)

Fl-applikazzjoni tat-taxxa fuq id-d ul, it-taxxa fuq il- id u t-taxxa tas-su essjoni u fl-applikazzjoni
ta’ konvenzjonijiet dwar il- elsien mit-taxxa doppja mag mulin bejn Stati Membri ta' l-Unjoni,
uffi jali u impjegati o ra ta' l-Unjoni li, unikament min abba fil-qadi tad-doveri tag hom fis-servizz
ta' l-Unjoni, jistabbilixxu r-residenza tag hom fit-territorju ta’ Stat Membru li ma jkunx il-pajji  ta’
domi ilju tag hom g al finijiet ta’ taxxa, meta jid lu fis-servizz ta' l-Unjoni, ji u kunsidrati, sew fil-
pajji  tar-residenza attwali tag hom sew fil-pajji  tad-domi ilju g al finijiet ta’ taxxa, b ala li jkunu

ammew id-domi ilju tag hom f’dan l-a ar pajji  basta li dan ikun membru ta' l-Unjoni. Dawn id-
dispo izzjonijiet japplikaw ukoll g all-konju i, safejn il-konju i ma jkollux jew ma jkollhiex separa
tament xi okkupazzjoni bi qlig , u g al ulied dipendenti fuq u ta t ir-responsabbiltà tal-persuni
msemmija f’dan l-Artikolu.

Il-proprjetà mobbli, li tappartjeni lil persuni msemmija fil-paragrafu pre edenti u li tkun tinsab fit-
territorju tal-pajji  fejn dawn ikunu qeg din joqg odu, tkun e enti minn kull taxxa tas-su essjoni
f’dak il-pajji ; dik il-proprjetà g andha, g all-kalkolu ta’ dik it-taxxa, ti i meqjusa b ala li tinsab fil-
pajji  ta’ domi ilju g al finijiet ta’ taxxa, ming ajr pre udizzju g ad-drittijiet ta’ pajji i terzi u g all-
applikazzjoni possibbli ta’ provvedimenti ta’ konvenzjonijiet internazzjonali fuq it-tassazzjoni doppja.

Kull domi ilju miksub unikament min abba l-qadi ta’ dmirijiet fis-servizz ta’ organizzazzjonijiet
internazzjonali o ra m’g andux jitqies fl-applikazzjoni tad-dispo izzjonijiet ta’ dan l-Artikolu.

Artikolu 14
(ex Artikolu 15)

Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, li ja ixxu permezz ta' regolamenti skond il-pro edura le islattiva
ordinarja u wara konsultazzjoni ma' l-istituzzjonijiet ikkon ernati, g andhom jistabbilixxu l-iskema
ta’ benefi ji tas-sigurtà so jali g all-uffi jali u g all-impjegati l-o ra ta' l-Unjoni.

Artikolu 15
(ex Artikolu 16)

Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, li ja ixxu permezz ta' regolamenti skond il-pro edura le islattiva
ordinarja u wara li jikkonsultaw lill-istituzzjonijiet l-o ra involuti, g andhom jistabbilixxu l-kategoriji
ta’ uffi jali u impjegati o ra ta' l-Unjoni li g alihom id-dispo izzjonijiet ta' l-Artikolu 11, tat-tieni
subparagrafu ta’ l-Artikolu 12, u ta' l-Artikolu 13 g andhom japplikaw, kollha kemm huma jew
f’parti minnhom.

L-ismijiet, il-gradi u l-indirizzi ta’ uffi jali u impjegati o ra mda la f’dawk il-kategoriji g andhom
ji u komunikati perjodikament lill-Gvernijiet ta’ l-Istati Membri.
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KAPITOLU VI

PRIVILE I U IMMUNITAJIET TA’ MISSJONIJIET TA’ PAJJI I TERZI
AKKREDITATI LILL-UNJONI EWROPEA

Artikolu 16
(ex Artikolu 17)

L-Istat Membru li fit-territorju tieg u l-Unjoni ikollha s-sede tag ha g andu jag ti l-immunitajiet u l-
privile i diplomati i konswetudinarji lil missjonijiet ta’ pajji i terzi akkreditati lill-Unjoni.

KAPITOLU VII

DISPO IZZJONIJIET ENERALI

Artikolu 17
(ex Artikolu 18)

Privile i, immunitajiet u fa ilitajiet jing ataw lill-uffi jali u l-impjegati o ra ta' l-Unjoni unikament
fl-interessi ta' l-Unjoni.

Kull istituzzjoni ta' l-Unjoni tkun me tie a li tirrinunzja g all-immunità mog tija lil xi uffi jal jew
impjegat ie or kull fejn dik l-istituzzjoni jidhrilha li r-rinunzja g al dik l-immunità ma tkunx kontra
l-interessi ta' l-Unjoni.

Artikolu 18
(ex Artikolu 19)

L-istituzzjonijiet ta' l-Unjoni g andhom, bl-g an li ji i applikat dan il-Protokoll, jikkoperaw ma’ l-
awtoritajiet responsabbli ta’ l-Istati Membri involuti.

Artikolu 19
(ex Artikolu 20)

L-Artikoli 11 sa 14 u l-Artikolu 17 g andhom japplikaw g all-President tal-Kunsill Ewropew.

Huma g andhom japplikaw ukoll g all-membri tal-Kummissjoni.

Artikolu 20
(ex Artikolu 21)

L-Artikoli 11 sa 14 u l-Artikolu 17 g andhom japplikaw g all-Im allfin, l-Avukati enerali, ir-
Re istraturi u l-Assistenti Relaturi tal-Qorti tal- ustizzja ta' l-Unjoni Ewropea , ming ajr pre udizzju
g ad-dispo izzjonijiet ta’ l-Artikolu 3 tal-Protokoll dwar l-Istatut tal-Qorti tal- ustizzja ta' l-Unjoni
Ewropea li g andhom x’jaqsmu ma’ l-immunità minn pro edimenti legali g all-Im allfin u l-Avukati

enerali.
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Artikolu 21
(ex Artikolu 22)

Dan il-Protokoll japplika wkoll g all-Bank Ewropew ta’ l-Investiment, g all-membri ta’ l-organi
tieg u, g all-persunal u r-rappre entanti ta’ l-Istati Membri li jie du sehem fl-attivitajiet tieg u,
ming ajr pre udizzju g ad-dispo izzjonijiet tal-Protokoll dwar l-Istatut tal-Bank.

Il-Bank Ewropew ta’ l-Investiment g andu barra minn dan ji i e entat minn kull forma ta’ tassazzjoni
jew impo izzjoni ta’ xorta simili f'ka  ta' xi ieda fil-kapital tieg u u mid-diversi formalitajiet li jista'
jkollhom x'jaqsmu ma’ dan fl-Istat fejn il-Bank ikollu s-sede tieg u. Bl-istess mod, ix-xoljiment jew
stral  tieg u ma g andha tag ti lok g al ebda impo izzjoni. Fl-a arnett, l-attivitajiet tal-Bank u ta’
l-organi tieg u imwettqa skond l-Istatut tieg u ma jkunux su etti g al xi taxxa fuq il-bejg .

Artikolu 22
(ex Artikolu 23)

Dan il-Protokoll g andu jkun japplika wkoll g all-Bank entrali Ewropew, g all-membri ta' l-organi
tieg u u g all-persunal tieg u, ming ajr pre udizzju g ad-dispo izzjonijiet tal-Protokoll fuq l-Istatut
tas-Sistema Ewropea ta' Banek entrali u tal-Bank entrali Ewropew.

Il-Bank entrali Ewropew g andu, ukoll, ikun e enti minn kull g amla ta' tassazzjoni jew impo izz
joni ta' xorta simili, f’ka  ta’ xi ieda fil-kapital tieg u u mid-diversi formalitajiet li jistg u jkollhom
x'jaqsmu, fl-Istat fejn il-bank ikollu s-sede tieg u. L-attivitajiet tal-Bank u tal-ferg at tieg u li ja dmu
skond l-Istatut tas-Sistema Ewropea tal-Banek entrali u tal-Bank entrali Ewropew m’g andhomx
ikunu su etti g al xi taxxa fuq it-turnover.
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II

(Atti li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja)

IL-PARLAMENT EWROPEW

ID-DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

tat-28 ta' Settembru 2005

li tadotta l-istatut għall-membri tal-Parlament Ewropew

(2005/684/KE, Euratom)

IL-PARLAMENT EWROPEW,

wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 190(5)
tiegħu,

wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika, u b'mod partikolari
l-Artikolu 108(4) tiegħu,

wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kummissjoni (1),

bl-approvazzjoni tal-Kunsill (2),

billi:

(1) Il-Parlament jikkonsisti f'“rappreżentanti tal-popli ta' l-Istati miġbura flimkien fil-Komunità”. Dawn
ir-rappreżentanti huma, kif jingħad ukoll fl-Artikolu 190(1) tat-Trattat tal-KE, ir-“rappreżentanti tal-
popli ta' l-Istati miġbura flimkien fil-Komunità”. L-istess kelma tintuża fl-Artikolu 190(2) tat-Trattat
tal-KE (“in-numru ta' rappreżentanti eletti f'kull Stat Membru”) u fl-Artikolu 190(3) tat-Trattat tal-KE
(“ir-Rappreżentanti għandhom jiġu eletti għal terminu ta' ħames snin”). Dawn id-dispożizzjonijiet, li
fihom il-Membri huma r-rappreżentanti tal-popli, jiġġustifikaw l-użu fl-Istatut tal-kelma “Membru”.

(2) Il-Parlament għandu d-dritt li jirregola l-affarijiet tiegħu fir-Regoli ta' Proċedura tiegħu, f'konformità
ma' l-ewwel paragrafu ta' l-Artikolu 199 tat-Trattat tal-KE u f'konformità ma' dan l-Istatut.

(3) L-Artikolu 1 ta' l-Istatut jieħu l-kunċett ta' “Membru” u jagħmilha ċara li l-Istatut ma jittrattax id-
drittijiet u d-dmirijiet tal-Membri, iżda jkopri r-regoli u l-kundizzjonijiet ġenerali applikabbli għat-
twettiq tal-mandat tagħhom.

7.10.2005 MT Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea 1

(1) Opinjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta' Ġunju 2003, ikkonfermata mill-Viċi-President Wallström waqt is-seduta tal-
Parlament Ewropew tat-22 ta' Ġunju 2005.

(2) Ittra tal-Kunsill tad-19 ta' Lulju 2005.
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(4) Il-libertà u l-indipendenza tal-Membri, li huma mħarsa fl-Artikolu 2 u li m'humiex imsemmija fi
kwalunkwe dispożizzjoni tal-liġi primarja, għandhom jirċievu protezzjoni statutorja. Li Membri
jintrabtu li jħallu l-kariga f'xi żmien stabbilit, jew li jiddikjaraw li biħsiebhom iħallu l-kariga f'data
mhux speċifikata, miżuri li l-partiti politiċi jistgħu jużaw kif jidhrilhom, għandhom jitqiesu bħala
inkompatibbli mal-libertà u l-indipendenza tal-Membri u għaldaqstant ma għandhomx ikollhom
rabta legali.

(5) L-Artikolu 3(1) jirriproduċi fl-intier tagħhom id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 6(1) ta' l-Att ta' l-
20 ta' Settembru 1976 dwar l-elezzjoni tal-membri tal-Parlament Ewropew b'vot dirett u universali.

(6) Id-dritt ta' inizjattiva msemmi fl-Artikolu 5 huwa d-dritt kardinali ta' kull Membru. Ir-Regoli ta'
Proċedura tal-Parlament ma jistgħux irendu dak id-dritt null.

(7) Id-dritt għall-ispezzjoni ta' fajls, stipulat fl-Artikolu 6, li diġa' huwa mħares fir-Regoli ta' Proċedura
tal-Parlament, huwa aspett essenzjali tat-twettiq tal-mandat ta' Membru u għaldaqstant għandu jiġi
stipulat mill-Istatut.

(8) L-Artikolu 7 huwa maħsub sabiex jiżgura li, minkejja stqarrijiet kuntrarji, id-diversità lingwistika
tkompli tkun preservata. Kwalunkwe diskriminazzjoni kontra kwalunkwe lingwa uffiċjali għandha
tiġi eskluża. Dan il-prinċipju għandu jkompli japplika wara kull tkabbir ta' l-Unjoni Ewropea.

(9) Skond l-Artikoli 9 u 10, il-Membri għandhom jirċievu salarju talli jwettqu dmirijiethom. Fir-rigward
ta' l-ammont tas-salarju, grupp ta' esperti mlaqqa' mill-Parlament ippreżenta studju f'Mejju 2000, u li
skond dan salarju ta' 38.5 % tas-salarju bażiku ta' mħallef tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet
Ewropej huwa ġustifikat.

(10) Peress li s-salarju u l-allowance tranżitorju, kif ukoll il-pensjonijiet ta' l-età, ta' l-invalidità u tas-
superstiti, huma ffinanzjati mill-baġit ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea, huwa xieraq li dawn ikunu
suġġetti għat-taxxa għall-benefiċċju tal-Komunitajiet.

(11) Minħabba ċ-ċirkustanzi speċifiċi tal-Membri, b'mod partikolari l-fatt li dawn m'huma taħt l-ebda
dmir li jirrisjedu f'xi wieħed mill-postijiet ta' xogħol tal-Parlament u r-rabtiet speċifiċi tagħhom ma' l-
Istat li fih ikunu eletti, huwa xieraq li jsiru dispożizzjonijiet għall-possibilità għall-Istati Membri li
japplikaw id-dispożizzjonijiet tal-liġi tat-taxxa nazzjonali tagħhom għas-salarju u l-allowance
tranżitorju kif ukoll għall-pensjonijiet ta' l-età, ta' l-invalidità u tas-superstiti.

(12) L-Artikolu 9(3) huwa meħtieġ għaliex il-partiti ta' spiss jistennew li l-benefiċċji msemmija fl-
Artikolu 9(1) u (2) jintużaw f'parti minnhom għall-iskopijiet tagħhom. Din il-forma ta' finanzjament
tal-partiti għandha tkun projbita.

(13) L-allowance tranżitorju pprovdut fl-Artikoli 9(2) u 13 huwa maħsub, b'mod partikulari, sabiex jimla l-
vojt fiż-żmien bejn meta jintemm il-mandat ta' Membru u meta dan jieħu kariga ġdida. Meta l-ex
Membru jieħu mandat ieħor jew jieħu kariga pubblika, dan l-iskop ma jibqax rilevanti.

(14) Fid-dawl ta' l-iżviluppi fl-Istati Membri fil-pensjonijiet ta' l-età, jidher li huwa xieraq li ex Membri
jkunu intitolati għal pensjoni ta' l-età sa mill-għeluq tat-63 sena tagħhom. L-Artikolu 14 ma
jaffettwax id-dritt ta' l-Istati Membri li jqisu pensjonijiet ta' l-età pagabbli taħt il-liġi nazzjonali meta
jikkalkulaw il-pensjonijiet ta' l-età tal-Membri.

(15) L-arranġamenti għal dispożizzjonijiet għas-superstiti huma essenzjalment konformi mal-liġi fis-seħħ
fil-Komunità Ewropea. Id-dritt ta' konjuġi superstiti li reġa' żżewweġ huwa bbażat fuq l-idea
moderna li dan għandu x'jaqsam ma' benefiċċju personali u mhux maħsub biss bħala “għajnuna
għall-għixien”. Dan id-dritt mhux eskluż anke meta d-dħul jew il-ġid personali tal-konjuġi superstiti
jkunu qed “jipprovdulhom” għall-għixien tagħhom.
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(16) L-Artikolu 18 huwa meħtieġ għaliex meta l-Istatut jidħol fis-seħħ, l-Istati Membri jieqfu jirrimborżaw
l-ispejjeż li l-Membri jidħlu fihom b'riżultat ta' mard jew biex iħallsu parti mill-kontribuzzjonijiet
għall-assikurazzjoni tas-saħħa. Spiss, dawn il-benefiċċji jinżammu wara li jkun intemm il-mandat tal-
Membru.

(17) Id-dispożizzjonijiet dwar ir-rimborż ta' l-ispejjeż għandhom ikunu f'konformità mal-prinċipji
stabbiliti mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej fis-sentenza “Lord Bruce” (3). Għalhekk, il-
Parlament jitħalla jagħmel dan ir-rimborż permezz ta' somma fissa, f'dawk il-każijiet fejn dan ikun
xieraq, sabiex jitnaqqsu l-ispejjeż amministrattivi u l-piżijiet inerenti f'sistema li tinvolvi l-verifika ta'
kull element ta' nfiq individwali. Dan, għaldaqstant, jixhed amministrazzjoni tajba.

(18) Fit-28 ta' Mejju 2003, il-Burò tal-Parlament adotta sett ta' regoli ġodda dwar il-ħlas ta' spejjeż
u allowances lill-Membri fuq il-bażi ta' spejjeż tabilħaqq magħmula, li għandhom jidħlu fis-seħħ fl-
istess żmien ma' dan l-Istatut.

(19) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jinżammu r-regoli li jpoġġu lill-Membri tal-Parlament
Ewropew, meta jkunu qed iwettqu l-mandat tagħhom fl-Istat Membru tagħhom, fl-istess livell bħal
membri tal-parlament nazzjonali. Mhux possibbli li din il-problema tissolva fuq livell Ewropew,
peress li jeżistu bosta arranġamenti ferm differenti fl-Istati Membri. Mingħajr dawn ir-regoli, it-
twettiq tal-mandat ta' Membru tal-Parlament Ewropew fl-Istat Membru li fih il-Membru ġie elett ikun
imxekkel b'mod konsiderevoli, jekk mhux impossibbli. It-twettiq effettiv tal-mandat huwa wkoll fl-
interess ta' l-Istati Membri.

(20) L-Artikolu 25(1) huwa meħtieġ minħabba li l-bosta dispożizzjonijiet nazzjonali ferm differenti li l-
Membri kellhom joqogħdu għalihom s'issa jagħmluha impossibbli li jissolvew fuq livell Ewropew il-
problemi kollha marbuta mat-tranżizzjoni mis-sistema Ewropea antika għal dik ġdida. L-għoti ta'
għażla lill-Membri jagħmilha impossibbli li jitnaqqsu d-drittijiet tal-Membri jew li dawn isofru telf
finanzjarju bħala riżultat ta' din it-tranżizzjoni. Ir-regola li tinsab fl-Artikolu 25(2) hija konsegwenza
tad-deċiżjoni magħmula skond l-Artikolu 25(1).

(21) Id-diversità ta' sitwazzjonijiet nazzjonali hija indirizzata fl-Artikolu 29, li taħtu l-Istati Membri
jitħallew jadottaw regoli differenti mid-dispożizzjonijiet ta' dan l-Istatut bħala miżura tranżitorja. Dik
l-istess diversità tiġġustifika wkoll il-possibiltà li Stati Membri jistgħu jżommu parità fir-
remunerazzjoni bejn Membri tal-Parlament Ewropew u membri tal-parlamenti nazzjonali.

IDDEĊIEDA:

TITOLU I

REGOLI U KUNDIZZJONIJIET ĠENERALI LI JIRREGOLAW IT-TWETTIQ TAD-DMIRIJIET TAL-MEMBRI
TAL-PARLAMENT EWROPEW

Artikolu 1

Dan l-Istatut jistabbilixxi r-regoli u l-kundizzjonijiet ġenerali dwar it-twettiq tad-dmirijiet tal-Membri tal-
Parlament Ewropew.

Artikolu 2

(1) Il-Membri għandhom ikunu ħielsa u indipendenti.
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(2) Ftehim dwar ir-riżenja mill-kariga ta' Membru qabel jew mat-tmiem ta' mandat parlamentari jkunu
nulli u bla effett.

Artikolu 3

(1) Il-Membri għandhom jivvutaw fuq bażi individwali u personali. Huma m'għandhomx ikunu marbuta
b'xi istruzzjonijiet jew m'għandhomx jirċievu mandat li jorbot.

(2) Ftehim dwar kif għandu jitwettaq il-mandat ikun null u bla effett.

Artikolu 4

Dokumenti u rekords elettroniċi li Membru jkun irċieva, ħejja jew bagħat m'għandhomx jitqiesu bħala
dokumenti tal-Parlament, ħlief jekk jiġu ppreżentati skond ir-Regoli ta' Proċedura.

Artikolu 5

(1) Kull Membru għandu jkollu l-jedd li jippreżenta proposti għall-atti tal-Komunità fil-kuntest tad-dritt
ta' inizjattiva tal-Parlament.

(2) Il-Parlament għandu jistabbilixxi fir-Regoli ta' Proċedura tiegħu l-kundizzjonijiet għall-eżerċizzju ta'
dan id-dritt.

Artikolu 6

(1) Il-Membri għandu jkollhom il-jedd li jispezzjonaw il-fajls kollha miżmuma mill-Parlament.

(2) Il-paragrafu 1 m'għandux japplika għal fajls u kontijiet personali.

(3) Il-paragrafu 1 għandu japplika bla ħsara għall-atti ta' l-Unjoni Ewropea u għal ftehim mill-
Istituzzjonijiet dwar aċċess għad-dokumenti.

(4) Il-Parlament għandu jistabbilixxi l-kundizzjonijiet għall-eżerċizzju ta' dan id-dritt.

Artikolu 7

(1) Id-dokumenti tal-Parlament għandhom jiġu tradotti fil-lingwi uffiċjali kollha.

(2) Id-diskorsi għandhom jiġu interpretati simultanjament fil-lingwi uffiċjali l-oħra kollha.

(3) Il-Parlament għandu jistabilixxi l-kundizzjonijiet għall-implimentazzjoni ta' dan l-Artikolu.

Artikolu 8

(1) Il-Membri jistgħu jiffurmaw ruħhom fi gruppi politiċi.

(2) Il-Parlament għandu jistabilixxi fir-Regoli ta' Proċedura tiegħu il-kondizzjonijiet għall-eżerċizzju ta'
dan id-dritt.

4 MT Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea 7.10.2005

A3_Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew li tadotta l-istatut għall-membri tal-Parlament Ewropew

- 22 -- 22 -



Artikolu 9

(1) Il-Membri għandhom ikunu intitolati għal salarju xieraq sabiex tiġi mħarsa l-indipendenza tagħhom.

(2) Fit-tmiem tal-mandat tagħhom, għandhom ikunu intitolati għal allowance ta' tranżizzjoni u għal
pensjoni.

(3) Ftehim dwar l-użu tas-salarju, ta' l-allowance tranżitorju tat-tmiem tas-servizz u tal-pensjoni għal
skopijiet oħra għajr dawk privati jkun null u mingħajr effett.

(4) Id-dipendenti superstiti tal-Membri jew ex Membri għandhom ikollhom jedd għal pensjoni ta'
superstiti.

Artikolu 10

L-ammont tas-salarju għandu jkun ta' 38,5 % tas-salarju bażiku ta' mħallef fil-Qorti tal-Ġustizzja tal-
Komunitajiet Ewropej.

Artikolu 11

Is-salarju li jirċievi Membru għat-twettiq ta' mandat f'parlament ieħor għandu jitnaqqas mis-salarju.

Artikolu 12

(1) Is-salarju, kif jingħad fl-Artikolu 9 għandu jkun suġġett għat-taxxa għall-benefiċċju tal-Komunitajiet
skond l-istess pattijiet u kundizzjonijiet bħal dawk stabbiliti, fuq il-bażi ta' l- Artikolu 13 tal-Protokoll
dwar il-Privileġġi u l-Immunitajiet tal-Komunitajiet, għall-uffiċjali u impjegati oħra tal-Komunitajiet
Ewropej.

(2) It-tnaqqis għal spejjeż ta' xogħol u personali u dawk ta' natura familjari jew soċjali, kif jingħad fl-
Artikolu 3(2) sa (4) tar-Regolament (KEE, Euratom, KEFA) Nru. 260/68 tal-Kunsill tad-29 ta' Frar 1968 li
jistabilixxi l-kundizzjonijiet u l-proċedura sabiex tiġi applikata t-taxxa għall-benefiċċju tal-Komunitajiet
Ewropej (4), m'għandhomx ikunu applikabbli.

(3) Il-paragrafu 1 ikun bla ħsara għas-setgħa ta' l-Istati Membri li jagħmlu dan is-salarju suġġett għad-
dispożizzjonijiet tal-liġijiet nazzjonali dwar it-taxxa, kemm-il darba tiġi evitata kwalunkwe tassazzjoni
doppja.

(4) L-Istati Membri għandhom ikollhom id-dritt li jieħdu kont tas-salarju meta jkunu qed jistabilixxu r-
rata ta' tassazzjoni applikabbli għal dħul ieħor.

(5) Dan l-Artikolu għandu japplika wkoll għall-allowance tranżitorju kif ukoll għall-pensjonijiet ta' l-età,
ta' l-invalidità u tas-superstiti, li jitħallsu skond l-Artikoli 13, 14, 15 u 17.

(6) Benefiċċji taħt l-Artikoli 18, 19 u 20 u kontribuzzjonijiet għall-Fond tal-Pensjoni taħt l-Artikolu 27
m'għandhomx ikunu suġġetti għat-taxxa.
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Artikolu 13

(1) Fit-tmiem tal-mandat tagħhom il-Membri għandhom ikunu intitolati għal allowance tranżitorju
ekwivalenti għas-salarju skond l-Artikolu 10.

(2) Dan il-jedd għandu jdum xahar għal kull sena li fiha wettqu l-mandat tagħhom, imma mhux għal
inqas minn sitt xhur jew għal iżjed minn 24 xahar.

(3) Fil-każ li Membru jieħu mandat f'parlament ieħor jew jieħu kariga pubblika, l-allowance tranżitorju
għandu jitħallas sakemm jibda il-mandat jew tittieħed il-kariga pubblika.

(4) Fil-każ ta' mewt, l-allowance ta' tranżizzjoni għandha titħallas għall-aħħar darba fix-xahar li fih miet l-
ex-Membru.

Artikolu 14

(1) Ex-Membri għandhom ikunu intitolati għal pensjoni ta' l-età mill-età ta' 63.

(2) Din il-pensjoni għandha tkun, għal kull sena sħiħa tat-twettiq ta' mandat, ta' 3.5 % tas-salarju skond
l-Artikolu 10 u parti waħda minn tnax ta' dan għal kull xahar sħiħ ieħor, iżda mhux aktar minn 70 %
b'kollox.

(3) Id-dritt għall-pensjoni ta' l-età għandu jingħata irrispettivament minn kull pensjoni oħra.

(4) L-Artikolu 11 għandu japplika mutatis mutandis.

Artikolu 15

(1) Membri li jsiru invalidi matul iż-żmien tal-mandat tagħhom, għandhom ikunu intitolati għal
pensjoni.

(2) L-Artikolu 14(2) għandu japplika mutatis mutandis. Madankollu, l-ammont tal-pensjoni għandu jkun
mhux inqas minn 35 % tas-salarju skond l-Artikolu 10.

(3) Il-jedd għandu jieħu effett meta l-Membru kkonċernat iħalli l-kariga.

(4) Il-Parlament għandu jistabilixxi l-kondizzjonijiet għall-eżerċizzju ta' dan id-dritt.

(5) L- Artikolu 11 għandu japplika mutatis mutandis.

Artikolu 16

Jekk ex-Membru ikun intitolat simultanjament għall-ħlas ta' l-allowance tranżitorju skond l-Artikolu 13
u għall-pensjoni skond l-Artikolu 14 jew l-Artikolu 15, huwa għandu jiddeċiedi liema arranġament
għandu jiġi applikat.

Artikolu 17

(1) Fil-każ ta' mewt ta' Membru jew ta' ex-Membru li meta jmut ikun intitolat, jew kien ikun intitolat fil-
ġejjieni għal pensjoni skond l-Artikolu 14 jew l-Artikolu 15, il-konjuġi u l-ulied dipendenti għandhom
ikunu intitolati għal pensjoni tas-superstiti.
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(2) L-ammont totali tal-pensjoni m'għandux jaqbeż il-pensjoni li l-Membru kien ikun intitolat għaliha
fit-tmiem tal-mandat parlamentari tiegħu jew li l-ex-Membru kien intitolat għaliha jew kien ikun intitolat
għaliha.

(3) Il-konjuġi superstiti għandu jirċievi 60 % ta' l-ammont imsemmi fil-paragrafu 2, imma f'kull każ
mhux inqas minn 30 % tas-salarju skond l-Artikolu 10. Dan id-dritt m'għandux jiġi affetwat jekk il-
konjuġi superstiti jerġa' jiżżewweġ. Dan id-dritt għandu jintilef jekk iċ-ċirkustanzi speċifiċi ta' xi każ
individwali ma jħallu l-ebda dubju raġonevoli li ż-żwieġ seħħ biss għall-iskop li tinkiseb pensjoni.

(4) Wild dipendenti għandu jirċievi 20 % ta' l-ammont imsemmi fil-paragrafu 2.

(5) Jekk ikun meħtieġ, l-ammont massimu tal-pensjoni li għandu jitħallas għandu jiġi diviż bejn il-
konjuġi u l-ulied fil-proporzjon tal-persentaġġi speċifikati fil-paragrafi 3 u 4.

(6) Il-pensjoni għandha titħallas mill-ewwel ġurnat tax-xahar ta' wara d-data tal-mewt.

(7) Fil-każ ta' mewt tal-konjuġi, il-jedd jiskadi fl-aħħar tax-xahar li matulu seħħet il-mewt.

(8) Il-jedd ta' wild jiskadi fl-aħħar tax-xahar li matulu jagħlaq 21 sena. Madankollu, dan ikompli għat-tul
ta' l-edukazzjoni jew taħriġ vokazzjonali, imma jiskadi mhux iżjed tard mill-aħħar tax-xahar li matulu
jagħlaq 25 sena. Il-jedd ikompli jekk il-wild ma jkunx kapaċi jsostni lilu nnifsu minħabba mard jew
infermità.

(9) Sħab minn relazzjonijiet rikonoxxuti fl-Istati Membri għandhom jiġu ttrattati bħala ekwivalenti għal
konjuġi.

(10) Il-Parlament għandu jistabilixxi l-kundizzjonijiet għall-eżerċizzju ta' dan id-dritt.

Artikolu 18

(1) Membri u ex-Membri li jieħdu pensjoni, u persuni intitolati għall-pensjoni tas-superstiti, għandhom
ikunu intitolati għar-rimborż ta' żewġ terzi ta' l-ispejjeż li jidħlu fihom b'riżultat ta' mard, tqala jew it-
twelid ta' wild.

(2) Il-Parlament għandu jistabilixxi l-kundizzjonijiet għall-eżerċizzju ta' dan id-dritt.

Artikolu 19

(1) Il-Membri għandhom ikollhom jedd għal kopertura ta' assikurazzjoni għar-riskji marbuta mat-
twettiq tal-mandat tagħhom.

(2) Il-Parlament għandu jistabilixxi l-kundizzjonijiet għall-eżerċizzju ta' dan id-dritt. Il-Membri
għandhom iħallsu terz mill-permiums ta' assigurazzjoni li jirriżultaw.

Artikolu 20

(1) Il-Membri għandhom ikollhom jedd għal rimborż ta' l-ispejjeż li jidħlu fihom fit-twettiq tal-mandat
tagħhom.

(2) Il-Parlament għandu jirrimborża l-ispejjeż li l-Membri tabilħaqq jidħlu fihom fi vjaġġi minn u lejn il-
postijiet ta' xogħol u marbuta ma' vjġġi oħra fuq xogħol.

(3) Spejjeż oħra li jidħlu fihom il-Membri fit-twettiq tal-mandat tagħhom jistgħu jiġu rimburżati
permezz ta' somma fissa.
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(4) Il-Parlament għandu jistabilixxi l-kundizzjonijiet għall-eżerċizzju ta' dan id-dritt.

(5) L-Artikolu 9(3) għandu japplika mutatis mutandis.

Artikolu 21

(1) Il-Membri għandhom ikollhom jedd għal assistenza minn staff personali li huma jistgħu jagħżlu
liberament.

(2) Il-Parlament għandu jħallas l-ispejjeż li l-Membri tabilħaqq jidħlu fihom għall-impjieg ta' dan l-istaff
personali.

(3) Il-Parlament għandu jistabilixxi l-kundizzjonijiet għall-eżerċizzju ta' dan id-dritt.

Artikolu 22

(1) Il-Membri għandhom ikunu intitolati li jużaw il-faċilitajiet ta' l-uffiċċji, it-tagħmir għat-
telekomunikazzjoni u l-vetturi uffiċjali tal-Parlament.

(2) Il-Parlament għandu jistabilixxi l-kundizzjonijiet għall-eżerċizzju ta' dan id-dritt.

Artikolu 23

(1) Il-ħlasijiet kollha għandhom isiru mill-baġit ta' l-Unjoni Ewropea.

(2) Il-ħlasijiet dovuti skond l-Artikoli 10, 13, 14, 15 u 17 għandhom isiru kull xahar f'euro jew - fuq
għażla tal-Membru - fil-valuta ta' l-Istat Membru fejn huwa domiċiljat. Il-Parlament għandu jistabilixxi l-
kundizzjonijiet li taħthom għandhom isiru l-ħlasijiet.

Artikolu 24

Deċiżjonijiet dwar l-implimentazzjoni ta' dan l-Istatut għandhom jidħlu fis-seħħ malli jiġu ppublikati fil-
Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

TITOLU II

DISPOŻIZZJONIJIET TRANŻITORJI

Artikolu 25

(1) Il-Membri li kienu fil-Parlament qabel id-dħul fis-seħħ ta' dan l-Istatut u li reġgħu ġew eletti jistgħu
jagħżlu s-sistema nazzjonali applikabbli sa dak iż-żmien fir-rigward tas-salarju, ta' l-allowance tranżitorju
u tal-pensjonijiet għall-perjodu sħiħ li fih ikunu Membri tal-Parlament Ewropew.

(2) Dawn il-pagamenti għandhom isiru mill-baġit ta' l-Istat Membru kkonċernat.

Artikolu 26

(1) Il-Membri li jixtiequ jkomplu bis-sistema nazzjonali applikabbli sa dak iż-żmien skond l-Artikolu 25
(1) għandhom javżaw lill-President tal-Parlament bil-miktub b'din id-deċiżjoni sa 30 ġurnata mid-dħul fis-
seħħ ta' dan l-Istatut.
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(2) Id-deċiżjoni tkun aħħarija u irrevokabbli.

(3) Jekk din in-notifika ma ssirx fil-limitu ta' żmien, id-dispożizzjonijiet ta' l-Istatut għandhom
japplikaw.

Artikolu 27

(1) Il-fond għall-pensjoni volontarja mwaqqaf mill-Parlament Ewropew għandu jinżamm wara d-dħul
fis-seħħ ta' dan l-Istatut għall-Membri jew ex-Membri li diġà kisbu drittijiet jew jeddijiet futuri f'dak il-
fond.

(2) Drittijiet miksuba u drittijiet futuri għandhom jinżammu fl-intier tagħhom. Il-Parlament jista'
jistabilixxi kriterji u kondizzjonijiet li jirregolaw l-akkwist ta' drittijiet jew jeddijiet ġodda.

(3) Il-Membri li jirċievu salarju skond l-Artikolu 10 ma jistgħu jiksbu l-ebda drittijiet jew jeddijiet futuri
ġodda fuq il-fond għall-pensjoni volontarja.

(4) Il-fond m'għandux ikun miftuħ għal Membri li jiġu eletti għall-ewwel darba fil-Parlament wara li dan
l-Istatut isir applikabbli.

(5) L-Artikoli 9(3) u 14(3) għandhom japplikaw mutatis mutandis.

Artikolu 28

(1) Kull dritt għal pensjoni li Membru kiseb skond arranġamenti nazzjonali fiż-żmien meta dan l-Istatut
jiġi applikat għandu jinżamm fl-intier tiegħu.

(2) Jekk it-tul tal-mandat imwettaq fil-Parlament Ewropew jew f'parlament nazzjonali ma jkunx
biżżejjed taħt l-arranġamenti nazzjonali sabiex jagħti lok għal kwalunkwe jedd ta' pensjoni, għandu
jittieħed kont tal-perjodu kkonċernat fil-kalkolu tal-pensjoni ibbażata fuq dan l-Istatut. Il-Parlament jista'
jikkonkludi ftehim ma' l-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri dwar it-trasferiment tal-jeddijiet
miksuba.

Artikolu 29

(1) Kull Stat Membru jista' jadotta, għall-Membri eletti minnu, regoli differenti mid-dispożizzjonijiet ta'
dan l-Istatut fir-rigward tas-salarju, l-allowance tranżitorju u l-pensjonijiet għal perjodu tranżitorju li
m'għandux jisboq it-tul ta' żewġ mandati parlamentari tal-Parlament Ewropew.

(2) Dawk ir-regoli għandhom ipoġġu l-Membri, mill-inqas, fuq l-istess livell mal-membri tal-parlamenti
nazzjonali rispettivi tagħhom.

(3) Kull ħlas għandu jsir mill-baġit ta' l-Istat Membru kkonċernat.

(4) Il-jeddijiet tal-Membri skond l-Artikoli 18 sa 22 m'għandhomx ikunu affettwati minn tali regoli.
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TITOLU III

DISPOŻIZZJONI AĦĦARIJA

Artikolu 30

Dan l-Istatut għandu jidħol fis-seħħ fl-ewwel jum tal-mandat parlamentari tal-Parlament Ewropew li jibda
fl-2009.

Magħmul fi Strasburgu, nhar it-28 ta' Settembru 2005

Għall-Parlament Ewropew
Il-President

J. BORRELL FONTELLES
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Dan it-test hu maħsub purament bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u m’għandu l-ebda effett legali. L-istituzzjonijiet tal- 
Unjoni m'għandhom l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu. Il-verżjonijiet awtentiċi tal-atti rilevanti, inklużi l-preamboli 
tagħhom, huma dawk ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u disponibbli f’EUR-Lex. Dawk it-testi uffiċjali 

huma aċċessibbli direttament permezz tal-links inkorporati f’dan id-dokument 

►B Ftehim Qafas dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea 

(ĠU L 304, 20.11.2010, p. 47) 

Emendat minn: 

Ġurnal Uffiċjali 

Nru Paġna Data 

►M1 Ftehim bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea   L 45 46 17.2.2018 
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Ftehim Qafas dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l- 
Kummissjoni Ewropea 

I. KAMP TA’ APPLIKAZZJONI 

1. Bil-għan li tiġi riflessa aħjar is-“sħubija speċjali” l-ġdida bejn il- 
Parlament u l-Kummissjoni, iż-żewġ Istituzzjonijiet jaqblu fuq il-miżuri 
li ġejjin biex isaħħu r-responsabbiltà u l-leġittimità politika tal- 
Kummissjoni, jestendu d-djalogu kostruttiv u jtejbu l-iskambju ta’ 
tagħrif bejn iż-żewġ Istituzzjonijiet, kif ukoll itejbu l-kooperazzjoni 
fil-proċeduri u fl-ippjanar. 

Jaqblu wkoll fuq dispożizzjonijiet speċifiċi: 

— dwar laqgħat tal-Kummissjoni mal-esperti nazzjonali, kif inhu 
stipulat fl-Anness I; 

— dwar il-preżentazzjoni ta’ informazzjoni kunfidenzjali lill-Parlament, 
kif inhu stipulat fl-Anness II; 

— dwar in-negozjati u l-konklużjoni ta’ ftehimiet internazzjonali, kif 
inhu stipulat fl-Anness III; u 

— dwar l-iskeda tal-Programm ta’ Ħidma tal-Kummissjoni, kif inhu 
stipulat fl-Anness IV. 

II. RESPONSABBILTÀ POLITIKA 

2. Wara n-nomina tiegħu mill-Kunsill Ewropew, il-President nominat 
tal-Kummissjoni jippreżenta lill-Parlament linji gwida politiċi għall- 
mandat tiegħu bil-għan li jippermettu li jsir skambju infurmat ta’ opin
jonijiet mal-Parlament qabel ma dan jieħu l-vot dwar l-elezzjoni. 

3. Il-Parlament, b’konformità mal-Artikolu 106 tar-Regoli ta’ Proċe
dura tiegħu, għandu jikkomunika mal-President-elett tal-Kummissjoni 
f’ħin xieraq qabel il-ftuħ tal-proċeduri relatati mal-approvazzjoni tiegħu 
għall-Kummissjoni l-ġdida. Il-Parlament għandu jqis kummenti espressi 
mill-President-elett. 

Il-Membri nominati tal-Kummissjoni għandhom jiżguraw li jagħtu t- 
tagħrif rilevanti kollu, bi qbil mal-obbligu ta’ indipendenza stabbilit 
fl-Artikolu 245 TFUE. 

Il-proċeduri għandhom jitfasslu b’tali mod li jkun żgurat li l-Kummiss
joni nominata kollha tkun evalwata b’mod miftuħ, ġust u konsistenti. 

▼M1 
4. Kull Membru tal-Kummissjoni għandu jerfa' r-responsabbiltà poli
tika għal azzjoni fil-qasam li jkun responsabbli għalih, bla ma jagħmel 
ħsara lill-prinċipju tal-kulleġġjalità tal-Kummissjoni. 

Hija r-responsabbiltà sħiħa tal-President tal-Kummissjoni li jidentifika 
kull kunflitt ta' interess li jimpedixxi lil xi Membru tal-Kummissjoni 
milli jaqdi dmirijietu. 

Il-President tal-Kummissjoni huwa wkoll responsabbli għal kull azzjoni 
sussegwenti meħuda f'tali ċirkustanzi u għandu immedjatament javża 
bil-miktub lill-President tal-Parlament. 

Il-parteċipazzjoni tal-Membri tal-Kummissjoni f'kampanji elettorali hija 
regolata mill-Kodiċi ta' Kondotta għall-Membri tal-Kummissjoni 
Ewropea. 

▼B
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Il-Membri tal-Kummissjoni jistgħu jipparteċipaw f'kampanji elettorali fl- 
elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew, anki bħala kandidati. Jistgħu 
jintgħażlu wkoll mill-partiti politiċi Ewropej bħala kandidati prinċipali 
(“Spitzenkandidaten”) għall-kariga ta' President tal-Kummissjoni. 

Il-President tal-Kummissjoni għandu jgħarraf lill-Parlament fi żmien 
xieraq jekk Membru wieħed jew aktar tal-Kummissjoni humiex se 
jikkandidaw ruħhom fil-kampanji elettorali tal-elezzjonijiet għall-Parla
ment, kif ukoll dwar il-miżuri meħuda biex ikun żgurat ir-rispett tal- 
prinċipji tal-indipendenza, l-integrità u d-diskrezzjoni previsti fl-Arti
kolu 245 TFUE u fil-Kodiċi ta' Kondotta għall-Membri tal-Kummissjoni 
Ewropea. 

Kwalunkwe Membru tal-Kummissjoni li jikkandida ruħu jew jipparte 
ċipa f'kampanja elettorali tal-elezzjonijiet għall-Parlament irid iwiegħed 
li, matul il-kampanja, ma jaċċettax kariga li ma tkunx konformi mad- 
dmir tiegħu ta' kunfidenzjalità jew li tikser il-prinċipju tal-kulleġġjalità. 

Membri tal-Kummissjoni li jikkandidaw irwieħhom jew jipparteċipaw 
f'kampanji elettorali tal-elezzjonijiet għall-Parlament ma jistgħux jużaw 
ir-riżorsi umani jew materjali tal-Kummissjoni għal attivitajiet marbuta 
mal-kampanja elettorali. 

▼B 
5. Jekk il-Parlament jitlob lill-President tal-Kummissjoni jirtira l- 
fiduċja lil xi Membru individwali tal-Kummissjoni, huwa jeżamina 
serjament jekk għandux jitlob ir-riżenzja ta’ dak il-Membru, skont l- 
Artikolu 17(6) TUE. Il-President għandu jitlob ir-riżenja ta’ dak il- 
Membru jew jispjega quddiem il-Parlament iċ-ċaħda tiegħu li jagħmel 
dan fis-sessjoni parzjali ta’ wara. 

6. Meta tqum il-ħtieġa li Membru tal-Kummissjoni jinbidel waqt il- 
mandat tiegħu, skont it-tieni paragrafu tal-Artikolu 246 TFUE, il-Presi
dent tal-Kummissjoni jeżamina serjament ir-riżultat tal-konsultazzjoni 
tal-Parlament qabel ma jagħti l-kunsens tiegħu għad-deċiżjoni tal- 
Kunsill. 

Il-Parlament għandu jassigura li l-proċeduri tiegħu jitmexxew b’ħeffa, 
sabiex jippermettu li l-President tal-Kummissjoni jeżamina serjament l- 
opinjoni tal-Parlament qabel ma jinħatar il-Membru l-ġdid. 

Bl-istess mod, skont it-tielet paragrafu tal-Artikolu 246 TFUE, meta ż- 
żmien li jkun fadal għall-mandat tal-Kummissjoni jkun qasir, il-Presi
dent tal-Kummissjoni jrid jeżamina serjament il-pożizzjoni tal-Parla
ment. 

7. Jekk il-President tal-Kummissjoni jkun biħsiebu jbiddel l-allokaz
zjoni tar-responsabbiltajiet fost il-Membri tal-Kummissjoni matul il- 
mandat tagħha skont l-Artikolu 248 TFUE, għandu jgħarraf lill-Parla
ment f’ħin xieraq għall-konsultazzjoni parlamentari rilevanti fir-rigward 
ta’ dan it-tibdil. Id-deċiżjoni tal-President li jbiddel l-allokazzjoni tal- 
portafolli jista’ jkollha effett minnufih. 

8. Kull meta l-Kummissjoni tressaq reviżjoni tal-Kodiċi ta’ Kondotta 
tal-Kummissarji dwar kunflitt ta’ interess jew imġiba etika, għandha 
titlob l-opinjoni tal-Parlament. 

▼M1
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III. DJALOGU KOSTRUTTIV U SKAMBJU TA’ TAGĦRIF 

(i) Dispożizzjonijiet ġenerali 

9. Il-Kummissjoni tiggarantixxi li tapplika l-prinċipju bażiku ta’ trat
tament indaqs għall-Parlament u għall-Kunsill, speċjalment f’dak li 
huwa aċċess għal-laqgħat u l-għoti ta’ kontributi u tagħrif ieħor, 
b’mod partikolari fi kwistjonijiet leġiżlattivi u baġitarji. 

10. Fi ħdan il-kompetenzi tagħha, il-Kummissjoni għandha tieħu 
miżuri biex tinvolvi aħjar il-Parlament b’tali mod li tqis kemm jista’ 
jkun il-fehmiet tal-Parlament fil-qasam tal-Politika Barranija u ta’ 
Sigurtà Komuni. 

11. Għandhom isiru għadd ta’ arranġamenti kif ġej biex tiġi impli
mentata s-“sħubija speċjali” bejn il-Parlament u l-Kummissjoni: 

— il-President tal-Kummissjoni jiltaqa’ mal-Konferenza tal-Presidenti 
fuq talba tal-Parlament, mhux inqas minn darbtejn fis-sena biex 
jiddiskutu kwistjonijiet ta’ interess komuni. 

— il-President tal-Kummissjoni jkollu djalogu regolari mal-President 
tal-Parlament dwar kwistjonijiet orizzontali fundamentali u proposti 
leġiżlattivi ewlenin. Dan id-djalogu għandu jinkludi wkoll stediniet 
lill-President tal-Parlament biex jattendi laqgħat tal-Kulleġġ tal- 
Kummissarji; 

— il-President tal-Kummissjoni jew il-Viċi President responsabbli mir- 
relazzjoni interistituzzjonali għandu jkun mistieden jattendi l-laqgħat 
tal-Konferenza tal-Presidenti u l-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumi
tati meta jiġu diskussi kwistjonijiet speċifiċi relatati mat-tfassil tal- 
aġenda għas-sessjoni plenarja, mar-relazzjonijiet interistituzzjonali 
bejn il-Parlament u l-Kummissjoni u ma’ kwistjonijiet leġiżlattivi 
u baġitarji; 

— għandhom isiru laqgħat kull sena bejn il-Konferenza tal-Presidenti u 
l-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati u l-Kulleġġ tal-Kummissarji 
sabiex jiġu diskussi kwistjonijiet rilevanti, inklużi t-tħejjija u l-im
plimentazzjoni tal-Programm ta’ Ħidma; 

— il-Konferenza tal-Presidenti u l-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumi
tati għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni fi żmien xieraq bir-riżultati 
tad-diskussjonijiet tagħhom li jkollhom dimensjoni interistituzzjo
nali. Barra minn hekk il-Parlament għandu jżomm il-Kummissjoni 
mgħarrfa bis-sħiħ u regolarment dwar l-eżitu tal-laqgħat li jittrattaw 
it-tħejjija tas-sessjonijiet parzjali, billi jqis il-fehmiet tal-Kummiss
joni. Dan huwa mingħajr preġudizzju għall-punt 45; 

— Bil-għan li jiġi garantit skambju ta’ tagħrif rilevanti bejn iż-żewġ 
Istituzzjonijiet, is-Segretarji Ġenerali tal-Parlament u tal-Kummiss
joni għandhom jiltaqgħu fuq bażi regolari. 

12. Kull Kummissarju jrid jiżgura li jkun hemm skambju regolari u 
dirett ta’ tagħrif bejn il-Kummissarju u l-Presidenti tal-kumitat parla
mentari relevanti. 

13. Il-Kummissjoni ma għandhiex tagħmel pubblika xi proposta 
leġiżlattiva jew xi inizjattiva jew deċiżjoni sinifikanti qabel ma tavża 
lill-Parlament bil-miktub. 

▼B
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Iż-żewġ Istituzzjonijiet għandhom jidentifikaw minn qabel, bi ftehim 
komuni, fuq bażi tal-Programm ta’ Ħidma tal-Kummissjoni, l-inizjattivi 
ewlenin li għandhom jiġu ppreżentati fis-sessjoni plenarja. Bħala prin 
ċipju, il-Kummissjoni għandha l-ewwel tippreżenta dawn l-inizjattivi 
waqt is-sessjoni plenarja u biss wara dan lill-pubbliku. 

Bl-istess mod, għandhom jidentifikaw dawk il-proposti u l-inizjattivi li 
għalihom hemm bżonn jiġi ppreżentat tagħrif quddiem il-Konferenza 
tal-Presidenti, jew billi jiġi mgħarraf b’mod xieraq il-kumitat parlamen
tari relevanti jew il-president tiegħu. 

Dawn id-deċiżjonijiet għandhom jittieħdu fil-qafas tad-djalogu regolari 
bejn iż-żewġ Istituzzjonijiet, kif inhu stipulat fil-punt 11, u għandhom 
jiġu aġġornati fuq bażi regolari billi jitqiesu kwalunkwe żviluppi poli
tiċi. 

14. Jekk dokument intern tal-Kummissjoni - li dwaru l-Parlament ma 
kienx avżat skont dan il-Ftehim Qafas - jiċċirkola barra mill-Istituzzjo
nijiet, il-President tal-Parlament jista’ jitlob li d-dokument konċernat 
jintbagħat lill-Parlament mingħajr dewmien ħalli jgħaddih lil kull 
Membru tal-Parlament li jsaqsi għalih. 

15. Il-Kummissjoni tipprovdi kull tagħrif u dokumentazzjoni dwar il- 
laqgħat tagħha mal-esperti nazzjonali fil-qafas tal-ħidma tagħha għat- 
tħejjija u l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, inklużi liġijiet 
li ma jorbtux u atti delegati. Il-Kummissjoni, f’każ li tintalab tagħmel 
dan mill-Parlament, tista’ wkoll tistieden l-esperti tal-Parlament biex 
jattendu għal dawk il-laqgħat. 

Id-dispożizzjonijiet rilevanti huma stipulati fl-Anness I. 

16. Fi żmien tliet xhur wara l-adozzjoni ta’ riżoluzzjoni parlamentari, 
il-Kummissjoni għandha tipprovdi tagħrif bil-miktub lill-Parlament dwar 
l-azzjoni meħuda bħala tweġiba għal talba speċifika indirizzata lilha 
mir-riżoluzzjonijiet tal-Parlament, inkluż f’każijiet fejn ma setgħatx 
tieħu azzjoni skont il-fehmiet tiegħu. F’każ li t-talba tkun urġenti, dak 
il-perjodu jista’ jitqassar. Jista’ jiġi prorogat b’xahar meta t-talba tkun 
teħtieġ ħidma aktar eżawrjenti u meta din tkun debitament kif jistħoqq. 
Il-Parlament għandu jiżgura ruħu li dan it-tagħrif jinxtered b’mod wiesa’ 
mal-istituzzjoni. 

Il-Parlament għandu jagħmel ħiltu biex jevita li jagħmel mistoqsijiet bil- 
fomm jew bil-miktub dwar kwistjonijiet li dwarhom il-Kummissjoni 
tkun diġà għarrfet lill-Parlament dwar il-pożizzjoni tagħha permezz ta’ 
komunikazzjoni ta’ segwitu bil-miktub. 

Il-Kummissjoni għandha tintrabat li tirrapporta dwar is-segwitu konkret 
li jkun ingħata lil kwalunkwe talba għal preżentazzjoni ta’ proposta 
skont l-Artikolu 225 TFUE (rapport ta’ inizjattiva leġiżlattiva) fi 
żmien tliet xhur wara l-adozzjoni tar-risoluzzjoni korrispondenti fil- 
plenarja. Il-Kummissjoni għandha tressaq proposta leġiżlattiva sa 
mhux iktar tard minn sena wara jew tinkludi l-proposta fil-Programm 
ta’ Ħidma tagħha tas-sena ta’ wara. Jekk il-Kummissjoni ma tippre 
żentax proposta, din għandha tagħti spjegazzjonijiet dettaljati lill-Parla
ment Ewropew dwar ir-raġunijiet. 

Il-Kummissjoni għandha wkoll timpenja ruħha favur kooperazzjoni mill- 
qrib u bikrija mal-Parlament dwar kull talba ta’ inizjattiva leġiżlattiva 
minn inizjattivi taċ-ċittadini. 
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Rigward il-proċedura ta’ kwittanza, id-disposizzjonijiet speċifiċi stipulati 
fil-punt 31 għandhom japplikaw. 

17. Meta jsiru inizjattivi, rakkomandazzjonijiet jew talbiet għal atti 
leġiżlattivi skont l-Artikolu 289(4) TFUE, il-Kummissjoni għandha 
tavża lill-Parlament, jekk dan ikun mitlub, dwar il-pożizzjoni tagħha 
dwar dawk il-proposti miġjuba quddiem il-kumitat parlamentari rile
vanti. 

18. Iż-żewġ Istituzzjonijiet jaqblu li jikkooperaw fil-qasam tar-relaz
zjonijiet mal-Parlamenti nazzjonali. 

Il-Parlament u l-Kummissjoni għandhom jikkooperaw fl-implimentazz
joni tal-Protokoll nru 2 tat-TFUE dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta’ 
sussidjarjetà u proporzjonalità. Din il-kooperazzjoni għandha tinkludi 
arranġamenti li jkollhom x’jaqsmu ma’ kwalunkwe traduzzjoni meħtieġa 
tal-opinjonijiet motivati ppreżentati mill-Parlamenti nazzjonali. 

Meta l-limiti msemmija fl-Artikolu 7 tal-Protokoll nru 2 tat-TFUE jkunu 
ġew sodisfatti, il-Kummissjoni għandha tipprovdi t-traduzzjonijiet tal- 
opinjonijiet motivati kollha ppreżentati mill-Parlamenti nazzjonali flim
kien mal-pożizzjoni tagħha f’dan ir-rigward. 

19. Il-Kummissjoni għandha tgħarraf lill-Parlament dwar il-lista tal- 
gruppi esperti tagħha mwaqqfa sabiex jgħinu lill-Kummissjoni fit- 
twettiq tad-dritt tagħha għall-inizjattiva. Din il-lista għandha tkun aġġor
nata fuq bażi regulari u pubblikata. 

F’dan il-qafas, il-Kummissjoni għandha tgħarraf b’mod xieraq lill- 
kumitat parlamentari kompetenti, fuq rikjesta speċifika u motivata tal- 
president tiegħu, dwar l-attivitajiet u l-kompożizzjoni ta’ gruppi bħal 
dawn. 

20. Bl-għajnuna ta’ mekkaniżmi xierqa, iż-żewġ istituzzjonijiet 
għandu jkollhom djalogu kostruttiv dwar mistoqsijiet li jikkonċernaw 
oqsma amministrattivi importanti, l-iżjed dwar kwistjonijiet li jkollhom 
implikazzjonijiet diretti għall-amministrazzjoni tal-Parlament stess. 

21. Il-Parlament għandu jitlob l-opinjoni tal-Kummissjoni, meta 
huwa jressaq reviżjoni tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu dwar ir-relazzjo
nijiet mal-Kummissjoni. 

22. Meta tkun invokata l-kunfidenzjalità dwar kwalunkwe tagħrif 
mibgħut skont din il-Ftehim Qafas, għandhom japplikaw id-disposizzjo
nijiet imsemmija fl-Anness II. 

(ii) Ftehimiet internazzjonali u tkabbir 

23. Il-Parlament għandu jkun mgħarraf minnufih u bis-sħiħ f’kull fażi 
tan-negozjati u tal-konklużjoni ta’ ftehimiet internazzjonali, inkluża d- 
definizzjoni ta’ direttivi ta’ negozjati. Il-Kummissjoni għandha taġixxi 
b’mod tali li tagħti effett sħiħ lill-obbligi tagħha skont l-Artikolu 218 
TFUE, filwaqt li tirrispetta l-irwol ta’ kull Istituzzjoni skont l-Arti
kolu 13(2) TUE. 

Il-Kummissjoni għandha tapplika l-arranġamenti stipulati fl-Anness III. 

24. It-tagħrif imsemmi fil-punt 23 għandu jingħata lill-Parlament fi 
żmien biżżejjed biex jekk hemm bżonn, ikun jista’ jagħti l-opinjoni 
tiegħu, u lill-Kummissjoni biex safejn ikun possibbli tkun tista’ tqis l- 
opinjoni tal-Parlament. Dan it-tagħrif għandu, bħala regola ġenerali, 
jkun provdut lill-Parlament mill-kumitat parlamentari responsabbli u, 
fejn hu xieraq, waqt seduta plenarja. F’każijiet ġustifikati kif jistħoqq, 
dan għandu jingħata lil aktar minn kumitat parlamentari wieħed. 

▼B

B1_Ftehim Qafas dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea

- 34 -- 34 -



 

02010Q1120(01) — MT — 07.02.2018 — 001.001 — 7 

Bi qbil mad-dispożizzjonijiet tal-Anness II, il-Parlament u l-Kummiss
joni jieħdu ħsieb jistabbilixxu proċeduri u salvagwardji xierqa għall- 
preżentazzjoni ta’ informazzjoni kunfidenzjali mill-Kummissjoni lill- 
Parlament. 

25. Iż-żewġ Istituzzjonijiet jagħrfu illi minħabba l-irwoli istituzzjonali 
differenti tagħhom, il-Kummissjoni tirrappreżenta l-Unjoni Ewropea 
f’negozjati internazzjonali, għajr f’dawk li għandhom x’jaqsmu mal- 
Politika Barranija u ta’ Sigurtà Komuni u f’każijiet oħra kif jiddisponu 
t-Trattati. 

Meta l-Kummissjoni tirrappreżenta l-Unjoni f’konferenzi internazzjonali, 
hija għandha fuq talba tal-Parlament, tiffaċilita l-inklużjoni ta’ delegaz
zjoni ta’ Membri tal-Parlament Ewropew bħala osservaturi f’delegazzjo
nijiet tal-Unjoni, sabiex ikun mgħarraf minnufih u bis-sħiħ dwar il- 
ħidma tal-konferenza. Il-Kummissjoni tieħu ħsieb, fejn japplika, li siste
matikament tgħarraf lid-delegazzjoni tal-Parlament bl-eżitu tan-negoz
jati. 

Il-Membri tal-Parlament Ewropew ma jistgħux jieħdu sehem direttament 
f’dawn in-negozjati. Suġġett għall-possibilitajiet ġuridiċi, tekniċi u 
diplomatiċi, jistgħu jingħataw status ta’ osservaturi mill-Kummissjoni. 
F’każ li dan jiġi miċħud, il-Kummissjoni tgħarraf lill-Parlament bir- 
raġunijiet għal din id-deċiżjoni. 

Barra minn hekk, il-Kummissjoni għandha tiffaċilita l-parteċipazzjoni 
ta’ Membri tal-Parlament Ewropew bħala osservaturi fil-laqgħat kollha 
rilevanti taħt ir-responsabbiltà tagħha qabel u wara s-sessjonijiet tan- 
negozjati. 

26. Taħt l-istess kundizzjonijiet, il-Kummissjoni għandha żżomm lill- 
Parlament mgħarraf sistematikament dwar il-laqgħat ta’ korpi mwaqqfa 
bi ftehimiet internazzjonali multilaterali li jinvolvu l-Unjoni u tiffaċilita 
l-aċċess għal Membri tal-Parlament Ewropew li jkunu parti minn dele
gazzjonijiet tal-Unjoni, kulmeta dawn il-korpi jintalbu jieħdu deċiżjoni
jiet li jkunu jeħtieġu l-approvazzjoni tal-Parlament jew li l-impliment
azzjoni tagħhom tkun tista’ tirrikjedi l-adozzjoni ta’ atti ġuridiċi skont il- 
proċedura leġiżlattiva ordinarja. 

27. Il-Kummissjoni għandha barra minn hekk tagħti lid-delegazzjo
nijiet tal-Parlament inklużi fid-delegazzjonijiet tal-Unjoni għal konfe
renzi internazzjonali aċċess għall-użu tal-faċilitajiet kollha tad-delegaz
zjoni tal-UE f’dawn l-okkażjonijiet, konformement mal-prinċipju ġene
rali ta’ kooperazzjoni tajba bejn l-istituzzjonijiet u billi tqis il-loġistika 
disponibbli. 

Il-President tal-Parlament għandu jibgħat proposta lill-President tal- 
Kummissjoni dwar l-inklużjoni ta’ delegazzjoni tal-Parlament fid-dele
gazzjoni tal-Unjoni mhux aktar tard minn 4 ġimgħat qabel il-bidu tal- 
konferenza, u jispeċifika l-kap tad-delegazzjoni tal-Parlament u n-numru 
ta’ Membri tal-Parlament Ewropew li għandhom ikunu inklużi. F’każi
jiet debitament ġustifikati, dan it-terminu jista’ jitqassar f’ċirkostanzi 
eċċezzjonali. 

In-numru ta’ Membri tal-Parlament Ewropew inklużi fid-delegazzjoni 
tal-Parlament u tal-persunal ta’ sostenn għandu jkun proporzjonat 
għad-daqs kumplessiv tad-delegazzjoni tal-Unjoni. 
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28. Il-Kummissjoni għandha żżomm lill-Parlament infurmat għal 
kollox dwar il-progress tan-negozjati għal sħubija u b’mod partikulari 
dwar aspetti u żviluppi prinċipali, sabiex tagħtih opportunità jesprimi l- 
opinjonijiet tiegħu f’ħin biżżejjed bl-għajnuna tal-proċeduri parlamentari 
xierqa. 

29. Meta l-Parlament jadotta rakkomandazzjoni dwar dawn is- 
suġġetti msemmijin fil-punt 28, skont l-Artikolu 90(4) tar-Regoli ta’ 
Proċedura tiegħu, u meta l-Kummissjoni tiddeċiedi għal raġunijiet 
importanti li ma tistax tappoġġja rakkomandazzjoni bħal din, hija 
għandha tispjega r-raġunijiet quddiem il-Parlament, waqt seduta plenarja 
jew waqt il-laqgħa li jkun imiss tal-kumitat parlamentari rilevanti. 

(iii) Implimentazzjoni baġitarja 

30. Waqt konferenzi ta’ donaturi, qabel ma jsir irbit finanzjarju li 
jinvolvi impriżi finanzjarji ġodda u li jitlob il-qbil tal-awtorità baġitarja, 
il-Kummissjoni għandha tavża l-awtorità baġitarja u tevalwa l-kummenti 
tagħha. 

31. Fir-rigward tal-kwittanza annwali rregolata mill-Artikolu 319 
TFUE, il-Kummissjoni għandha tikkomunika it-tagħrif kollu meħtieġ 
għall-kontroll tal-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena rilevanti, li jitlob 
mingħandha għal dak il-għan il-president tal-kumitat parlamentari 
responsabbli għall-proċedura ta’ kwittanza, skont l-Anness VII tar- 
Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament. 

Jekk joħorġu aspetti ġodda li jikkonċernaw is-snin preċedenti, li 
għalihom tkun diġà ngħatat il-kwittanza, il-Kummissjoni għandha 
tgħaddi t-tagħrif kollhu meħtieġ dwar il-kwistjoni bil-għan li tintlaħaq 
soluzzjoni li tkun aċċettabbli għaż-żewġ naħat. 

(iv) Relazzjoni ma’ aġenziji regolatorji 

32. Il-persuni nominati għall-kariga ta’ Direttur Eżekuttiv ta’ aġenziji 
regolatorji għandhom ikunu preżenti għas-seduti ta’ smigħ tal-kumitati 
parlamentari. 

Barra minn hekk, fl-ambitu tad-diskussjonijiet tal-Grupp ta’ Ħidma inte
ristituzzjonali dwar l-aġenziji mwaqqaf f’Marzu 2009, il-Kummissjoni u 
l-Parlament ifittxu approċċ komuni fir-rigward tal-irwol u tal-pożizzjoni 
tal-aġenziji deċentralizzati fil-qafas istituzzjonali tal-Unjoni, akkum
panjat b’linji gwida komuni għall-ħolqien, l-istruttura u l-operat ta’ 
dawk l-aġenziji, flimkien ma’ kwistjonijiet relatati mal-finanzjament, 
mal-baġit, mal-viġilanza u mal-ġestjoni. 

IV. KOOPERAZZJONI FIR-RIGWARD TAL-PROĊEDURI LEĠIŻLAT
TIVI U TAL-IPPJANAR LEĠIŻLATTIV 

(i) Il-Programm ta’ Ħidma tal-Kummissjoni u l-programmazzjoni 
tal-Unjoni Ewropea 

33. Il-Kummissjoni għandha tagħti bidu għall-programmazzjoni 
annwali u multiannwali tal-Unjoni bil-għan li jintlaħqu ftehimiet inte
ristituzzjonali. 

34. Kull sena, il-Kummissjoni għandha tippreżenta l-Programm ta’ 
Ħidma tagħha. 
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35. Iż-żewġ Istituzzjonijiet għandhom jikkooperaw skont l-iskeda 
mħejjija fl-Anness IV. 

Il-Kummissjoni għandha tqis il-prijoritajiet espressi mill-Parlament. 

Il-Kummissjoni għandha tipprovdi biżżejjed dettalji dwar x’inhu previst 
minn kull punt fil-Programm ta’ Ħidma tagħha. 

36. Il-Kummissjoni għandha tispjega meta ma tistax tressaq proposti 
individwali fil-Programm ta’ Ħidma tagħha għas-sena kkonċernata jew 
meta titbiegħed minnu. Il-Viċi President tal-Kummissjoni responsabbli 
mir-relazzjonijiet interistituzzjonali jieħu ħsieb li jippreżenta regolarment 
rapport lill-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati, li jispeċifika l-impli
mentazzjoni politika tal-Programm ta’ Ħidma tal-Kummissjoni għas- 
sena kkonċernata. 

(ii) Proċedura għall-adozzjoni ta’ atti 

37. Il-Kummissjoni għandha tevalwa bir-reqqa l-emendi għall- 
proposti leġiżlattivi tagħha adottati mill-Parlament, bil-għan li dawn 
jitqiesu fi kwalunkwe proposta emendata. 

Meta tagħti l-opinjoni tagħha dwar l-emendi tal-Parlament skont l-Arti
kolu 294 TFUE, il-Kummissjoni għandha tqis bir-reqqa l-emendi adot
tati fit-tieni qari; jekk tiddeċiedi, għal raġunijiet importanti u wara 
konsiderazzjoni mill-Kulleġġ, biex ma tadottax jew ma tappoġġjax 
emendi bħal dawn, għandha tispjega d-deċiżjoni tagħha quddiem il- 
Parlament, u f’kull każ fl-opinjoni tagħha dwar l-emendi tal-Parlament, 
skont il- punt (ċ) tal-Artikolu 294(7) TFUE. 

38. Meta tittratta inizjattiva ppreżentata minn mhux inqas minn kwart 
tal-Istati Membri, b’konformità mal-Artikolu 76 TFUE, il-Parlament 
jieħu ħsieb li ma jadotta l-ebda rapport fil-kumitat rilevanti qabel ma 
jirċievi l-opinjoni tal-Kummissjoni dwar l-inizjattiva. 

Il-Kummissjoni tieħu ħsieb toħroġ l-opinjoni tagħha dwar inizjattiva 
bħal din sa mhux aktar tard minn 10 ġimgħat wara li tkun ġiet ippre 
żentata. 

39. Il-Kummissjoni għandha tipprovdi spjegazzjoni dettaljata fi 
żmien xieraq qabel ma tirtira kwalunkwe proposta li dwarha l-Parlament 
ikun diġà esprima pożizzjoni fl-ewwel qari. 

Il-Kummissjoni għandha tipproċedi b’analiżi tal-proposti kollha 
pendenti fil-bidu tal-mandat tal-Kummissjoni l-ġdida, biex tikkonfer
mahom jew tirtirahom politikament, filwaqt li tqis kif jistħoqq il-fehmiet 
espressi mill-Parlament. 

40. Għall-proċeduri leġiżlattivi speċjali li dwarhom il-Parlament 
għandu jiġi kkonsultat, inklużi proċeduri oħrajn bħal dik imniżżla fl- 
Artikolu 148 TFUE, il-Kummissjoni: 

(i) għandha tieħu miżuri biex tinvolvi aħjar lill-Parlament b’mod li tqis 
kemm jista’ jkun il-fehmiet tal-Parlament, partikolarment biex 
tiżgura li l-Parlament ikollu ż-żmien meħtieġ biex iqis il-proposta 
tal-Kummissjoni; 
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(ii) għandha tiżgura li l-korpi tal-Kunsill jiġu mfakkra fi żmien xieraq 
biex ma jilħqux ftehim politiku għall-proposti tagħha qabel ma l- 
Parlament ikun adotta l-opinjoni tiegħu. Hi għandha titlob li d- 
diskussjoni tiġi konkluża fuq livell ministerjali wara li jkun ingħata 
żmien raġonevoli lill-membri tal-Kunsill biex jeżaminaw l-opinjoni 
tal-Parlament; 

(iii) għandha tiżgura li l-Kunsill josserva r-regoli stabbiliti mill-Qorti 
tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea li jeżiġu li l-Parlament jerġa’ 
jiġi kkonsultat jekk il-Kunsill jemenda proposta tal-Kummissjoni 
b’mod sostanzjali. Il-Kummissjoni għandha tgħarraf lill-Parlament 
dwar kull avviż mogħti lill-Kunsill dwar il-ħtieġa ta’ konsultazzjoni 
mill-ġdid; 

(iv) tieħu ħsieb, jekk hu xieraq, biex tirtira proposta leġiżlattiva li l- 
Parlament ikun ċaħad. Jekk, għal raġunijiet importanti u wara 
konsiderazzjoni mill-Kulleġġ, il-Kummissjoni tiddeċiedi li żżomm 
il-proposta tagħha, għandha tispjega r-raġunijiet għal dik id-deċiż
joni f’dikjarazzjoni quddiem il-Parlament. 

41. Min-naħa tiegħu, sabiex itejjeb l-ippjanar leġiżlattiv, il-Parlament 
jieħu ħsieb: 

(i) li jippjana t-taqsimiet leġiżlattivi tal-aġenda tiegħu, jadattahom mal- 
Programm ta’ Ħidma attwali tal-Kummissjoni u mar-riżoluzzjonijiet 
li jkun adotta fuq dak il-programm b’mod partikolari bil-ħsieb ta’ 
titjib fl-ippjanar tad-dibattiti prijoritarji; 

(ii) li josserva skadenzi raġonevoli, safejn dawn huma utli għall-proċe
dura, meta jkun qed jadotta l-posizzjoni tiegħu waqt l-ewwel qari 
skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja jew l-opinjoni tiegħu skont 
il-proċedura ta’ konsultazzjoni; 

(iii) li sa fejn ikun possibbli jaħtar rapporteurs fuq proposti fil-ġejjieni 
hekk kif jiġi adottat il-Programm ta’ Ħidma tal-Kummissjoni; 

(iv) li jikkunsidra talbiet għal konsultazzjoni mill-ġdid bħala kwistjoni 
ta’ prijorità assoluta kemm-il darba jkun irċieva t-tagħrif kollu 
meħtieġ. 

(iii) Kwistjonijiet relatati ma’ Tfassil Aħjar tal-Liġijiet 

42. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-valutazzjonijiet tal-impatt li 
tagħmel jitwettqu taħt ir-responsabbiltà tagħha permezz ta’ proċedura 
trasparenti li tiggarantixxi valutazzjoni indipendenti. Il-valutazzjonijiet 
tal-impatt għandhom ikunu ppubblikati fi żmien xieraq, filwaqt li 
jitqiesu xenarji differenti, fosthom għażla li jinżamm l-istatus quo, u 
għandhom fil-prinċipju jiġu ppreżentati lill-kumitat parlamentari rile
vanti fil-fażi ta’ għoti ta’ tagħrif lill-Parlamenti nazzjonali skont il-Proto
kolli nri 1 u 2 tat-TFUE. 

43. Fl-oqsma fejn il-Parlament normalment huwa involut fil-proċess 
leġiżlattiv, il-Kummissjoni għandha tuża liġijiet li ma jorbtux, fejn dan 
ikun xieraq, u fuq bażi ġustifikata kif jistħoqq wara li tkun tat lill- 
Parlament l-opportunità li jesprimi fehmietu. Il-Kummissjoni għandha 
tipprovdi spjegazzjoni dettaljata lill-Parlament dwar il-mod kif fehmietu 
jkunu tqiesu meta tadotta l-proposti tagħha. 

▼B
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44. Sabiex ikun żgurat monitoraġġ aħjar tat-traspożizzjoni u l-appli
kazzjoni tal-liġi tal-Unjoni, il-Kummissjoni u l-Parlament għandhom 
jagħmlu ħilithom biex jinkludu tabelli ta’ korrelazzjoni obbligatorji u 
limitu ta’ żmien li jorbot għat-traspożizzjoni, li fil-każ tad-direttivi 
normalment ma għandux jisboq perjodu ta’ sentejn. 

Barra mir-rapporti speċjali u mir-rapport annwali dwar l-applikazzjoni 
tad-dritt tal-Unjoni, il-Kummissjoni għandha tqiegħed għad-dispożiz
zjoni tal-Parlament tagħrif fil-qosor dwar il-proċeduri ta’ ksur kollha 
mill-ittra ta’ avviż formali, inkluż, jekk il-Parlament jitlob dan, fuq 
bażi ta’ każ b’każ u fir-rispett tar-regoli relatati mal-kunfidenzjalità, 
partikolarment dawk rikonoxxuti mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni 
Ewropea, dwar il-kwistjonijiet li magħhom ikollha x’taqsam il-proċe
dura ta’ ksur. 

V. IL-PARTEĊIPAZZJONI TAL-KUMMISSJONI FIL-PROĊEDURI 
PARLAMENTARI 

45. Il-Kummissjoni għandha tagħti prijorità lill-preżenza tagħha, jekk 
hekk jintalab, fis-seduti plenarji jew fil-laqgħat tal-korpi l-oħra tal-Parla
ment, qabel ġrajjiet jew stediniet oħra li jseħħu fl-istess ħin. 

B’mod partikolari, il-Kummissjoni għandha tiżgura, bħala regola ġene
rali, li l-Membri tal-Kummissjoni jkunu preżenti kull meta l-Parlament 
jitlob dan waqt seduti plenarji li fihom jiġu diskussi punti tal-aġenda li 
jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tagħhom. Dan japplika għall-abbozzi preli
minari tal-aġendi li jkunu ġew approvati mill-Konferenza tal-Presidenti 
fis-sessjonijiet parzjali preċedenti. 

Il-Parlament ifittex li jiżgura, bħala regola ġenerali, li punti tal-aġenda 
tas-sessjonijiet parzjali li jaqgħu taħt ir-responsabbiltà ta’ Membru tal- 
Kummissjoni jiġu raggruppati. 

46. Fuq talba tal-Parlament, issir dispożizzjoni għal Siegħa ta’ 
Mistoqsijiet regolari mal-President tal-Kummissjoni. Din is-Siegħa ta’ 
Mistoqsijiet tkun tikkonsisti f’żewġ partijiet: l-ewwel waħda mal- 
mexxejja tal-gruppi politiċi jew mar-rappreżentanti tagħhom, li titmexxa 
fuq bażi totalment spontanja; it-tieni waħda ddedikata lil tema politika 
miftiehma minn qabel, mhux aktar tard mill-Ħamis qabel is-sessjoni 
parzjali rilevanti, iżda mingħajr mistoqsijiet imħejjija. 

Barra minn hekk, għandha tiddaħħal Siegħa ta’ Mistoqsijiet mal-membri 
tal Kummissjoni, fosthom il-Viċi President għar-Relazzjonijiet Ester
ni/ir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Poli
tika ta’ Sigurtà, fuq il-mudell tas-Siegħa ta’ Mistoqsijiet mal-President 
tal-Kummissjoni, bil-għan li jiġi riformat il-Ħin għall-Mistoqsijiet 
attwali. Din is-Siegħa ta’ Mistoqsijiet għandha jkollha x’taqsam mal- 
portafoll tal-Membri tal-Kummissjoni rispettivi. 

47. Il-Kummissarji għandhom jinstemgħu jekk huma jitolbu dan. 

Bla ħsara għall-Artikolu 230 TFUE, iż-żewġ Istituzzjonijiet għandhom 
jaqblu dwar regoli ġenerali dwar l-allokazzjoni tal-ħin tad-diskorsi bejn 
l-Istituzzjonijiet. 

Iż-żewġ istituzzjonijiet jaqblu li l-allokazzjoni indikattiva tal-ħin tad- 
diskorsi tagħhom għandha tiġi rispettata. 

▼B
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48. Bil-għan li tiġi żgurata l-preżenza tal-Kummissarji, il-Parlament 
jieħu ħsieb li jagħmel mill-aħjar biex jaderixxi mal-abbozz finali tal- 
aġenda tiegħu. 

Meta l-Parlament jemenda l-abbozz finali tal-aġenda, jew iċaqlaq punti 
mill-aġenda fis-sessjoni parzjali, il-Parlament għandu jgħarraf minnufih 
lill-Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha tagħmel l-aħjar li tista’ biex 
tiżgura l-preżenza tal-Membru responsabbli tal-Kummissjoni. 

49. Il-Kummissjoni tista’ tipproponi l-inklużjoni ta’ punti fl-aġenda 
sa mhux aktar tard mil-mil-laqgħa tal-Konferenza tal-Presidenti li tidde 
ċiedi dwar l-abbozz aħħari tal-aġenda ta’ sessjoni parzjali. Il-Parlament 
għandu jqis bis-sħiħ proposti bħal dawn. 

50. Kwalunkwe kumitat parlamentari għandu jfittex li jżomm l- 
abbozzi tal-aġenda u l-aġenda tiegħu. 

Kull meta kumitat parlamentari jemenda l-abbozz għall-aġenda jew l- 
aġenda tiegħu, il-Kummissjoni għandha tiġi mgħarrfa minnufih. B’mod 
partikolari, il-kumitati parlamentari għandhom jagħmlu ħilithom biex 
jirrispettaw skadenza raġonevoli li tippermetti l-preżenza ta’ Membri 
tal-Kummissjoni fil-laqgħat tagħhom. 

Meta l-preżenza ta’ Membru tal-Kummissjoni ma tkunx espliċitament 
mitluba waqt laqgħa tal-kumitat parlamentari, il-Kummissjoni għandha 
tiżgura li tkun rappreżentata minn uffiċjal kompetenti fil-livell xieraq. 

Il-kumitati parlamentari jagħmlu ħilithom biex jikkoordinaw 
xogħolhom, inkluż li ma jħallux li jsiru laqgħat paralleli dwar l-istess 
suġġett, u jagħmlu ħilithom biex ma jitbiegħdux mill-abbozz ta’ aġenda, 
biex il-Kummissjoni tkun tista’ tiggarantixxi livell xieraq ta’ rappreżen
tanza. 

Jekk tintalab il-preżenza ta’ uffiċjal ta’ livell għoli (Direttur Ġenerali 
jew Direttur) f’laqgħa ta’ kumitat li tittratta proposta tal-Kummissjoni, 
ir-rappreżentant tal-Kummissjoni għandu jitħalla jagħmel interventi. 

VI. DISPOŻIZZJONIJIET AĦĦARIN 

51. Il-Kummissjoni tikkonferma l-impenn tagħha li teżamina mill- 
aktar fis possibbli l-atti leġiżlattivi li ma kinux ġew adattati għall-proċe
dura regolatorja bi skrutinju qabel id-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ 
Lisbona, bil-għan li jiġi valutat jekk dawk l-istrumenti jeħtiġux jiġu 
adattati għar-reġim ta’ atti delegati introdott mill-Artikolu 290 TFUE. 

Bħala għan aħħari, sistema koerenti ta’ atti delegati u ta’ atti ta’ impli
mentazzjoni, konsisteni bis-sħiħ mat-Trattat il-ġdid, għandha tinkiseb 
permezz ta’ valutazzjoni progressiva tax-xorta u tal-kontenuti ta’ miżuri 
attwalment suġġetti għall-proċedura regolatorja bi skrutinju, sabiex jiġu 
adattati fi żmien xieraq għar-reġim stipulat fl-Artikolu 290 TFUE. 
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52. Id-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Ftehim Qafas jissupplimenta l- 
Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet ( 1 ) mingħajr 
ma jaffettwawh u bla ħsara għal kwalunkwe reviżjoni oħra tiegħu. Bla 
ħsara għan-negozjati imminenti bejn il-Parlament, il-Kummissjoni u l- 
Kunsill, iż-żewġ Istituzzjonijiet jintrabtu li jaqblu dwar tibdil ewlieni fit- 
tħejjija ta’ negozjati ġejjienin dwar l-adattament tal-Ftehim Interistituz
zjonali dwar Tfassil Aħjar tal-Liġijiet għad-dispożizzjonijiet il-ġodda 
imdaħħla mit-Trattat ta’ Lisbona, filwaqt li titqies il-prattika attwali u 
dan il-Ftehim Qafas. 

Jaqblu wkoll dwar il-bżonn li jissaħħaħ il-mekkaniżmu eżistenti ta’ 
kuntatt interistituzzjonali, fuq livell politiku u tekniku, fir-rigward tat- 
Tfassil Ahjar tal-Liġijiet, biex tiġi żgurata kooperazzjoni interistituzzjo
nali effettiva bejn il-Parlament, il-Kummissjoni u l-Kunsill. 

53. Il-Kummissjoni tintrabat li tagħti bidu malajr lill-programmaz
zjoni annwali u multiannwali tal-Unjoni bil-għan li jintlaħqu ftehimiet 
interistituzzjonali, skont l-Artikolu 17 TUE. 

Il-Programm ta’ Ħidma tal-Kummissjoni huwa l-kontribut tal-Kummiss
joni għall-programmazzjoni annwali u multiannwali tal-Unjoni. Wara l- 
adozzjoni tiegħu mill-Kummissjoni, għandu jsir trilogu bejn il-Parla
ment, il-Kunsill u l-Kummissjoni bil-għan li jintlaħaq qbil dwar il- 
programmazzjoni tal-Unjoni. 

F’dan il-kuntest u malli l-Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni jkunu 
laħqu kunsens dwar il-programmazzjoni tal-Unjoni, iż-żewġ Istituzzjo
nijiet għandhom jirrivedu d-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Ftehim Qafas li 
għandhom x’jaqsmu mal-programmazzjoni. 

Il-Parlament u l-Kummissjoni jistiednu lill-Kunsill biex mill-iktar fis 
possibli jidħol f’taħditiet dwar il-programmazzjoni tal-Unjoni kif previst 
fl-Artikolu 17 TUE mill-aktar fis possibbli. 

54. L-implimentazzjoni prattika ta’ dan il-Ftehim Qafas u l-Annessi 
tiegħu se tkun valutata perjodikament miż-żewġ Istituzzjonijiet. Sa 
tmiem l-2011, għandha ssir reviżjoni fid-dawl tal-esperjenza prattika. 

▼B 

( 1 ) ĠU C 321, 31.12.2003, p. 1.
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ANNESS I 

Laqgħat tal-Kummissjoni ma' esperti nazzjonali 

Dan l-Anness jistipula l-kundizzjonijiet għall-implimentazzjoni tal-punt 15 tal- 
Ftehim Qafas. 

1. Kamp ta' Applikazzjoni 

Id-dispożizzjonijiet tal-punt 15 tal-Ftehim Qafas jikkonċernaw il-laqgħat 
segwenti: 

1) Laqgħat tal-Kummissjoni li jsiru fil-qafas tal-gruppi ta' esperti stabbiliti mill- 
Kummissjoni u li għalihom ikunu mistednin l-awtoritajiet nazzjonali mill- 
Istati Membri kollha, meta dawn ikunu dwar it-tħejjija u l-implimentazzjoni 
tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, inklużi liġijiet li ma jorbtux u atti delegati; 

2) Laqgħat ad hoc tal-Kummissjoni li għalihom ikunu mistednin esperti nazzjo
nali mill-Istati Membri kollha, meta dawn ikunu dwar it-tħejjija u l-impliment
azzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, inklużi liġijiet li ma jorbtux u atti delegati. 

Huma esklużi l-laqgħat tal-kumitati tal-komitoloġija, bla ħsara għall-arranġamenti 
speċifiċi eżistenti u tal-ġejjieni dwar l-għoti ta' tagħrif lill-Parlament Ewropew 
dwar l-eżerċizzju tas-setgħat tal-implimentazzjoni tal-Kummissjoni ( 1 ). 

2. Tagħrif li għandu jintbagħat lill-Parlament 

Il-Kummissjoni tintrabat li tibgħat lill-Parlament l-istess dokumentazzjoni li 
tibgħat lill-awtoritajiet nazzjonali fir-rigward tal-laqgħat imsemmija hawn fuq. 
Il-Kummissjoni tibgħat dawn id-dokumenti, inklużi l-aġendi, f'kaxxa tal-posta 
funzjonali tal-Parlament fl-istess żmien li jintbagħtu lill-esperti nazzjonali. 

3. Stedina ta' esperti tal-Parlament 

Fuq talba tal-Parlament, il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi li tistieden lill-Parlament 
jibgħat esperti tal-Parlament biex jattendu l-laqgħat tal-Kummissjoni ma' esperti 
nazzjonali kif identifikat fil-punt 1. 

▼B 

( 1 ) It-tagħrif li għandu jingħata lill-Parlament dwar il-ħidma tal-kumitati tal-komitoloġija u l- 
prerogattivi tal-Parlament fl-operat tal-proċeduri ta' komitoloġija huma ddefiniċi b'mod 
ċar fi strumenti oħra: (1) Deċiżjoni tal-Kunsill tat-28 ta' Ġunju 1999 li tipprovdi l- 
proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta' l-implimentazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni 
(ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23), (2) ftehima interistituzzjonali tat-3 ta' Ġunju 2008 bejn il- 
Parlament u l-Kummissjoni dwar il-proċeduri ta' komitoloġija; u (3) strumenti meħtieġa 
għall-implimentazzjoni tal-Artikolu 291 TFUE.
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ANNESS II 

Tagħrif kunfidenzjali mibgħuta lill-Parlament 

1. Kamp ta' applikazzjoni 

1.1. Dan l-Anness għandu jirregola t-twassil lill-Parlament u l-ġestjoni ta’ 
tagħrif kunfidenzjali, kif definit fil-punt 1.2., mill-Kummissjoni f’relaz
zjoni mal-eżerċizzju tal-prerogattivi u tal-kompetenzi tal-Parlament. Iż- 
żewġ Istituzzjonijiet għandhom jaġixxu skont id-doveri reċiproċi ta’ 
kooperazzjoni sinċiera fl-ispirtu ta’ fiduċja kompleta u reċiproka u f’kon
formità stretta mad-disposizzjonijiet relevanti tat-Trattat. 

1.2. “Tagħrif” tfisser kwalunkwe tagħrif miktub jew bil-fomm, ikun x 'ikun il- 
mezz u jkun min ikun l-awtur. 

1.2.1. “ Tagħrif kunfidenzjali” tfisser “tagħrif klassifikat tal-UE” (IKUE) u 
“tagħrif kunfidenzjali ieħor” mhux klassifikat. 

1.2.2. “Tagħrif klassifikat tal-UE” (IKUE) tfisser kwalunkwe tagħrif u materjal, 
klassifikat bħala “TRÈS SECRET UE/ EU TOP SECRET”, “SECRET 
UE”, “CONFIDENTIEL UE” jew “RESTREINT UE” jew b'indikazzjoni
jiet ta’ klassifikazzjoni nazzjonali jew internazzjonali ekwivalenti, li l- 
iżvelar mhux awtorizzat tiegħu jaf jikkaġuna livelli varji ta’ preġudizzju 
għall-interessi tal-Unjoni, jew għal xi Stat Membru wieħed jew iżjed 
tagħha, kemm jekk dan it-tagħrif joriġina fl-Unjoni jew ikun ġej mill-Istati 
Membri, minn Stati terzi jew minn organizzazzjonijiet internazzjonali. 

(a) TRÈS SECRET UE/ EU TOP SECRET: din il-klassifikazzjoni 
għandha tiġi applikata biss għal tagħrif u materjal li l-iżvelar mhux 
awtorizzat tagħhom jista' jipperikola b'mod eċċezzjonalment gravi l- 
interessi essenzjali tal-Unjoni Ewropea jew ta’ xi Stat Membru wieħed 
jew iżjed tagħha. 

(b) Secret UE: din il-klassifikazzjoni għandha tiġi applikata biss għal 
tagħrif u materjal li l-iżvelar mhux awtorizzat tagħhom jista' jwassal 
għal ħsara gravi fl-interessi essenzjali tal-Unjoni jew ta’ xi Stat 
Membru wieħed jew iżjed tagħha. 

(c) Confidentiel UE: din il-klassifikazzjoni għandha tiġi applikata għal 
tagħrif u materjal li l-iżvelar mhux awtorizzat tagħhom jista' jkun 
ta’ ħsara għall-interessi essenzjali tal-Unjoni jew ta’ xi Stat Membru 
wieħed jew iżjed tagħha; 

(d) RESTREINT UE: din il-klassifikazzjoni għandha tiġi applikata għal 
tagħrif u materjal li l-iżvelar mhux awtorizzat tagħhom jista' jkun ta’ 
żvantaġġ għall-interessi tal-Unjoni jew ta’ xi Stat Membru wieħed jew 
iżjed tagħha; 

1.2.3. “Tagħrif kunfidenzjali ieħor” tfisser kwalunkwe tagħrif kunfidenzjali, 
inkluż tagħrif kopert bl-obbligu tas-sigriet professjonali, mitlub mill-Parla
ment u/jew mibgħut mill-Kummissjoni. 

1.3. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-Parlament jingħata aċċess għat-tagħrif 
kunfidenzjali, skont id-disposizzjonijiet ta’ dan l-Anness, kull meta tirċievi 
mingħand wieħed mill-korpi parlamentari jew detenturi ta’ kariga msem
mijin fil-punt 1.4, talba dwar it-trażmissjoni ta’ tagħrif kunfidenzjali. Barra 
minn hekk, il-Kummissjoni tista' tibgħat kwalunkwe tagħrif kunfidenzjali 
lill-Parlament fuq inizjattiva tagħha stess skont id-dispożizzjonijiet ta’ dan 
l-Anness. 

1.4. Fil-kuntest ta’ dan l-Anness, dawn li ġejjin jistgħu jitolbu tagħrif kunfi
denzjali mill-Kummissjoni: 

▼B
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— il-President tal-Parlament, 

— il-presidenti tal-kumitati parlamentari kkonċernati, 

— il-Bureau u l-Konferenza tal-Presidenti, u 

— u l-kap tad-delegazzjoni tal-Parlament fi ħdan id-delegazzjoni tal- 
Unjoni f'konferenza internazzjonali. 

1.5. Tagħrif dwar proċeduri ta’ ksur u proċeduri dwar kompetizzjoni, sakemm 
ma jkunux koperti minn deċiżjoni aħħarija tal-Kummissjoni jew minn 
sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea fid-data meta tiġi 
rċevuta it-talba minn wieħed mill-korpi parlamentari / mid-detenturi ta’ 
kariga msemmija fil-punt 1.4, u tagħrif li jkollu x'jaqsam mal-ħarsien 
tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni għandu jitħalla barra mill-kamp ta’ app
likazzjoni ta’ dan l-Anness. Dan japplika mingħajr preġudizzju għall-punt 
44 tal-Ftehim Qafas u għad-drittijiet ta’ kontroll tal-baġit li jgawdi l-Parla
ment. 

1.6. Dawn id-dispożizzjonijiet għandhom japplikaw mingħajr preġudizzju 
għad-Deċiżjoni 95/167/KE, Euratom, KESE tal-Parlament Ewropew, il- 
Kunsill u l-Kummissjoni tad-19 ta’ April 1995 dwar id-dispożizzjonijiet 
dettaljati li jikkontrollaw it-tħaddim tad-dritt tal-Parlament Ewropew tal- 
investigazzjoni ( 1 ) u d-dispożizzjonijiet rilevanti tad-Deċiżjoni tal- 
Kummissjoni 1999/352/KE, KESE, Euratom tat-28 ta’ April 1999 li 
twaqqaf l-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) ( 2 ). 

2. Regoli ġenerali 

2.1. Fuq talba ta’ wieħed mill-korpi parlamentari / mid-detenturi ta’ kariga 
msemmija fil-punt 1.4, il-Kummissjoni għandha tibgħat lil dak il-korp 
parlamentari / lid-detentur ta’ kariga, b'ħeffa kif jistħoqq, kwalunkwe 
tagħrif kunfidenzjali meħtieġ għat-tħaddim tal-prerogattivi u tal-kompe
tenzi tal-Parlament. Skond is-setgħat u r-responsabilitajiet rispettivi 
tagħhom, iż-żewġ istituzzjonijiet għandhom jirrispettaw: 

— id-drittijiet fundamentali tal-bniedem, inkluż id-dritt għal proċess ġuri
diku ġust u d-dritt għall-protezzjoni tal-privatezza; 

— id-disposizzjonijiet li jirregolaw proċeduri ġuridiċi u dixxiplinarji; 

— il-protezzjoni tas-segretezza fin-negozju u tar-relazzjonijiet kummerċ
jali; 

— il-protezzjoni tal-interessi tal-Unjoni, b'mod partikulari dawk dwar is- 
sigurtà pubblika, id-difiża, ir-relazzjonijiet internazzjonali, l-istabbilità 
monetarja u l-interessi finanzjarji. 

Fil-każ ta’ nuqqas ta’ qbil, il-punt għandu jgħaddi f'idejn il-Presidenti taż- 
żewġ Istituzzjonijiet sabiex ikunu jistgħu jsolvu l-kwistjoni. 

Tagħrif kunfidenzjali minn Stat, istituzzjoni jew organizzazzjoni internaz
zjonali għandu jiġi trażmess biss bil-kunsens tiegħu. 

2.2. L-IKUE għandha tintbagħat lill-Parlament u tkun ġestita u protetta minnu 
b'konformità mal-istandards komuni minimi ta’ sigurtà applikati minn Is
tituzzjonijiet oħrajn tal-Unjoni, partikolarment il-Kummissjoni. 

▼B 

( 1 ) ĠU L 113, 19.5.1995, p. 1. 
( 2 ) ĠU L 136, 31.5.1999, p. 20.
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Hi u tikklassifika t-tagħrif li jkun ġejja mingħandha, il-Kummissjoni 
għandha tiżgura ruħha li tapplika livelli adegwati ta’ klassifikazzjoni 
konformi mal-istandards u mad-definizzjonijiet internazzjonali u mar- 
regoli interni tagħha, filwaqt li tqis kif jistħoqq il-ħtieġa li l-Parlament 
ikun jista' jkollu aċċess għad-dokumenti klassifikati għat-tħaddim effikaċi 
tal-kompetenzi u tal-prerogattivi tiegħu. 

2.3. Fil-każ ta’ dubji dwar ix-xorta kunfidenzjali ta’ xi punt jew xi tagħrif jew 
dwar il-livell adegwat ta’ klassifikazzjoni tiegħu, jew fejn hu meħtieġ li 
jsiru l-arranġamenti xierqa biex tiġi trażmessa skont waħda mill-għażliet 
imsemmija fil-punt 3.2, iż-żewġ Istituzzjonijiet għandhom jikkonsultaw lil 
xulxin mill-aktar fis possibbli u qabel it-trażmissjoni tad-dokument. 
F'dawn il-konsultazzjonijiet, il-Parlament għandu jkun rappreżentat mill- 
president tal-korp parlamentari kkonċernat, akkumpanjat fejn ikun meħtieġ 
mir-rapporteur jew mid-detentur ta’ kariga li jkunu ippreżentaw t-talba. Il- 
Kummissjoni għandha tkun rappreżentata mill-Membru tal-Kummissjoni 
b'responsabbiltà għal dak il-qasam, wara konsultazzjoni mal- Membru tal- 
Kummissjoni responsabbli għall-affarijiet ta’ sigurtà. Fil-każ ta’ nuqqas ta’ 
qbil, il-punt għandu jgħaddi f'idejn il-Presidenti taż-żewġ Istituzzjonijiet 
sabiex ikunu jistgħu jsolvu l-kwistjoni. 

2.4. Jekk fl-aħħar tal-proċedura msemmija fil-punt 2.3, ma jkun intlaħaq l-ebda 
ftehim, il-President tal-Parlament, bi tweġiba għal talba motivata mill-korp 
parlamentari / mid-detentur ta’ kariga li jkun ippreżenta t-talba, għandu 
jitlob lill-Kummissjoni biex titrażmetti, skont l-iskadenza xierqa indikata 
kif suppost, it-tagħrif kunfidenzjali msemmi, waqt li jagħżel l-arranġa
menti fost il-possibilitajiet imsemmija fil-punt 3.2 ta’ dan l-Anness. 
Qabel l-iskadenza ta’ dik id-data, il-Kummissjoni għandha tavża bil- 
miktub lill-Parlament dwar il-posizzjoni aħħarija tagħha. F'dan ir-rigward, 
jekk xieraq, il-Parlament jirriżerva d-dritt ta’ rimedju. 

2.5. L-aċċess għall-IKUE għandu jingħata skont ir-regoli applikabbli għall-aw
torizzazzjoni ta’ sigurtà tal-persunal. 

2.5.1. L-aċċess għat-tagħrif klassifikat bħala “TRÈS SECRET UE/ EU” u 
“CONFIDENTIEL UE” jista' jingħata esklussivament lill-uffiċjali tal- 
Parlament u lil dawk l-impjegati tal-Parlament li jaħdmu għall-gruppi 
politiċi li għalihom huwa strettament meħtieġ, u li jkunu ntgħażlu minn 
qabel mill-korp parlamentari / mid-detentur ta’ kariga bħala persuni li 
jeħtieġu jkunu mgħarrfa u li ngħataw awtorizzazzjoni ta’ sigurtà xierqa. 

2.5.2. Fid-dawl tal-prerogattivi u tal-kompetenzi tal-Parlament, dawk il-Membri 
li ma ngħatawx awtorizzazzjoni ta’ sigurtà personali għandhom jingħataw 
aċċess għad-dokumenti kklassifikati “CONFIDENTIEL UE”, skont arran 
ġamenti prattiċi definiti bi qbil komuni, inkluż l-iffirmar ta’ dikjarazzjoni 
solenni li ma għandhomx jiżvelaw il-kontenuti ta’ dawk id-dokumenti lil 
xi terza persuna. 

L-aċċess għad-dokument klassifikati “SECRET UE” għandu jingħata lill- 
Membri li ngħataw awtorizzazzjoni ta’ sigurtà personali xierqa. 

2.5.3. Għandu jintlaħaq qbil bl-appoġġ tal-Kummissjoni biex jiġi garantit li l- 
kontribut mill-awtoritajiet nazzjonali meħtieġ fil-qafas tal-proċedura ta’ 
awtorizzazzjoni ta’ sigurtà jkun jista' jinkiseb kemm jista' jkun malajr 
mill-Parlament. 

Id-dettalji tal-kategorija jew il-kategoriji ta’ persuni b'aċċess għat-tagħrif 
kunfidenzjali għandhom jiġu kkomunikati fl-istess ħin mat-talba. 

Qabel ma jingħata aċċess għal tagħrif bħal dan kull persuna għandha tkun 
mgħarrfa dwar il-livell ta’ kunfidenzjalità u dwar l-obbligi ta’ sigurtà li 
jirriżultaw. 

▼B
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Fil-kuntest tar-reviżjoni ta’ dan l-Anness u tal-arranġamenti ġejjienin rela
tati mas-sigurtà, li hemm riferiment għalihom fil-punti 4.1 u 4.2, il-kwist
joni tal-awtorizzazzjonijiet ta’ sigurtà se terġa' tkun eżaminata. 

3. Arranġamenti għall-aċċess u l-ġestjoni ta' tagħrif kunfidenzjali 

3.1. Tagħrif kunfidenzjoni mogħti skond il-proċeduri msemmija fil-punt 2.3 u, 
fejn hu xieraq, il-punt 2.4, għandu isir disponibbli, taħt ir-responsibilità 
tal-President jew tal-Membru tal-Kummissjoni, lill-korp parlamentari/de
tentur ta’ kariga li jkun għamel it-talba, taħt il-kundizzjonijiet li ġejjin: 

Il-Parlament u l-Kummissjoni jiżguraw r-reġistrazzjoni u t-traċċabbiltà tat- 
tagħrif kunfidenzjali. 

B'mod aktar speċifiku, l-IKUE ikklassifikat bħala “CONFIDENTIEL UE” 
u “SECRET UE” għandha tintbagħat mir-reġistru ċentrali tas-Segretarju 
Ġenerali tal-Kummissjoni għand is-servizz ekwivalenti kompetenti tal- 
Parlament li jkun responsabbli li jqegħdha għad-dispożizzjoni, skont l- 
arranġamenti miftiehma, tal-korp parlamentari / tad-detentur ta’ kariga li 
jkun għamel it-talba. 

It-trażmissjoni tal-IKUE ikklassifikati bħala “TRÈS SECRET UE/ EU 
TOP SECRET” għandha tkun suġġetta għal arranġamenti ulterjuri 
miftiehma bejn il-Kummissjoni u l-korp parlamentari/id-detentur ta’ kariga 
li jkun għamel it-talba li jkunu mmirati li jiżguraw livell ta’ ħarsien xieraq 
għal dik il-klassifikazzjoni. 

3.2. Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tal-punti 2.2 u 2.4 u għall- 
arranġamenti ta’ sigurtà ġejjienin imsemmijin fil-punt 4.1, l-aċċess u l- 
arranġamenti magħmula biex jipproteġu l-kunfidenzjalità tat-tagħrif 
għandhom jiġu stipulati bi qbil komuni qabel ma jintbagħat it-tagħrif. 
Dak il-qbil bejn il-Membru tal-Kummissjoni b'responsabbiltà fil-qasam 
politiku involut u l-korp parlamentari (rappreżentat mill-president tiegħu) 
/ id-detentur ta’ kariga li jkun għamel t-talba, għandu jipprevedi l-għażla 
ta’ waħda mill-għażliet stipulati fil-punti 3.2.1 u 3.2.2 sabiex jiġi garantit 
livell ta’ kunfidenzjalità xieraq. 

3.2.1. Għal dak li għandu x'jaqsam mad-destinatarji tat-tagħrif kunfidenzjali 
għandha tkun prevista waħda minn dawn l-għażliet li ġejjin: 

— tagħrif li jkun maħsub biss għall-President tal-Parlament, f'każijiet 
ġustifikati minn raġunijiet assolutament eċċezzjonali; 

— il-Bureau u/jew il-Konferenza tal-Presidenti, 

— il-president tal-kumitat parlamentari rilevanti u r-rapporteur tal-istess 
kumitat; 

— il-membri kollha (sħaħ jew supplenti) tal-kumitat parlamentari rile
vanti; 

— il-Membri kollha tal-Parlament Ewropew. 

It-tagħrif kunfidenzjali msemmij ma jistax ikun ippubblikat jew trażmess 
lil xi destinatarju ieħor mingħajr l-approvazzjoni tal-Kummissjoni. 

3.2.2. F'dak li għandu x'jaqsam mal-arranġamenti għall-ġestjoni tat- tagħrif 
kunfidenzjali, għandhom ikunu previsti l-għażliet li ġejjin: 

(a) eżami tad-dokumenti f'kamra tal-qari sikura f'każ li t-tagħrif ikun 
klassifikat “CONFIDENTIEL UE” u f'livelli ogħla; 

▼B
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(b) il-laqgħa ssir in camera, bil-parteċipazzjoni esklussiva tal-membri tal- 
Bureau, tal-membri tal-Konferenza tal-Presidenti jew membri sħaħ jew 
supplenti tal-kumitat parlamentari kompetenti kif ukoll ta’ uffiċjali tal- 
Parlament u dawk l-impjegati tal-Parlament li jaħdmu għall-gruppi 
politiċi li jkunu ntgħażlu minn qabel mill-president bħala persuni li 
jeħtieġu jkunu mgħarrfa u li l-preżenza tagħhom hija strettament 
meħtieġa, kemm-il darba ikunu ngħataw livell meħtieġ ta’ awtorizz
azzjoni ta’ sigurtà, filwaqt li jitqiesu l-kundizzjonijiet li ġejjin: 

— kwalunkwe dokument jista' jiġi numerat u mqassam fil-bidu tal- 
laqgħa u jinġabar lura fi tmiemha. Ma jistgħu la jitniżżlu noti u 
lanqas isiru fotokopji ta’ dawk id-dokumenti; 

— id-diskussjoni dwar punt trattat skont il-proċedura ta’ kunfidenzja
lità ma għandhiex tissemma fil-minuti tal-laqgħa. 

Qabel it-trażmissjoni, id-data personali kollha tista' titneħħa mid-doku
menti. 

It-tagħrif kunfidenzjali mogħti bil-fomm lid-destinatarji fil-Parlament 
għandu jkun suġġett għal-livell ekwivalenti ta’ ħarsien tat-tagħrif kunfi
denzjali mogħti lill-forma bil-miktub. Dan jista' jinkludi dikjarazzjoni 
solenni mid-destinatarji ta’ dak it-tagħrif biex ma jxerrdux il-kontenut 
tiegħu lill-ebda persuna terza. 

3.2.3. Meta t-tagħrif bil-miktub jiġi eżaminata f'kamra tal-qari sikura, il-Parla
ment għandu jiżgura li l-arranġamenti li ġejjin ikunu fis-seħħ: 

— sistema ta’ ħżin sikura għat-tagħrif kunfidenzjali; 

— kamra tal-qari sigura mingħajr magni tal-fotokopji, telefons, faċilitajiet 
għall-fax, “scanners” jew kwalunkwe apparat tekniku ieħor għar-ripro
duzzjoni u t-trażmissjoni ta’ dokumenti, eċċ; 

— disposizzjonijiet ta’ sigurtà li jikkontrollaw l-aċċess għall-kamra tal- 
qari, inklużi l-ħtiġijiet ta’ firma f'reġistru t'aċċess u dikjarazzjoni 
solenni biex ma jinxteredx it-tagħrif kunfidenzjal eżaminat. 

3.2.4. Dan li jingħad aktar'l fuq ma jipprekludix arranġamenti ekwivalenti oħra 
miftiehmin bejn l-Istituzzjonijiet. 

3.3. Fil-każ ta’ nuqqas ta’ konformità ma’ dawn l-arranġamenti għandhom 
japplikaw id-dispożizzjonijiet dwar sanzjonijiet tal-Membri mniżżla fl- 
Anness VIII tar-Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament u fir-rigward tal-uffiċ
jali u impjegati oħra tal-Parlament Ewropew, id-dispożizzjonijiet appli
kabbli tal-Artikolu 86 tar-Regolamenti tal-Persunal ( 1 ) jew tal-Artikolu 49 
tal-Kondizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli għall-aġenti l-oħra tal-Unjoni. 

4. Dispożizzjonijiet aħħarin 

4.1. Il-Kummissjoni u l-Parlament għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa 
għall-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Anness. 

▼B 

( 1 ) Regolament tal-Kunsill (KEE, Euratom, KEFA) Nru 259/68 tad-29 ta’ Frar 1968 li 
jistabbilixxi r-Regolamenti tal-Persunal ta’ l-uffiċjali u l-kondizzjonijiet ta’ impjieg ta’ 
uffiċjali oħra tal-Komunitajiet Ewropej u li jistabbilixxi miżuri temporanji applikabbli 
għall-Uffiċjali tal-Kummissjoni.

B1_Ftehim Qafas dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea

- 47 -- 47 -



 

02010Q1120(01) — MT — 07.02.2018 — 001.001 — 20 

Għal dan il-għan, is-servizzi kompetenti tal-Kummissjoni u tal-Parlament 
għandhom jikkoordinaw mill-qrib l-implimentazzjoni ta’ dan l-Anness. 
Dan għandu jinkludi l-verifika tat-traċċabbiltà tat-tagħrif kunfidenzjali u 
monitoraġġ perjodiku konġunt tal-arranġamenti relatati mas-sigurtà u l- 
istandards applikati. 

Il-Parlament jintrabat li jadatta, fejn ikun meħtieġ, id-dispożizzjonijiet 
interni tiegħu biex jimplimenta r-regoli ta’ sigurtà għat-tagħrif kunfidenz
jali stabbiliti f'dan l-Anness. 

Il-Parlament jintrabat li jadotta malajr kemm jista' jkun l-arranġamenti ta’ 
sigurtà ġejjienin u jivverifika dawn l-arranġamenti bi qbil komuni mal- 
Kummissjoni, bil-għan li jistabbilixxi ekwivalenza tal-istandards tas- 
sigurtà. Dan jagħti effett lil dan l-Anness fir-rigward ta': 

— id-dispożizzjonijiet u l-istandards tekniċi ta’ sigurtà relatati mal-ġest
joni u mal-ħżin tat-tagħrif kunfidenzjali, inklużi l-miżuri ta’ sigurtà fil- 
qasam tas-sigurtà fiżika, tal-informatika, tal-persunal u tad-dokumenti. 

— il-ħolqien ta’ kumitat speċjali ta’ sorveljanza magħmul minn Membri 
Parlamentari li għandhom awtorizzazzjoni ta’ sigurtà meħtieġa għall- 
ġestjoni tal-IKUE ikklassifikat bħala “TRÈS SECRET UE/ EU TOP 
SECRET”. 

4.2. Il-Parlament u l-Kummissjoni jirrevedu dan l-Anness u, jekk ikun meħtieġ, 
jadattawh, sa mhux aktar tard miż-żmien ta’ reviżjoni imsemmi fil-punt 54 
tal-Ftehim Qafas, fid-dawl tal-iżviluppi dwar: 

— arranġamenti ta’ sigurtà ġejjienin li jinvolvu l-Parlament u l-Kummiss
joni; 

— ftehimiet jew atti ġuridiċi oħra rilevanti għat-trażmissjoni ta’ tagħrif 
bejn l-Istituzzjonijiet. 

▼B
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ANNESS III 

Negozjati u konklużjoni ta' ftehimiet internazzjonali 

Dan l-Anness jistipula l-arranġamenti dettaljati għall-għoti ta' tagħrif lill-Parla
ment dwar in-negozjati u l-konklużjoni ta' ftehimiet internazzjonali msemmija fil- 
punti 23, 24 u 25 tal-Ftehim Qafas: 

(1) Il-Kummissjoni għandha tgħarraf lill-Parlament bl-intenzjoni tagħha li tippro
poni l-bidu tan-negozjati fl-istess ħin li tgħarraf lill-Kunsill. 

(2) Konformement mad-dispożizzjonijiet tal-punt 24 tal-Ftehim Qafas, meta l- 
Kummissjoni tipproponi abbozz ta' direttivi ta' negozjati bil-għan li dawn 
jiġu adottati mill-Kunsill, hija għandha tippreżentah fl-istess ħin lill-Parla
ment. 

(3) Il-Kummissjoni għandha tqis kif jistħoqq l-osservazzjonijiet tal-Parlament 
matul in-negozjati kollha. 

(4) Konformement mad-dispożizzjonijiet tal-punt 23 tal-Ftehim Qafas, il- 
Kummissjoni għandha tgħarraf regolarment u malajr bl-iżvolġiment tan- 
negozjati sakemm il-ftehim ikun inizjalat u għandha tispjega jekk u sa 
liema punt l-osservazzjonijiet tal-Parlament ikunu ġew inkorporati fit-testi 
f’negozjati u, f’każ li ma jkunux, għaliex. 

(5) Fil-każ ta' ftehimiet internazzjonali li l-konklużjoni tagħhom tkun teħtieġ l- 
approvazzjoni tal-Parlament, il-Kummissjoni għandha tipprovdi lill-Parlament 
matul il-proċess tan-negozjati t-tagħrif kollu rilevanti li hija tipprovdi wkoll 
lill-Kunsill (jew lill-kumitat speċjali maħtur mill-Kunsill). Dan għandu jink
ludi abbozzi ta' emendi għad-direttivi ta' negozjati adottati, abbozzi ta' testi ta' 
negozjati, artikoli miftehmin, id-data miftiehma biex jiġi inizjalat il-ftehim u 
t-test tal-ftehim qabel ma jiġi inizjalat. Il-Kummissjoni għandha wkoll tibgħat 
lill-Parlament, kif ukoll lill-Kunsill (jew lill-kumitat speċjali maħtur mill- 
Kunsill) id-dokumenti rilevanti kollha li tirċievi minn partijiet terzi, taħt 
riżerva tal-kunsens tal-awtur. Il-Kummissjoni għandha żżomm il-kumitat 
parlamentari responsabbli mgħarraf bl-iżviluppi fin-negozjati u, partikolar
ment, tispjega kif il-fehmiet tal-Parlament ikunu tqiesu. 

(6) F’każ ta' ftehimiet internazzjonali li l-konklużjoni tagħhom ma tkunx teħtieġ 
l-approvazzjoni tal-Parlament, il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-Parlament 
ikun mgħarraf minnufih u bis-sħiħ, billi tagħti tagħrif li jkun ikopri mill-inqas 
l-abbozzi ta' direttivi ta' negozjati, id-direttivi ta' negozjati adottati, l-iżvoġi
ment sussegwenti tan-negozjati u l-konklużjoni tan-negozjati. 

(7) Konformement mad-dispożizzjonijiet tal-punt 24 tal-Ftehim Qafas, il- 
Kummissjoni għandha tagħti tagħrif sħiħ lill-Parlament f’ ħin xieraq meta 
tkun ġie inizjalat ftehim internazzjonali, u tgħarraf lill-Parlament malajr 
kemm jista’ jkun meta tkun biħsiebha tipproponi lill-Kunsill l-applikazzjoni 
provviżorja tagħha u r-raġunijiet għal dan, għajr jekk il-Kummissjoni ma 
tkunx tista’ tagħmel dan minħabba raġunijiet ta' urġenza. 

(8) Il-Kummissjoni għandha tgħarraf lill-Kunsill u lill-Parlament fl-istess ħin u 
f’ħin xieraq bil-ħsieb tagħha li tipproponi lill-Kunsill is-sospensjoni ta' xi 
ftehim internazzjonali u r-raġunijiet għal dan. 

(9) Għal ftehimiet internazzjonali li jaqgħu taħt il-proċedura ta' approvazzjoni 
stipulata fit-TFUE, il-Kummissjoni għandha wkoll iżżomm lill-Parlament 
mgħarraf bis-sħiħ qabel ma tapprova modifiki għal xi ftehim, kif ikun awto
rizza l-Kunsill b’deroga, bi qbil mal-Artikolu 218(7) TFUE. 
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ANNESS IV 

Skeda għall-Programm ta’ Ħidma tal-Kummissjoni 

Il-Programm ta’ Ħidma tal-Kummissjoni għandu jkun akkumpanjat b’lista ta’ 
proposti leġiżlattivi u mhux leġiżlattivi għas-snin ta’ wara. Il-Programm ta’ 
Ħidma tal-Kummissjoni jkopri s-sena kkonċernata li jkun jmiss u jagħti indikaz
zjoni dettaljata tal-prijoritajiet tal-Kummissjoni għas-snin sussegwenti. Il- 
Programm ta’ Ħidma tal-Kummissjoni għalhekk jista’ jservi ta’ bażi għal djalogu 
strutturat mal-Parlament bil-għan li jinlaħaq kunsens. 

Il-Programm ta’ Ħidma tal-Kummissjoni għandu jinkludi wkoll l-inizjattivi ppja
nati għal liġijiet li ma jorbtux, irtirar u simplifikazzjoni. 

1. Fl-ewwel semestru ta’ sena partikolari, il-Membri tal-Kummissjoni 
għandhom jidħlu fi djalogu regolari kontinwu mal-kumitati parlamentari 
korrispondenti dwar l-implimentazzjoni tal-Programm ta’ Ħidma tal- 
Kummissjoni għas-sena kkonċernata u dwar it-tħejjija tal-Programm ta’ 
Ħidma li jkun jmiss tal-Kummissjoni. Abbażi ta’ dak id-djalogu, kull kumitat 
parlamentari għandu jipprovdi rapport lill-Konferenza tal-Presidenti tal- 
Kumitati dwar l-eżitu tiegħu. 

2. Parallelament, il-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati għandu jkollha 
skambju ta’ opinjonijiet mal-Viċi President tal-Kummissjoni responsabbli 
għar-relazzjonijiet interistituzzjonali, sabiex jiġi valutat l-istat ta’ impliment
azzjoni tal-Programm ta’ Ħidma attwali tal-Kummissjoni, sabiex tiġi diskussa 
it-tħejjija tal-Programm ta’ Ħidma tal-Kummissjoni li jkun jmiss, u sabiex 
isir rendikont tar-riżultati tad-djalogu bilaterali kontinwu bejn il-kumitati 
parlamentari kkonċernati u l-Membri rilevanti tal-Kummissjoni. 

3. F’Ġunju, il-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati għandha tippreżenta 
rapport fil-qosor lill-Konferenza tal-Presidenti, li għandu jkun fih ir-riżultati 
tal-analiżi tal-implimentazzjoni tal-Programm ta’ Ħidma tal-Kummissjoni kif 
ukoll tal-prijoritajiet tal-Parlament għall-Programm ta’ Ħidma tal-Kummiss
joni li jkun jmiss, u l-Parlament għandu jgħarraf lill-Kummissjoni b’dan. 

4. Abbażi ta’ dak ir-rapport fil-qosor, waqt is-sessjoni parzjali ta’ Lulju, il- 
Parlament għandu jadotta riżoluzzjoni li tagħti l-pożizzjoni tiegħu u tinkludi 
b’mod partikolari it-talbiet ibbażati fuq rapporti ta’ inizjattiva leġiżlattiva. 

5. Kull sena matul l-ewwel sessjoni parzjali ta’ Settembru, għandu jsir dibattitu 
dwar l-Istat tal-Unjoni li fih il-President tal-Kummissjoni għandu jagħmel 
diskors li fih jagħti rendikont tas-sena attwali filwaqt li jagħti ħarsa lejn il- 
prijoritajiet fil-ġejjieni għas-snin ta’ wara. Għal dak il-għan, il-President tal- 
Kummissjoni għandu jistabbilixxi bil-miktub lill-Parlament b’mod parallel l- 
elementi ewlenin li jiggwidaw it-tħejjija tal-Programm ta’ Ħidma tal- 
Kummissjoni għas-sena ta’ wara. 

6. Mill-bidu ta’ Settembru, il-kumitati parlamentari u l-Membri rilevanti tal- 
Kummissjoni jistgħu jiltaqgħu biex ikollhom skambju ta’ opinjonijiet aktar 
dettaljat dwar il-prijoritajiet fil-ġejjieni f’kull wieħed mill-oqsma politiċi. 
Dawn il-laqgħat għandhom jintemmu b’laqgħa bejn il-Konferenza tal-Presi
denti tal-Kumitati u l-Kulleġġ tal-Kummissarji u b’laqgħa bejn il-Konferenza 
tal-Presidenti u l-President tal-Kummissjoni, kif ikun xieraq. 

7. F’Ottubru, il-Kummissjoni għandha tadotta l-Programm ta’ Ħidma tagħha 
għas-sena ta’ wara. Wara, il-President tal-Kummissjoni għandu jippreżenta 
dak il-Programm ta’ Ħidma lill-Parlament f’livell xieraq. 

8. Il-Parlament jista’ jagħmel dibattitu u jadotta riżoluzzjoni fis-sessjoni parzjali 
ta’ Diċembru. 

▼B
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9. Din l-iskeda għandha tiġi applikata għal kull ċiklu regolari tal-programmaz
zjoni, ħlief fis-snin ta’ elezzjonijiet Parlamentari li jaħbtu fl-istess żmien tat- 
tmiem taż-żmien tal-kariga tal-Kummissjoni. 

10. Din l-iskeda m’għandhiex tkun ta’ ħsara għal xi ftehim fil-ġejjieni dwar 
programmazzjoni interistituzzjonali. 

▼B
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II 

(Atti mhux leġiżlattivi) 

FTEHIMIET INTERISTITUZZJONALI 

FTEHIM INTERISTITUZZJONALI BEJN IL-PARLAMENT EWROPEW, IL-KUNSILL TAL-UNJONI 
EWROPEA U L-KUMMISSJONI EWROPEA DWAR IT-TFASSIL AĦJAR TAL-LIĠIJIET 

FTEHIM INTERISTITUZZJONALI 

tat-13 ta' April 2016 

dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet 

IL-PARLAMENT EWROPEW, IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA U L-KUMMISSJONI EWROPEA, 

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikulari l-Artikolu 295 tiegħu, 

Billi: 

(1) Il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni ('it-tliet Istituzzjonijiet') huma impenjati għal kooperazzjoni leali 
u trasparenti matul iċ-ċiklu leġislattiv kollu. F’dan il-kuntest, huma jfakkru fl-ugwaljanza taż-żewġ koleġislaturi kif 
stabbilita fit-Trattati. 

(2) It-tliet Istituzzjonijiet jirrikonoxxu r-responsabbiltà konġunta tagħhom biex jipproduċu leġislazzjoni tal-Unjoni ta' 
kwalità għolja u biex jiżguraw li tali leġislazzjoni tiffoka fuq oqsma fejn ikollha l-aħjar valur miżjud għaċ-ċittadini 
Ewropej, tkun kemm jista’ jkun effiċjenti u effettiva biex jinkisbu l-objettivi komuni tal-politika tal-Unjoni, tkun 
sempliċi u ċara kemm jista’ jkun, tevita r-regolamentazzjoni eċċessiva u l-piżijiet amministrattivi għaċ-ċittadini,am
ministrazzjonijiet u negozji, speċjalment intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (‘SMEs’), u tkun imfassla bl-għan li 
tiffaċilita t-traspożizzjoni u l-applikazzjoni prattika tagħha u biex issaħħaħ il-kompetittività u s-sostenibbiltà tal- 
ekonomija tal-Unjoni. 

(3) It-tliet Istituzzjonijiet ifakkru l-obbligu tal-Unjoni li tilleġisla biss meta u sal-punt meħtieġ, skont l-Artikolu 5 tat- 
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea fir-rigward tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità. 

(4) It-tliet Istituzzjonijiet itennu r-rwol u r-responsabbiltà tal-Parlamenti nazzjonali, kif stabbiliti fit-Trattati, fil-Proto
koll Nru 1 dwar ir-rwol tal-Parlamenti Nazzjonali fl-Unjoni Ewropea anness mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, 
mat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u mat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropeagħall-Ener 
ġija Atomika u l-Protokoll Nru 2 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità, anness mat- 
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u mat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. 

(5) It-tliet Istituzzjonijiet jaqblu li l-analiżi tal-'valur miżjud Ewropew' potenzjali ta’ kwalunkwe azzjoni proposta tal- 
Unjoni, kif ukoll valutazzjoni tal-'prezz tan-non-Ewropa' fin-nuqqas ta’ azzjoni fil-livell tal-Unjoni, jeħtieġ li jiġu 
kkunsidrati b’mod sħiħ meta tiġi stabbilita l-aġenda leġislattiva. 

(6) It-tliet Istituzzjonijiet iqisu li l-konsultazzjoni mal-pubbliku u mal-partijiet konċernati, l-evalwazzjoni ex-post tal- 
leġislazzjoni eżistenti u l-valutazzjonijiet tal-impatt ta' inizjattivi ġodda ser jgħinu biex jintlaħaq l-objettiv ta’ Tfassil 
Aħjar tal-Liġijiet. 

(7) Bil-għan li jiġu ffaċilitati n-negozjati fil-qafas tal-proċedura leġislattiva ordinarja u li tittejjeb l-applikazzjoni tal- 
Artikoli 290 u 291 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, dan il-Ftehim jistabbilixxi l-prinċipji li 
f'konformità magħhom il-Kummissjoni ser tiġbor l-għarfien espert kollu meħtieġ qabel l-adozzjoni ta' atti delegati.
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(8) It-tliet Istituzzjonijiet jaffermaw li l-objettivi tas-simplifikazzjoni tal-leġislazzjoni tal-Unjoni u t-tnaqqis tal-piż 
regolatorju jeħtieġ li jiġu segwiti mingħajr preġudizzju għall-kisba tal-għanijiet tal-politika tal-Unjoni, kif speċifikati 
fit-Trattati, jew għall-protezzjoni tal-integrità tas-suq intern. 

(9) Dan il-Ftehim jikkumplimenta l-ftehimiet u d-dikjarazzjonijiet dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet li ġejjin, li t-tliet 
Istituzzjonijiet jibqgħu impenjati lejhom bis-sħiħ: 

— Il-Ftehim Interistituzzjonali tal-20 ta' Diċembru 1994 –Metodu ta' ħidma aċċellerat tal-kodifikazzjoni uffiċjali 
tat-testi leġislattivi ( 1 ); 

— Il-Ftehim Interistituzzjonali tat-22 ta' Diċembru 1998 dwar linji gwida komuni għall-kwalità tal-abbozzar ta' 
leġislazzjoni tal-Komunità ( 2 ); 

— Il-Ftehim Interistituzzjonali tat-28 ta' Novembru 2001 dwar użu aktar strutturat tat-teknika ta' riformulazzjoni 
ta' atti legali ( 3 ); 

— Id-Dikjarazzjoni Konġunta tat-13 ta' Ġunju 2007 dwar arranġamenti prattiċi għall-proċedura ta’ 
kodeċiżjoni ( 4 ); 

— Id-Dikjarazzjoni Politika Konġunta tas-27 ta’ Ottubru 2011 tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni 
dwar id-dokumenti ta' spjegazzjoni ( 5 ). 

FTEHMU KIF ĠEJ: 

I. IMPENJI U OBJETTIVI KOMUNI 

1. It-tliet Istituzzjonijiet b’dan jaqblu li jimmiraw lejn it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet permezz ta’ sensiela ta’ inizjattivi u 
proċeduri kif stipulat f’dan il-Ftehim. 

2. Fl-eżerċizzju tas-setgħat tagħhom u f’konformità mal-proċeduri stabbiliti fit-Trattati, u filwaqt li jfakkru fl-impor
tanza li huma jagħtu għall-metodu Komunitarju, it-tliet Istituzzjonijiet jaqblu li josservaw prinċipji ġenerali tal-liġi tal- 
Unjoni, bħal-leġittimità demokratika, is-sussidjarjetà u l-proporzjonalità, u ċ-ċertezza legali. Huma jaqblu wkoll li jipp
romwovu s-sempliċità, iċ-ċarezza u l-konsistenza fl-abbozzar tal-leġislazzjoni tal-Unjoni u li jippromwovu t-trasparenza 
tal-ogħla grad tal-proċess leġislattiv. 

3. It-tliet Istituzzjonijiet jaqblu li l-leġislazzjoni tal-Unjoni jeħtieġ li tkun tinftiehem u ċara, tippermetti liċ-ċittadini, 
amministrazzjonijiet u negozji jifhmu faċilment id-drittijiet u l-obbligi tagħhom, tinkludi rekwiżiti ta' rappurtar, monito
raġġ u evalwazzjoni xierqa, tevita r-regolamentazzjoni eċċessiva u l-piżijiet amministrattivi, u tkun prattika biex tiġi 
implimentata. 

II. PROGRAMMAZZJONI 

4. It-tliet Istituzzjonijiet jaqblu li jsaħħu l-programmazzjoni annwali u pluriennali tal-Unjoni skont l-Artikolu 17(1) 
tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, li jafda lill-Kummissjoni bil-kompitu li tagħti bidu għall-programmazzjoni annwali u 
pluriennali. 

Programmazzjoni pluriennali 

5. Mal-ħatra ta' Kummissjoni ġdida, sabiex jiġi ffaċilitat ippjanar aktar fit-tul, it-tliet Istituzzjonijiet ser ikollhom 
skambju ta' fehmiet dwar l-objettivi prinċipali tal-politiki u l-prijoritajiet tat-tliet Istituzzjonijiet għall-mandat il-ġdid kif 
ukoll, kull fejn possibbli, dwar il-kalendarju indikattiv. 

It-tliet Istituzzjonijiet, fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni u kif xieraq, ser ifasslu konklużjonijiet konġunti li jiġu ffirmati mill- 
Presidenti tat-tliet Istituzzjonijiet. 

It-tliet Istituzzjonijiet, fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni, ser iwettqu rieżami ta' nofs it-terminu ta’ dawk il-konklużjonijiet 
konġunti u jaġġustawhom kif xieraq.

MT L 123/2 Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea 12.5.2016 

( 1 ) ĠU C 102, 4.4.1996, p. 2. 
( 2 ) ĠU C 73, 17.3.1999, p. 1. 
( 3 ) ĠU C 77, 28.3.2002, p. 1. 
( 4 ) ĠU C 145, 30.6.2007, p. 5. 
( 5 ) ĠU C 369, 17.12.2011, p. 15.
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Programmazzjoni annwali – Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni u programmazzjoni interistituzzjonali 

6. Il-Kummissjoni ser tidħol fi djalogu mal-Parlament Ewropew u mal-Kunsill rispettivament, sew qabel kif ukoll wara 
l-adozzjoni tal-Programm ta' Ħidma annwali tagħha (‘il-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni’). Dak id-djalogu ser 
jinkludi dan li ġej: 

(a) skambji bilaterali bikrin ta' fehmiet dwar inizjattivi għas-sena li jkun imiss ser isiru qabel il-preżentazzjoni ta' 
kontribut bil-miktub mill-President tal-Kummissjoni u l-Ewwel Viċi President tagħha li jistipula f'dettall adegwat 
punti ta' importanza politika kbira għas-sena ta' wara u li jkun fih indikazzjonijiet dwar il-proposti tal-Kummissjoni 
li huma intiżi għall-irtirar ("ittra ta' intenzjoni"); 

(b) wara d-dibattitu dwar l-Istat tal-Unjoni u qabel l-adozzjoni tal-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni, il-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill ser ikollhom skambju ta' fehmiet mal-Kummissjoni abbażi tal-ittra ta' intenzjoni; 

(c) skambju ta' fehmiet ser isir bejn it-tliet Istituzzjonijiet dwar il-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni adottat, skont il- 
paragrafu 7. 

Il-Kummissjoni ser tieħu kont dovut tal-fehmiet espressi mill-Parlament Ewropew u l-Kunsill f'kull stadju tad-djalogu, 
inkluż tat-talbiet tagħhom għal inizjattivi. 

7. Wara l-adozzjoni tal-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni u abbażi tiegħu, it-tliet Istituzzjonijiet ser ikollhom 
skambju ta' fehmiet dwar inizjattivi għas-sena li ġejja u ser jaqblu fuq dikjarazzjoni konġunta dwar il-programmazzjoni 
interistituzzjonali annwali (‘dikjarazzjoni konġunta’), li għandha tiġi ffirmata mill-Presidenti tat-tliet Istituzzjonijiet. Id- 
dikjarazzjoni konġunta ser tistipula objettivi u prijoritajiet ġenerali għas-sena ta' wara u ser tidentifika punti ta' importanza 
politika kbira li, mingħajr preġudizzju għas-setgħat mogħtija mit-Trattati lill-koleġislaturi, jeħtieġ li jiġu ttrattati bħala 
prijoritajiet fil-proċess leġislattiv. 

It-tliet Istituzzjonijiet ser jimmonitorjaw, fuq bażi regolari matul is-sena, l-implimentazzjoni tad-dikjarazzjoni konġun
ta.Għal dak il-għan, it-tliet Istituzzjonijiet ser jipparteċipaw f'dibattiti dwar l-implimentazzjoni tad-dikjarazzjoni konġunta 
fil-Parlament Ewropew u/jew il-Kunsill fir-rebbiegħa tas-sena inkwistjoni. 

8. Il-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni ser jinkludi proposti leġislattivi u mhux leġislattivi prinċipali għas-sena ta' 
wara, inklużi tħassir, riformulazzjonijiet, simplifikazzjonijiet u rtirar. Għal kull punt, il-Programm ta' Ħidma tal-Kummiss
joni ser jindika dan li ġej, sal-punt li jkunu disponibbli: il-bażi legali intiża; it-tip ta' att legali; skeda ta’ żmien indikattiva 
għall-adozzjoni mill-Kummissjoni; u kwalunkwe informazzjoni proċedurali oħra rilevanti, inkluż informazzjoni dwar il- 
ħidma ta' valutazzjoni tal-impatt u evalwazzjoni. 

9. F'konformità mal-prinċipji ta' kooperazzjoni leali u l-bilanċ istituzzjonali, meta l-Kummissjoni tkun biħsiebha tirtira 
proposta leġislattiva, kemm jekk tali rtirar ser jiġi segwit bi proposta riveduta jew le, hija ser tipprovdi r-raġunijiet għal tali 
rtirar, u jekk applikabbli, indikazzjoni tal-passi sussegwenti intiżi flimkien ma' skeda ta' żmien preċiża, u ser twettaq 
konsultazzjonijiet interistituzzjonali xierqa abbażi ta' dan. Il-Kummissjoni ser tieħu kont dovut tal-pożizzjonijiet tal- 
koleġislaturi u tirreaġixxi għalihom. 

10. Il-Kummissjoni ser tagħti kunsiderazzjoni fil-pront u ddettaljata għat-talbiet għal proposti għal atti tal-Unjoni li 
jsiru mill-Parlament Ewropew jew il-Kunsill skont l-Artikolu 225 jew l-Artikolu 241 tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea rispettivament. 

Il-Kummissjoni ser twieġeb dawn it-talbiet fi żmien tliet xhur, u tiddikjara x'segwitu biħsiebha tagħtihom billi tadotta 
komunikazzjoni speċifika. Jekk il-Kummissjoni tiddeċiedi li ma tippreżentax proposta, b'reazzjoni għal tali talba, ser 
tinforma lill-istituzzjoni kkonċernata bir-raġunijiet dettaljati, u tipprovdi,fejn xieraq, analiżi tal-alternattivi possibbli u 
tirrispondi għal kwalunkwe kwistjoni mqajjma mill-koleġislaturi b'rabta mal-analiżi dwar ‘valur miżjud Ewropew’ u 
dwar ‘kemm tqum in-non-Ewropa’. 

Jekk mitluba tagħmel dan, il-Kummissjoni ser tippreżenta t-tweġiba tagħha fil-Parlament Ewropew jew fil-Kunsill.
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11. Il-Kummissjoni ser tipprovdi aġġornamenti regolari dwar l-ippjanar tagħha matul is-sena u tagħti raġunijiet għal 
kwalunkwe dewmien fil-preżentazzjoni tal-proposti inklużi fil-Programm ta' Ħidma tagħha. Il-Kummissjoni ser tirrapporta 
regolarment lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tal-Programm ta' Ħidma tagħha għas-sena 
inkwistjoni. 

III. GĦODOD GĦAT-TFASSIL AĦJAR TAL-LIĠIJIET 

Valutazzjoni tal-impatt 

12. It-tliet Istituzzjonijiet jaqblu dwar il-kontribut pożittiv tal-valutazzjonijiet tal-impatt fit-titjib tal-kwalità tal-leġislazz
joni tal-Unjoni. 

Il-valutazzjonijiet tal-impatt huma għodda biex tgħin lit-tliet Istituzzjonijiet jieħdu deċiżjonijiet abbażi ta' informazzjoni 
tajba u mhumiex sostitut għal deċiżjonijiet politiċi fil-proċess demokratiku tat-teħid ta' deċiżjonijiet. Il-valutazzjonijiet tal- 
impatt ma għandhomx iwasslu għal dewmien żejjed fil-proċess tat-tfassil tal-liġijiet jew jippreġudikaw il-kapaċità tal- 
koleġislatur li jipproponi emendi. 

Il-valutazzjonijiet tal-impatt jeħtieġ li jkopru l-eżistenza, l-iskala u l-konsegwenzi ta’ problema u l-kwistjoni dwar jekk hix 
meħtieġa azzjoni mill-Unjoni jew le. Huma jeħtieġ li jidentifikaw soluzzjonijiet alternattivi u, fejn possibbli, l-ispejjeż u l- 
benefiċċji potenzjali fuq perijodu qasir u fit-tul, filwaqt li jivvalutaw l-impatti ekonomiċi, ambjentali u soċjali b'mod 
integrat u bbilanċjat u jużaw kemm l-analiżi kwalitattiva kif ukoll kwantitattiva. Il-prinċipji tas-sussidjarjetà u l-propor
zjonalità għandhom jiġu rrispettati b'mod sħiħ, hekk kif għandhom jiġu rrispettati d-drittijiet fundamentali. Il-valutazz
jonijiet tal-impatt jeħtieġ li jindirizzaw ukoll, kull meta possibbli, 'kemm tqum in-non-Ewropa' u l-impatt fuq il-kompe
tittività u l-piżijiet amministrattivi tal-għażliet differenti, b'kunsiderazzjoni partikolari għall-SMEs (“Aħseb l-Ewwel fiż- 
Żgħir”), l-aspetti diġitali u l-impatt territorjali. Il-valutazzjonijiet tal-impatt jeħtieġ li jkunu bbażati fuq informazzjoni 
preċiża, oġġettiva u kompluta u li jkunu proporzjonati fir-rigward tal-kamp ta’ applikazzjoni u l-enfasi tagħhom. 

13. Il-Kummissjoni ser tagħmel valutazzjonijiet tal-impatt tal-inizjattivi leġislattivi u mhux leġislattivi, l-atti delegati u l- 
miżuri ta' implimentazzjoni tagħha li jkunu mistennija jkollhom impatti ekonomiċi, ambjentali jew soċjali sinifikanti. 
Bħala regola ġenerali, l-inizjattivi inklużi fil-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni jew fid-dikjarazzjoni konġunta ser 
ikunu akkumpanjati minn valutazzjoni tal-impatt. 

Fil-proċess tal-valutazzjoni tal-impatt tagħha stess, il-Kummissjoni ser twettaq konsultazzjoni li tkun wiesgħa kemm jista' 
jkun. Il-Bord tal-Iskrutinju Regolatorju tal-Kummissjoni ser iwettaq kontroll tal-kwalità oġġettiv tal-valutazzjonijiet tal- 
impatt tagħha. Ir-riżultati finali tal-valutazzjonijiet tal-impatt ser ikunu disponibbli għall-Parlament Ewropew, il-Kunsill u 
l-Parlamenti nazzjonali, u ser ikunu ppubblikati flimkien mal-opinjoni(jiet) tal-Bord tal-Iskrutinju Regolatorju meta tiġi 
adottata l-inizjattiva tal-Kummissjoni. 

14. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, meta jikkunsidraw il-proposti leġislattivi tal-Kummissjoni, ser jieħdu kont sħiħ 
tal-valutazzjonijiet tal-impatt tal-Kummissjoni. Għal dan l-għan, il-valutazzjonijiet tal-impatt għandhom jiġu ppreżentati 
b'tali mod li jiffaċilitaw il-kunsiderazzjoni mill-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-għażliet li tkun għamlet il-Kummissjoni. 

15. Meta jqisu li dan ikun xieraq u meħtieġ għall-proċess leġislattiv, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ser iwettqu 
valutazzjonijiet tal-impatt fir-rigward tal-emendi sostanzjali tagħhom għall-proposta tal-Kummissjoni. Bħala regola ġene
rali, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ser jieħdu l-valutazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni bħala l-punt tat-tluq għall- 
ħidma ulterjuri tagħhom. Id-definizzjoni ta' emenda 'sostanzjali' għandha tiġi ddeterminata mill-Istituzzjoni rispettiva. 

16. Il-Kummissjoni tista', b'inizjattiva tagħha stess jew fuq stedina mill-Parlament Ewropew jew il-Kunsill, tikkom
plementa l-valutazzjoni tal-impatt tagħha stess jew twettaq ħidma analitika oħra li tqis meħtieġa. Meta tagħmel dan, il- 
Kummissjoni ser tieħu kont tal-informazzjoni kollha disponibbli, l-istadju li ntlaħaq fil-proċess leġislattiv u l-ħtieġa li jiġi 
evitat dewmien żejjed f'dak il-proċess. Il-koleġislaturi ser jieħdu kont sħiħ ta' kwalunkwe element addizzjonali provdut 
mill-Kummissjoni f'dak il-kuntest. 

17. Kull waħda mit-tliet Istituzzjonijiet hija responsabbli li tiddeċiedi kif torganizza l-ħidma tal-valutazzjoni tal-impatt 
tagħha, inklużi r-riżorsi interni tal-organizzazzjoni u l-kontroll tal-kwalità. Fuq bażi regolari, dawn ser jikkooperaw billi 
jiskambjaw informazzjoni dwar l-aħjar prattiki u metodoloġiji relatati mal-valutazzjonijiet tal-impatt, biex b'hekk kull 
istituzzjoni tkun tista' tkompli ttejjeb il-metodoloġija u l-proċeduri tagħha, u l-koerenza tal-ħidma ġenerali fuq il-valutazz
joni tal-impatt. 

18. Il-valutazzjoni tal-impatt inizjali tal-Kummissjoni u kwalunkwe ħidma addizzjonali fuq il-valutazzjoni tal-impatt 
mwettqa matul il-proċess leġislattiv mill-Istituzzjonijiet ser isiru pubbliċi sa tmiem il-proċess leġislattiv u, meħudin 
flimkien, dawn jistgħu jintużaw bħala l-bażi tal-evalwazzjoni.
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Konsultazzjoni pubblika u mal-partijiet konċernati u r-reazzjonijiet tagħhom 

19. Il-konsultazzjoni pubblika u mal-partijiet konċernati hija integrali għal teħid tad-deċiżjonijiet abbażi ta' informazz
joni tajba u biex tittejjeb il-kwalità tat-tfassil tal-liġijiet. Mingħajr preġudizzju għall-arranġamenti speċifiċi li japplikaw 
għall-proposti tal-Kummissjoni skont l-Artikolu 155(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, il-Kummiss
joni ser, qabel tadotta proposta, twettaq konsultazzjonijiet pubbliċi b'mod miftuħ u trasparenti, u tiżgura li l-modalitajiet 
u l-iskadenzi ta’ dawk il-konsultazzjonijiet pubbliċi jippermettu l-aktar parteċipazzjoni wiesgħa possibbli. B'mod partiko
lari, il-Kummissjoni ser tinkoraġġixxi l-parteċipazzjoni diretta tal-SMEs u utenti aħħarin oħrajn fil-konsultazzjonijiet. Dan 
ser jinkludi konsultazzjonijiet pubbliċi bbażati fuq l-internet. Ir-riżultati ta' konsultazzjonijiet pubbliċi u ma' partijiet 
konċernati għandhom jiġu kkomunikati mingħajr dewmien liż-żewġ koleġislaturi u magħmula pubbliċi. 

Evalwazzjoni ex post ta’ leġislazzjoni eżistenti 

20. It-tliet Istituzzjonijiet jikkonfermaw l-importanza tal-ogħla konsistenza u koerenza possibbli fl-organizzazzjoni ta’ 
ħidmiethom biex tiġi evalwata l-prestazzjoni tal-leġislazzjoni tal-Unjoni, inklużi l-konsultazzjonijiet mal-pubbliku u l- 
partijiet konċernati relatati. 

21. Il-Kummissjoni ser tinforma lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill bl-ippjanar pluriennali tagħha ta' evalwazzjonijiet 
ta' leġislazzjoni eżistenti u, sa fejn possibbli, ser tinkludi f' dak l-ipjannar, it-talbiet tagħhom għal evalwazzjoni fil-fond ta' 
oqsma ta' politika speċifiċi jew atti legali. 

L-ippjanar tal-evalwazzjoni tal-Kummissjoni ser jirrispetta l-kalendarju għar-rapporti u r-rieżamijiet stipulati fil-leġislazz
joni tal-Unjoni. 

22. Fil-kuntest taċ-ċiklu leġislattiv, evalwazzjonijiet ta' leġislazzjoni u politika eżistenti, ibbażati fuq l-effiċjenza, l- 
effettività, ir-rilevanza, il-koerenza u l-valur miżjud, għandhom jipprovdu l-bażi għall-valutazzjonijiet tal-impatt ta' għażliet 
għal azzjoni ulterjuri. Biex jappoġġaw dawn il-proċessi, it-tliet Istituzzjonijiet jaqblu li jistabbilixxu, kif xieraq, rekwiżiti ta' 
rapportar, monitoraġġu evalwazzjoni fil-leġislazzjoni, filwaqt li jevitaw ir-regolamentazzjoni eċċessiva u l-piżijiet amminis
trattivi, b'mod partikolari għall-Istati Membri. Fejn xieraq, tali rekwiżiti jistgħu jinkludu indikaturi li jistgħu jitkejlu bħala 
bażi li fuqhom tinġabar evidenza tal-effetti tal-leġislazzjoni fil-prattika. 

23. It-tliet Istituzzjonijiet jaqblu li b’mod sistematiku jqisu l-użu ta’ klawżoli ta’ rieżami fil-leġislazzjoni u jieħdu kont 
taż-żmien meħtieġ għall-implimentazzjoni u għall-ġbir ta' evidenza fuq ir-riżultati u l-impatti. 

It-tliet Istituzzjonijiet ser jikkunsidraw jekk jillimitawx l-applikazzjoni ta' ċerta leġislazzjoni għal perijodu ta' żmien fiss 
(‘klawsola ta' estinzjoni’). 

24. It-tliet Istituzzjonijiet għandhom jinformaw lil xulxin fi żmien tajjeb qabel ma jadottaw jew jirrevedu l-linji gwida 
tagħhom dwar l-għodod tagħhom għat-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet (konsultazzjonijiet pubbliċi u mal-partijiet konċernati, 
valutazzjonijiet tal-impatt u evalwazzjonijiet ex-post ). 

IV. STRUMENTI LEĠISLATTIVI 

25. Il-Kummissjoni għandha tipprovdi spjegazzjoni u ġustifikazzjoni fir-rigward ta’ kull proposta lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar l-għażla tagħha ta' bażi legali u tip ta' att legali fil-memorandum ta' spjegazzjoni li jakkum
panjaw il-proposta. Il-Kummissjoni għandha tieħu kont dovut tad-differenzi fin-natura u l-effetti bejn ir-regolamenti u d- 
direttivi. 

Il-Kummissjoni għandha tispjega wkoll fil-memoranda ta' spjegazzjoni tagħha kif il-miżuri proposti huma ġġustifikati fid- 
dawl tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità u kif huma kompatibbli mad-drittijiet fundamentali. Il-Kummissjoni 
għandha, barra minn hekk, tagħti wkoll rendikont kemm tal-kamp ta' applikazzjoni kif ukoll tar-riżultati ta’ kwalunkwe 
konsultazzjoni mal-pubbliku u mal-partijiet konċernati, valutazzjoni tal-impatt u evalwazzjoni ex post tal-leġislazzjoni 
eżistenti li tkun wettqet. 

Jekk tkun prevista modifika tal-bażi legali li tinvolvi bidla minn proċedura leġislattiva ordinarja għal proċedura leġislattiva 
speċjali jew proċedura mhux leġislattiva, it-tliet Istituzzjonijiet ser ikollhom skambju ta' fehmiet dwar dan. 

It-tliet Istituzzjonijiet jaqblu li l-għażla ta' bażi legali hija determinazzjoni legali li jeħtieġ li ssir skont raġunijiet oġġettivi li 
jistgħu jkunu soġġetti għal stħarriġ ġudizzjarju. 

Il-Kummissjoni għandha tkompli taqdi r-rwol istituzzjonali tagħha b'mod sħiħ biex tiżgura li t-Trattati u l-ġurisprudenza 
tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea jkunu rrispettati.
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V. ATTI DELEGATI U TA’ IMPLIMENTAZZJONI 

26. It-tliet Istituzzjonijiet jissottolinjaw ir-rwol importanti li għandhom l-atti delegati u ta’ implimentazzjoni fil-liġi tal- 
Unjoni. Meta jintużaw b'mod effiċjenti, trasparenti u f'każijiet ġustifikati, dawn huma għodda integrali għal tfassil aħjar tal- 
ligijiet, li jikkontribwixxu għal leġislazzjoni sempliċi u aġġornata u għall-implimentazzjoni rapida u effiċjenti tagħha. Hija 
l-kompetenza tal-leġislatur li jiddeċiedi jekk u sa liema punt għandhom jintużaw atti delegati jew ta' implimentazzjoni, fi 
ħdan il-limiti tat-Trattati. 

27. It-tliet Istituzzjonijiet jirrikonoxxu l-ħtieġa għall-allinjament tal-leġislazzjoni kollha eżistenti mal-qafas legali intro
dott mit-Trattat ta' Lisbona, u b'mod partikolari l-ħtieġa li tingħata prijorità għolja lill-allinjament fil-pront tal-atti bażiċi 
kollha li għadhom jirreferu għall-proċedura regolatorja bi skrutinju. Il-Kummissjoni ser tipproponi dan l-allinjament tal- 
aħħar sa tmiem l-2016. 

28. It-tliet Istituzzjonijiet qablu dwar Fehim Komuni dwar l-Atti Delegati u dwar il-klawżoli standard relatati (‘il-Fehim 
Komuni'), mehmuż ma’ dan. F’konformita’ mal-Fehim Komuni u bl-għan li jiżdiedu t-trasparenza u l-konsultazzjoni, il- 
Kummissjoni timpenja ruħha li tiġbor l-għarfien espert kollu meħtieġ qabel l-adozzjoni ta’ atti delegati, inkluż permezz 
tal-konsultazzjoni mal-esperti tal-Istati Membri u permezz ta’ konsultazzjonijiet pubbliċi. 

Barra minn hekk, u kull meta tkun meħtieġa kompetenza akbar fit-tħejjija bikrija ta’ abbozzi ta’ atti ta’ implimentazzjoni, 
il-Kummissjoni ser tagħmel użu minn gruppi ta’ esperti, tikkonsulta lill-partijiet konċernati fil-mira u twettaq konsultazz
jonijiet pubbliċi, kif xieraq. 

Biex jiġi żgurat aċċess ugwali għall-informazzjoni kollha, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandhom jirċievu d-doku
menti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri. L-esperti mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill 
għandhom sistematikament ikollhom aċċess għal-laqgħat tal-gruppi ta' esperti tal-Kummissjoni li għalihom ikunu 
mistiedna l-esperti tal-Istati Membri u li jikkonċernaw it-tħejjija ta' atti delegati. 

Il-Kummissjoni tista' tiġi mistiedna għal laqgħat fil-Parlament Ewropew jew fil-Kunsill sabiex ikun hemm aktar skambji ta' 
fehmiet dwar it-tħejjija ta' atti delegati. 

It-tliet Istituzzjonijiet ser jidħlu f’negozjati mingħajr dewmien żejjed wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan il-Ftehim, bil-ħsieb li jiġi 
ssupplimentat "il-Fehim Komuni" billi jipprovdi għal kriterji mhux vinkolanti għall-applikazzjoni tal-Artikoli 290 u 291 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. 

29. It-tliet Istituzzjonijiet jimpenjaw ruħhom li sa mhux aktar tard minn tmiem l-2017, u f'kooperazzjoni mill-qrib, 
jistabbilixxu reġistru funzjonali konġunt ta' atti delegati, li jipprovdi informazzjoni b'mod strutturat tajjeb u faċli għall- 
utent sabiex tiżdied it-trasparenza, jiġi ffaċilitat l-ippjanar u tkun tista' ssir it-traċċabbiltà tal-istadji differenti kollha fiċ- 
ċiklu tal-ħajja ta' att delegat. 

30. Fir-rigward tal-eżerċizzju tal-Kummissjoni tas-setgħat ta' implimentazzjoni, it-tliet Istituzzjonijiet jaqblu li jibqgħu 
lura milli jżidu, fil-leġislazzjoni tal-Unjoni, rekwiżiti proċedurali li jbiddlu l-modalitajiet ta' kontroll stipulati fir-Regola
ment (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 1 ). Il-Kumitati li jwettqu l-kompiti tagħhom skont il- 
proċedura stabbilita skont 'dak ir-Regolament ma għandhomx, f'dik il-kapaċità, jiġu mitluba jeżerċitaw funzjonijiet oħra. 

31. Bil-kundizzjoni li l-Kummissjoni tipprovdi ġustifikazzjonijiet oġġettivi bbażati fuq ir-rabta sostantiva bejn il-konfe
riment ta' żewġ setgħat jew aktar li jinsabu f'att leġislattiv uniku, u sakemm l-att leġislattiv ma jipprovdix mod ieħor, il- 
konferimenti tas-setgħat jistgħu jiġu raggruppati. Il-konsultazzjonijiet fit-tħejjija ta' atti delegati jservu wkoll biex jindikaw 
liema konferimenti tas-setgħat jitqiesu li huma marbuta sostantivament. F'każijiet bħal dawn, kwalunkwe oġġezzjoni mill- 
Parlament Ewropew jew il-Kunsill ser tindika b'mod ċar liema konferiment ta' setgħa qed tirrigwarda speċifikament. 

VI. TRASPARENZA U KOORDINAZZJONI TAL-PROĊESS LEĠISLATTIV 

32. It-tliet Istituzzjonijiet jirrikonoxxu li l-proċedura leġislattiva ordinarja żviluppat fuq il-bażi ta’ kuntatti regolari fl- 
istadji kollha tal-proċedura. Huma jibqgħu impenjati li jkomplu jtejbu l-ħidma taħt il-proċedura leġislattiva ordinarja 
f’konformità mal-prinċipji tal-kooperazzjoni leali, it-trasparenza, ir-responsabbiltà u l-effiċjenza.
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It-tliet Istituzzjonijiet jaqblu b’mod partikolari li l-Parlament Ewropew u l-Kunsill, bħala koleġislaturi, għandhom jeżer 
ċitaw is-setgħat tagħhom fuq bażi ugwali. Il-Kummissjoni għandha taqdi r-rwol tagħha bħala faċilitatur bit-trattament 
ugwali taż-żewġ fergħat tal-awtorità leġislattiva, b’rispett sħiħ għar-rwoli assenjati mit-Trattati lit-tliet Istituzzjonijiet. 

33. It-tliet Istituzzjonijiet għandhom iżommu lil xulxin informati regolarment matul il-proċess leġislattiv dwar il-ħidma 
tagħhom, dwar in-negozjati li għaddejjin bejniethom u dwar kwalunkwe reazzjoni mill-partijiet konċernati li huma jistgħu 
jirċievu, permezz ta’ proċeduri xierqa, inkluż id-djalogu bejniethom.. 

34. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, fil-kapaċità tagħhom bħala koleġislaturi, jaqblu dwar l-importanza li jinżammu 
kuntatti mill-qrib diġà minn qabel in-negozjati interistituzzjonali sabiex jintlaħaq fehim reċiproku aħjar tal-pożizzjonijiet 
rispettivi tagħhom. Għal dan l-għan, fil-kuntest tal-proċess leġislattiv, ser jiffaċilitaw l-iskambju reċiproku ta’ fehmiet u 
informazzjoni, inkluż permezz ta’ stedina lir-rappreżentanti tal-istituzzjonijiet l-oħra, għal skambji informali ta’ fehmiet 
fuq bażi regolari. 

35. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, fl-interess tal-effiċjenza, ser jiżguraw sinkronizzazzjoni aħjar tat-trattament 
tagħhom ta’ proposti leġislattivi. B’mod partikolari, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ser jikkomparaw skedi ta’ żmien 
indikattivi għall-istadji differenti li jwasslu għall-adozzjoni finali ta’ kull proposta leġislattiva. 

36. Fejn xieraq, it-tliet Istituzzjonijiet jistgħu jaqblu li jikkoordinaw l-isforzi biex jiġi aċċellerat il-proċess leġislattiv, 
filwaqt li jkun żgurat li l-prerogattivi tal-koleġislaturi jiġu rispettati u li l-kwalità tal-leġislazzjoni tiġi ppreservata. 

37. It-tliet Istituzzjonijiet jaqblu li l-għoti ta’ informazzjoni lill-Parlamenti nazzjonali għandu jippermetti lil dawn tal- 
aħħar jeżerċitaw b’mod sħiħ il-prerogattivi tagħhom skont it-Trattati. 

38. It-tliet Istituzzjonijiet ser jiżguraw it-trasparenza tal-proċeduri leġislattivi, fuq il-bażi ta' leġislazzjoni u ġurispru
denza rilevanti, inkluż trattament xieraq ta’ negozjati trilaterali. 

It-tliet Istituzzjonijiet ser itejbu l-komunikazzjoni lill-pubbliku matul iċ-ċiklu leġislattiv kollu u b’mod partikolari ser 
iħabbru b’mod konġunt l-eżitu b'suċċess tal-proċess leġislattiv fil-proċedura leġislattiva ordinarja ladarba jkunu laħqu 
ftehim, jiġifieri permezz ta’ konferenzi stampa konġunti jew kwalunkwe mezz ieħor meqjus xieraq. 

39. Sabiex tiġi ffaċilitata t-traċċabbiltà tad-diversi passi fil-proċess leġislattiv, it-tliet Istituzzjonijiet jimpenjaw ruħhom li 
jidentifikaw, sal-31 ta’ Diċembru 2016, modi ta’ kif jiżviluppaw aktar pjattaformi u għodod għal dak l-għan, bil-ħsieb li 
tiġi stabbilita bażi ta' data konġunta apposta dwar l-istat attwali tal-fajls leġislattivi. 

40. It-tliet Istituzzjonijiet jirrikonoxxu l-importanza li jiġi żgurat li kull istituzzjoni tista’ teżerċita d-drittijiet tagħha u 
taqdi l-obbligi tagħha stabbiliti fit-Trattati kif interpretati mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea fir-rigward tan- 
negozjar u l-konklużjoni ta’ ftehimiet internazzjonali. 

It-tliet Istituzzjonijiet jimpenjaw ruħhom li jiltaqgħu fi żmien sitt xhur wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan il-Ftehim sabiex 
jinnegozjaw arranġamenti prattiċi mtejba għall-kooperazzjoni u l-kondiviżjoni ta’ informazzjoni fil-qafas tat-Trattati, kif 
interpretat mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea. 

VII. IMPLIMENTAZZJONI U APPLIKAZZJONI TAL-LEĠISLAZZJONI TAL-UNJONI 

41. It-tliet Istituzzjonijiet jaqblu dwar l-importanza ta’ kooperazzjoni aktar strutturata bejniethom biex jivvalutaw l- 
applikazzjoni u l-effettività tal-liġi t tal-Unjoni bil-ħsieb li jitjieb permezz ta’ leġislazzjoni futura. 

42. It-tliet Istituzzjonijiet jisħqu fuq il-bżonn tal-applikazzjoni veloċi u korretta tal-leġislazzjoni tal-Unjoni fl-Istati 
Membri. Il-limitu ta’ żmien għat-traspożizzjoni tad-direttivi ser ikun qasir kemm jista’ jkun u, ġeneralment, ma jeċċediex 
is-sentejn. 

43. It-tliet Istituzzjonijiet jistiednu lill-Istati Membri biex, meta jadottaw miżuri biex jittrasponu jew jimplimentaw il- 
leġislazzjoni tal-Unjoni jew biex jiżguraw l-implimentazzjoni tal-baġit tal-Unjoni, jikkomunikaw b’mod ċar mal-pubbliku 
tagħhom dwar dawk il-miżuri. Meta, fil-kuntest tat-traspożizzjoni tad-direttivi fil-liġi nazzjonali, l-Istati Membri jagħżlu li 
jżidu elementi li bl-ebda mod ma huma relatati ma’ dik il-leġislazzjoni tal-Unjoni, tali żidiet jeħtieġ li jsiru identifikabbli 
permezz tal-att(i) ta’ traspożizzjoni, jew permezz ta’ dokumenti assoċjati.
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44. It-tliet Istituzzjonijiet jappellaw lill-Istati Membri biex jikkooperaw mal-Kummissjoni biex din tikseb l-informazz
joni u d-data meħtieġa biex timmonitorja u tevalwa l-implimentazzjoni tal-liġi tal-Unjoni. It-tliet Istituzzjonijiet ifakkru u 
jisħqu fuq l-importanza tad-Dikjarazzjoni Politika Konġunta tat-28 ta' Settembru 2011 tal-Istati Membri u l-Kummissjoni 
dwar id-dokumenti ( 1 ) ta' spjegazzjoni u tad-Dikjarazzjoni Politika Konġunta tas-27 ta’ Ottubru 2011 tal-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dokumenti ta' spjegazzjoni li jakkumpanjaw in-notifika ta' miżuri ta’ 
traspożizzjoni. 

45. Il-Kummissjoni ser tkompli tirrapporta kull sena lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar l-applikazzjoni tal- 
leġislazzjoni tal-Unjoni. Ir-rapport tal-Kummissjoni jinkludi, fejn rilevanti, referenza għall-informazzjoni msemmija fil- 
paragrafu 43. Il-Kummissjoni tista’ tipprovdi iktar informazzjoni dwar l-istat ta’ implimentazzjoni ta’ att legali partikolari. 

VIII. SIMPLIFIKAZZJONI 

46. It-tliet Istituzzjonijiet jikkonfermaw l-impenn tagħhom li jużaw it-teknika leġislattiva ta’ riformulazzjoni għall- 
modifika tal-leġislazzjoni eżistenti b’mod aktar frekwenti u b’rispett sħiħ tal-Ftehim Interistituzzjonali tat-28 ta’ 
Novembru 2001 dwar użu aktar strutturat tat-teknika tar-riformulazzjoni ta' atti legali. Fejn ir-riformulazzjoni ma 
tkunx xierqa, il-Kummissjoni ser tippreżenta proposta skont il–Ftehim Interistituzzjonali tal-20 ta’ Diċembru 1994 
dwar metodu ta’ ħidma aċċellerat għall-kodifikazzjoni uffiċjali ta’ testi leġislattivi kemm jista’ jkun malajr wara l-adozzjoni 
ta’ att emendatorju. Jekk il-Kummissjoni ma tippreżentax tali proposta, hi għandha tiddikjara r-raġunijiet tagħha għaliex 
ma għamlitx dan. 

47. It-tliet Istituzzjonijiet jimpenjaw ruħhom li jippromwovu l-aktar strumenti regolatorji effiċjenti, bħall-armonizzazz
joni u r-rikonoxximent reċiproku, sabiex jiġu evitati r-regolamentazzjoni eċċessiva u l-piżijiet amministrattivi u jissodisfaw 
l-objettivi tat-Trattati. 

48. It-tliet Istituzzjonijiet jaqblu li jikkooperaw sabiex jaġġornaw u jissimplifikaw il-leġislazzjoni u biex tiġi evitata r- 
regolamentazzjoni eċċessiva u l-piżijiet amministrattivi għaċ-ċittadini, l-amministrazzjonijiet u n-negozji, inklużi l-SMEs, 
filwaqt li jiżguraw li jintlaħqu l-objettivi tal-leġislazzjoni.. F’dan il-kuntest, it-tliet Istituzzjonijiet jaqblu li jiskambjaw 
fehmiet dwar din il-kwistjoni qabel il-finalizzazzjoni tal-Programm ta’ Ħidma tal-Kummissjoni. 

Bħala kontribut għal programm tagħha dwar l-idoneità u l-prestazzjoni tar-regolamentazzjoni (REFIT), il-Kummissjoni 
timpenja ruħha li kull sena tippreżenta ħarsa ġenerali, inkluż stħarriġ annwali dwar il-piżijiet, tar-riżultati tal-isforzi tal- 
Unjoni biex tiġi ssimplifikata l-leġislazzjoni u tiġi evitata r-regolamentazzjoni eċċessiva u jitnaqqsu l-piżijiet amminis
trattivi. 

Abbażi tax-xogħol tal-Istituzzjonijiet fuq l-valutazzjoni tal-impatt u ħidma ta’ evalwazzjoni u l-kontributi mill-Istati 
Membri u partijiet konċernati, u filwaqt li jiġu kkunsidrati l-ispejjeż u l-benefiċċji tar-regolamentazzjoni tal-Unjoni, il- 
Kummissjoni għandha, kull meta jkun possibbli, tikkwantifika t-tnaqqis tal-piżijiet regolatorji jew il-potenzjal ta' ffrankar 
ta’ proposti jew atti legali individwali. 

Il-Kummissjoni ser tivvaluta wkoll il-fattibbiltà li, fir-REFIT, jiġu stabbiliti objettivi għat-tnaqqis tal-piżijiet f’setturi speċifiċi. 

IX. IMPLIMENTAZZJONI U MONITORAĠĠ TA' DAN IL-FTEHIM 

49. It-tliet Istituzzjonijiet ser jieħdu l-passi meħtieġa biex jiżguraw li huma jkollhom il-mezzi u r-riżorsi meħtieġa 
għall-implimentazzjoni xierqa ta' dan il-Ftehim. 

50. It-tliet Istituzzjonijiet ser jimmonitorjaw l-implimentazzjoni ta’ dan il-Ftehim b’mod konġunt u regolari, kemm fil- 
livell politiku permezz ta’ diskussjonijiet annwali, kif ukoll fil-livell tekniku fil-Grupp ta’ Koordinazzjoni Interistituzzjonali. 

X. DISPOSIZZJONIJIET FINALI 

51. Dan il-Ftehim Interistituzzjonali jissostitwixxi l-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tas-16 ta' 
Diċembru 2003 ( 2 ) u l-Approċċ Komuni Interistituzzjonali għall-Valutazzjoni tal-impatt ta' Novembru 2005 ( 3 ). 

L-Anness għal dan il-Ftehim jissostitwixxi l-Fehim Komuni tal-2011 dwar l-Atti Delegati. 

52. Dan il-Ftehim għandu jidħol fis-seħħ fil-jum li fih jiġi ffirmat.
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Съставено в Страсбург, 13 април 2016 г. 
Hecho en Estrasburgo, el 13 de abril de 2016. 
Ve Štrasburku dne 13. dubna 2016. 
Udfærdiget i Strasbourg, den 13. april 2016. 
Geschehen zu Straßburg am 13. April 2016. 
Strasbourg, 13. aprill 2016 
Έγινε στο Στρασβούργο, 13 Απριλίου 2016. 
Done at Strasbourg, 13 April 2016. 
Fait à Strasbourg, le 13 avril 2016. 
Arna dhéanamh in Strasbourg, an 13 Aibreán 2016. 
Sastavljeno u Strasbourgu 13. travnja 2016. 
Fatto a Strasburgo, addì 13 aprile 2016. 

Strasbūrā, 2016. gada 13. aprīlī. 
Priimta Strasbūre 2016 m. balandžio 13 d. 
Kelt Strasbourgban, 2016. április 13-én. 
Magħmul fi Strasburgu, 13 ta' April 2016. 
Gedaan te Straatsburg, 13 april 2016. 
Sporządzono w Strasburgu dnia 13 kwietnia 2016 r. 
Feito em Estrasbourgo, em 13 de abril de 2016. 
Întocmit la Strasbourg 13 aprilie 2016. 
V Štrasburgu 13. apríla 2016. 
V Strasbourgu, 13. aprila 2016. 
Tehty Strasbourgissa 13. huhtikuuta 2016. 
Som skedde i Strasbourg den 13 april 2016. 

За Европейския парламент 
Por el Parlamento Europeo 
Za Evropský parlament 
For Europa-Parlamentet 
Im Namen des Europäischen Parlaments 
Euroopa Parlamendi nimel 
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
For the European Parliament 
Pour le Parlement européen 
Thar ceann Pharlaimint na hEorpa 
Za Europski parlament 
Per il Parlamento europeo 
Eiroparlamenta vārdā 
Europos Parlamento vardu 
Az Európai Parlament részéről 
Għall-Parlament Ewropew 
Voor het Europees Parlement 
W imieniu Parlamentu Europejskiego 
Pelo Parlamento Europeu 
Pentru Parlamentul European 
Za Európsky parlament 
Za Evropski parlament 
Euroopan parlamentin puolesta 
På Europaparlamentets vägnar 

За Съвета 
Por el Consejo 
Za Radu 
På Rådets vegne 
Im Namen des Rates 
Nõukogu nimel 
Για το Συμβούλιο 
For the Council 
Pour le Conseil 
Thar ceann Comhairle 
Za Vijeće 
Per il Consiglio 
Padomes vārdā 
Tarybos vardu 
A Tanács részéről 
Għall-Kunsill 
Voor de Raad 
W imieniu Rady 
Pelo Conselho 
Pentru Consiliu 
Za Radu 
Za Svet 
Neuvoston puolesta 
På rådets vägnar 

За Комисията 
Por la Comisión 
Za Komisi 
På Kommissionens vegne 
Im Namen der Kommission 
Komisjoni nimel 
Για την Επιτροπή 
For the Commission 
Pour la Commission 
Thar ceann an Choimisiúin 
Za Komisiju 
Per la Commissione 
Komisijas vārdā 
Komisijos vardu 
A Bizottság részéről 
Għall-Kummissjoni 
Voor de Commissie 
W imieniu Komisji 
Pela Comissão 
Pentru Comisie 
Za Komisiu 
Za Komisijo 
Komission puolesta 
På kommissionens vägnar 
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Il Presidente/Priekšsēdētājs/Pirmininkas/Az elnök/Il-President/de Voorzitter/ 
Przewodniczący/O Presidente/Președintele/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande 

Martin SCHULZ Jeanine Antoinette HENNIS-PLASSCHAERT Jean-Claude JUNCKER

MT 12.5.2016 Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 123/9

B2_Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet

- 60 -- 60 -



 

ANNESS 

Fehim Komuni bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar l-Atti Delegati 

I. Kamp ta' Applikazzjoni u prinċipji ġenerali 

1. Dan il-Fehim Komuni jibni fuq, u jissostitwixxi, il-Fehim Komuni dwar l-Atti Delegati u jirrazzjonalizza l-prassi 
stabbilita minn hemm 'il quddiem mill-Parlament Ewropew u l-Kunsill. Dan jistabbilixxi l-arranġamenti prattiċi u l- 
kjarifiki u l-preferenzi miftiehma li japplikaw għad-delegi tas-setgħa leġislattiva skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar 
il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE). Dak l-Artikolu jirrikjedi li l-objettivi, il-kontenut, il-kamp ta' applikazz
joni u d-durata ta’ delega jkunu definiti espressivament f’kull att leġislattiv li jinkludi tali delega (‘l-att bażiku’). 

2. Fit-tħaddim tas-setgħat tagħhom u f’konformità mal-proċeduri stabbiliti fit-TFUE, il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u 
l-Kummissjoni ('it-tliet Istituzzjonijiet') għandhom jikkooperaw tul il-proċedura bil-ħsieb li l-eżerċizzju tas-setgħa 
delegata jsir bla xkiel u b'kontroll effettiv ta’ dik is-setgħa mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill. Għal dak il-għan 
għandhom jinżammu kuntatti xierqa fil-livell amministrattiv. 

3. Meta jipproponu delegi ta’ setgħa skont l-Artikolu 290 TFUE, jew meta jiddelegaw kwalunkwe mit-tali setgħat, l- 
Istituzzjonijiet konċernati, skont il-proċedura għall-adozzjoni tal-att bażiku, jintrabtu li jirreferu kemm jista’ jkun 
għall-klawsoli standard stipulati fl-Appendiċi ma’ dan. 

II. Konsultazzjonijiet fit-tħejjija u t-tfassil ta' atti delegati 

4. Il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti maħtura minn kull Stat Membru fit-tħejjija tal-abbozzi tal-atti 
delegati. L-esperti tal-Istati Membri għandhom jiġu kkonsultati b'mod f'waqtu dwar kull abbozz ta’ att delegat 
imħejji mis-servizzi tal-Kummissjoni (*). L-abbozzi ta' atti delegati għandhom jiġu kondiviżi mal-esperti tal-Istati 
Membri. Dawk il-konsultazzjonijiet għandhom isiru permezz ta’ gruppi ta’ esperti eżistenti jew permezz ta’ laqgħat 
ad hoc ma’ esperti mill-Istati Membri, li għalihom il-Kummissjoni għandha tibgħat l-istediniet permezz tar-Rapp
reżentanzi Permanenti tal-Istati Membri kollha. Huma l-Istati Membri li jiddeċiedu liema esperti għandhom jieħdu 
sehem. L-esperti tal-Istati Membri għandu jingħatalhom l-abbozzi ta' atti delegati, l-abbozz ta' aġenda u kwalunkwe 
dokument rilevanti ieħor fi żmien biżżejjed biex iħejju ruħhom. 

5. Fit-tmiem ta’ kull laqgħa mal-esperti tal-Istati Membri jew bħala segwitu għal dawn il-laqgħat, is-servizzi tal- 
Kummissjoni għandhom jiddikjaraw il-konklużjonijiet li jkunu siltu mid-diskussjonijiet, inkluż kif ser jieħdu l- 
fehmiet tal-esperti in konsiderazzjoni u kif beħsiebhom jipproċedu. Dawk il-konklużjonijiet jiġu rreġistrati fil-minuti 
tal-laqgħa. 

6. It-tħejjija u t-tfassil ta’ atti delegati jistgħu jinkludu wkoll konsultazzjonijiet mal-partijiet konċernati. 

7. Fejn il-kontenut materjali ta' abbozz ta' att delegat jinbidel b'xi mod, il-Kummissjoni għandha tagħti lill-esperti tal- 
Istati Membri l-opportunità biex jirreaġixxu, fejn xieraq bil-miktub, għall-verżjoni emendata tal-abbozz tal-att dele
gat. 

8. Sommarju tal-proċess ta’ konsultazzjoni għandu jkun inkluż fil-memorandum ta’ spjegazzjoni li jakkumpanja lill-att 
delegat. 

9. Il-Kummissjoni għandha tqiegħed għad-dispożizzjoni listi indikattivi tal-atti delegati ppjanati f’intervalli regolari.
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10. Meta tħejji u tfassal atti delegati l-Kummissjoni għandha tiżgura trasmissjoni simultanja u f'waqtha tad-dokumenti 
kollha inklużi l-abbozzi tal-atti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill fl-istess ħin li jintbagħtu lill-esperti tal-Istati 
Membri. 

11. Fejn iqisu l-ħtieġa, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jistgħu t-tnejn jibgħatu esperti għal-laqgħat tal-gruppi esperti tal- 
Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta' atti delegati li għalihom ikunu mistiedna l-esperti tal-Istati Membri. Għal dak 
il-għan il-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandhom jirċievu l-ippjanar għax-xhur ta' wara u l-istediniet għal-laqgħat 
kollha tal-esperti. 

12. It-tliet Istituzzjonijiet għandhom jindikaw lil xulxin il-kaxex postali funzjonali rispettivi tagħhom li għandhom 
jintużaw meta jibgħatu u jirċievu d-dokumenti kollha relatati mal-atti delegati. Ladarba r-reġistru msemmi fil-parag
rafu 29 ta’ dan il-Ftehim ikun stabbilit, huwa għandu jintuża għal dan il-għan. 

III. Arranġamenti għat-trasmissjoni tad-dokumenti u għall-komputazzjoni tal-perjodi ta' żmien 

13. Il-Kummissjoni tittrasmetti uffiċjalment, permezz ta’ mekkaniżmu xieraq, l-atti delegati lill-Parlament Ewropew u lill- 
Kunsill. Id-dokumenti klassifikati għandhom jiġu pproċessati skont il-proċeduri amministrattivi interni mħejjija minn 
kull Istituzzjoni bil-għan li jiġu pprovduti l-garanziji kollha meħtieġa. 

14. Sabiex jiġi żgurat li l-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu jistgħu jeżerċitaw id-drittijiet previsti fl-Artikolu 290 
TFUE fl-iskadenzi ta’ żmien stabbiliti f'kull att bażiku, il-Kummissjoni ma għandhiex tittrasmetti ebda att delegat 
waqt il-perjodi li ġejjin: 

— mit-22 ta’ Diċembru sas-6 ta’ Jannar; 

— mill-15 ta’ Lulju sal-20 ta’ Awwissu. 

Dawn il-perjodi japplikaw biss meta l-perjodu ta’ oġġezzjoni jkun ibbażat fuq il-punt 18. 

Dawn il-perjodi ma japplikawx għal atti delegati adottati skont il-proċedura ta’ urġenza, prevista fil-parti VI ta’ dan il- 
Fehim Komuni. Fil-każ li att delegat jiġi adottat skont il-proċedura ta’ urġenza waqt wieħed mill-perjodi speċifikati fl- 
ewwel subparagrafu, l-iskadenza ta’ żmien għall-oġġezzjoni prevista fl-att bażiku tibda tgħodd biss meta jispiċċa il- 
perjodu in kwistjoni. 

It-tliet Istituzzjonijiet għandhom, sa Ottubru tas-sena li tippreċedi l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, jaqblu dwar 
arranġament għan-notifika ta’ atti delegati waqt il-waqfien minħabba l-elezzjonijiet 

15. Il-perjodu biex jiġu espressi oġġezzjonijiet jibda jiddekorri meta l-verżjonijiet lingwistiċi uffiċjali kollha tal-att delegat 
ikunu waslu għand il-Parlament Ewropew u l-Kunsill. 

IV. Durata tad-delega 

16. L-att bażiku jista’ jagħti s-setgħa lill-Kummissjoni sabiex tadotta atti delegati għal perjodu ta’ żmien indeterminat jew 
determinat. 

17. Fejn jiġi preskritt perjodu ta’ żmien determinat, l-att bażiku għandu fil-prinċipju jipprovdi li d-delega tas-setgħa tiġi 
estiża awtomatikamentgħall-perjodi ta’ żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw 
għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta’ kull perjodu. Il-Kummissjoni għandha tfassal 
rapport fir-rigward tas-setgħa delegata mhux iktar tard minn disa' xhur qabel it-tmiem ta’ kull perjodu. Dan il-punt 
ma jaffettwax id-dritt ta’ revoka tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill. 

V. Perijodi ta' oġġezzjoni mill-arlament ewropew u l-kunsill 

18. Mingħajr preġudizzju għall-proċedura ta’ urġenza, il-perjodu għall-oġġezzjoni definit fuq il-bażi ta’ każ b’każ f’kull att 
bażiku għandu fil-prinċipju jkun ta’ xahrejn, u mhux inqas minn hekk, u jista’ jiġi estiż għal kull istituzzjoni (il- 
Parlament Ewropew jew tal-Kunsill) b’xahrejn fuq l-inizjattiva tagħha.
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19. Madankollu, l-att delegat jista’ jiġi ppubblikat f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, u jista’ jidħol fis-seħħ qabel 
jiskadi dak il-perjodu jekk il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni bl-intenzjoni li 
ma joġġezzjonawx. 

VI. Proċedura ta’ urġenza 

20. Proċedura ta’ urġenza għandha tinżamm riservata għal każijiet eċċezzjonali, bħall-kwistjonijiet ta’ sigurtà u sikurezza, 
il-protezzjoni tas-saħħa u s-sikurezza, jew relazzjonijiet esterni, inklużi kriżijiet umanitarji. Il-Parlament Ewropew u l- 
Kunsill jeħtieġ li jiġġustifikaw l-għażla ta’ proċedura ta’ urġenza fl-att bażiku. L-att bażiku jispeċifika l-każijiet li 
fihom għandha tintuża l-proċedura ta’ urġenza. 

21. Il-Kummissjoni timpenja ruħha li żżomm lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill infurmati bis-sħiħ dwar il-possibbiltà li 
jiġi adottat att delegat bil-proċedura ta’ urġenza. Hekk kif is-servizzi tal-Kummissjoni jipprevedu din il-possibbiltà, 
huma għandhom javżaw informalment minn qabel lis-segretarjati tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill b’ dan 
permezz tal-kaxex postali funzjonali msemmija fil-punt 12. 

22. L-att delegat adottat skont il-proċedura ta' urġenza jidħol fis-seħħ mingħajr dewmien u japplika sakemm sakemm 
ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni fil-perjodu previst fl-att bażiku. Jekk tiġi espressa oġġezzjoni mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill, il-Kummissjoni għandha tħassar l-att minnufih wara n-notifika tad-deċiżjoni ta’ oġġezz
joni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. 

23. Meta tinnotifika att delegat skont il-proċedura ta’ urġenza lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, il-Kummissjoni 
għandha tiddikjara r-raġunijiet li għalihom tkun intużat dik il-proċedura. 

VII. Pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali 

24. L-atti delegati jiġu ppubblikati fis-serje L ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea biss wara li jiskadi l-perjodu ta’ 
oġġezzjoni, ħlief fiċ-ċirkostanzi stipulati fil-punt 19. L-atti delegati adottati skont il-proċedura ta’ urġenza għandhom 
jiġu ppubblikati mingħajr dewmien. 

25. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 297 TFUE, id-deċiżjonijiet mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill li jirre
vokaw delega tas-setgħa, li joġġezzjonaw għal att delegat adottat skont il-proċedura ta’ urġenza jew li jopponu t- 
tiġdid awtomatikuta’ delega ta’ setgħa għandhom jiġu ppubblikati wkoll fis-serje L ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea. Deċiżjoni li tirrevoka tidħol fis-seħħ fil-jum wara l-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea. 

26. Il-Kummissjoni għandha tippubblika wkoll f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea d-deċiżjonijiet li jħassru atti delegati 
adottati skont il-proċedura ta’ urġenza. 

VIII. Skambju reċiproku ta' informazzjoni, b'mod partikolari fil-każ ta' revoka 

27. Meta jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom li japplikaw il-kundizzjonijiet stipulati fl-att bażiku, il-Parlament Ewropew u l- 
Kunsill għandhom jinformaw lil xulxin u lill-Kummissjoni. 

28. Meta jew il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jibda proċedura li tista’ twassal għar-revoka ta’ delega tas-setgħa, huwa 
jinforma liż-żewġ Istituzzjonijiet l-oħra mhux aktar tard minn xahar qabel jieħu d-deċiżjoni li tirrevoka.
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Appendiċi 

Klawżoli standard 

Premessa: 

Sabiex … [għan], is-setgħa ta’ adozzjoni ta’atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
għandha tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-rigward ta’ [kontenut u kamp ta' applikazzjoni]. Huwa partikolarment impor
tanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol tagħha ta’ tħejjija, anke fil-livell ta’ esperti, u li 
dawk il-konsultazzjonijiet jiġu mwettqa f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil 
Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016. B'mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti 
delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, 
u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija 
ta' atti delegati. 

Artikolu/i li jiddelega(w) setgħat 

Il-Kummissjoni [għandha tadotta/tingħata s-setgħa li tadotta] atti delegati skont l-Artikolu [A] dwar … [kontenut u kamp 
ta' applikazzjoni]. 

Il-paragrafu supplimentari li ġej għandu jiżdied fejn tapplika l-proċedura ta’ urġenza: 

Fejn, fil-każ ta’ … [kontenut u kamp ta' applikazzjoni], ikun meħtieġ hekk għal raġunijiet imperattivi ta’ urġenza, il- 
proċedura prevista fl-Artikolu [B] għandha tapplika għal atti delegati adottati skont dan l-Artikolu. 

Artikolu [A] 

Eżerċizzju tad-delega 

1. Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni suġġett għall-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l- 
Artikolu. 

[tul ta' żmien] 

Għażla Nru 1: 

2. Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati msemmija fl-Artikolu(i) … għandha tiġi mogħtija lill-Kummissjoni għal perjodu 
ta' żmien indeterminat minn … [id-data tad-dħul fis-seħħ tal-att leġislattiv bażiku jew kwalunkwe data oħra stabbilita 
mill-koleġislaturi] 

Għażla Nru 2: 

2. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati msemmija fl-Artikolu(i) … għandha tiġi mogħtija lill-Kummissjoni għal perijodu 
ta’ … snin minn … [id-data tad-dħul fis-seħħ tal-att leġislattiv bażiku jew kwalunkwe data oħra stabbilita mill- 
koleġislaturi]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega ta’ setgħa mhux iktar tard minn disa’ 
xhur qabel it-tmiem tal-perijodu ta’ … snin. Id-delega ta’ setgħa għandha tiġi estiża awtomatikament għal perijodi ta’ 
żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn 
tliet xhur qabel it-tmiem ta’ kull perijodu. 

Għażla Nru 3: 

2. Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati msemmija fl-Artikolu(i) … għandha tiġi mogħtija lill-Kummissjoni għal perijodu 
ta’ … snin minn … [id-data tad-dħul fis-seħħ tal-att leġislattiv bażiku jew kwalunkwe data oħra stabbilita mill- 
koleġislaturi]. 

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu(i) … tista' tiġi revokata fi kwalunkwe mument mill-Parlament Ewropew jew 
mill-Kunsill. Deċiżjoni li tirrevoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Din għandha ssir 
effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifi
kata fih. Ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat li jkun diġà fis-seħħ. 

4. Qabel ma’ tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti innominati minn kull Stat Membru skont il- 
prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016.
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5. Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill- Parlament Ewropew u lill-Kunsill. 

6. Att delegat adottat skont l-l-Artikolu(i) … għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tiġix espressa oġġezzjoni mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien [xahrejn] min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, 
qabel ma jiskadi dak il-perijodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex 
sejrin joġġezzjonaw. Dak il-perijodu għandu jiġi estiż b’ [xahrejn] fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill. 

L-Artikolu supplimentari li ġej għandu jiżdied fejn tapplika l-proċedura ta’ urġenza: 

Artikolu [B] 

Proċedura ta’ urġenza 

1. L-atti delegati adottati taħt dan l-Artikolu għandhom jidħlu fis-seħħ mingħajr dewmien u għandhom japplikaw 
sakemm ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni skont il-paragrafu 2. In-notifika ta’ att delegat lill-Parlament Ewropew 
u lill-Kunsill għandha tagħti r-raġunijiet li għalihom tkun intużat il-proċedura ta’ urġenza. 

2. Il-Parlament Ewropew jew l-Kunsill jistgħu joġġezzjonaw għal att delegat skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 
[A](6). F’dan il-każ, il-Kummissjoni għandha tirrevoka l-att minnufih wara n-notifika tad-deċiżjoni ta' oġġezzjoni mill- 
Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.
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II 

(Atti mhux leġiżlattivi) 

FTEHIM INTERISTITUZZJONALI 

DIKJARAZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUMMISSJONI FL-OKKAŻJONI TAL- 
ADOZZJONI TAL-FTEHIM INTERISTITUZZJONALI DWAR IT-TFASSIL AĦJAR TAL-LIĠIJIET 

TAT-13 TA' APRIL 2016 

Il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni jqisu li l-Ftehim (1) jirrifletti l-bilanċ bejn u l-kompetenzi rispettivi tal-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni kif stipulati fit-Trattati. 

Dan il-Ftehim huwa mingħajr preġudizzju għall-Ftehim Qafas tal-20 ta' Ottubru 2010 dwar ir-relazzjonijiet bejn il- 
Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea (2).  

13.5.2016 L 124/1 Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea MT   

(1) ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1. 
(2) ĠU L 304, 20.11.2010, p. 47. 
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DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW, TAL-KUNSILL U TAL-
KUMMISSJONI TAD-19 TA' APRIL 1995 DWAR ID-DISPOŻIZZJONIJIET
DETTALJATI DWAR L-EŻERĊIZZJU TAD-DRITT TA' INKJESTA TAL-

PARLAMENT EWROPEW1

Il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jwaqqaf il-Komunità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar, u b'mod
partikolari l-Artikolu 20b tiegħu,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jwaqqaf il-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu
193 tiegħu,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jwaqqaf il-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika, u
b'mod partikolari l-Artikolu 107b tiegħu,

Billi d-dispożizzjonijiet dettaljati dwar l-eżerċizzju tad-dritt ta' inkjesta tal-Parlament Ewropew
għandhom jiġu stabbiliti bl-attenzjoni dovuta għad-dispożizzjonijiet inklużi fit-Trattat li
jwaqqaf il-Komunitajiet Ewropej;

Billi l-kumitati ta' inkjesta temporanji għandu jkollhom il-mezzi meħtieġa biex jaqdu
dmirijiethom; billi, għal dan il-għan, huwa essenzjali li l-Istati Membri, l-istituzzjonijiet u l-
entitajiet tal-Komunitajiet Ewropej jieħdu l-passi kollha sabiex jiġi ffaċilitat it-twettiq ta' dawn
id-dmirijiet;

Billi s-segretezza u l-kunfidenzjalità tal-ħidma tal-kumitati ta' inkjesta temporanji għandhom
ikunu mħarsa;

Billi, fuq talba ta' waħda mit-tliet istituzzjonijiet ikkonċernati, id-dispożizzjonijiet dettaljati
dwar it-tħaddim tad-dritt ta' inkjesta jistgħu jiġu rriveduti fid-dawl tal-esperjenza miksuba, sa
minn tmiem il-leġiżlatura preżenti tal-Parlament Ewropew,

BI QBIL BEJNIETHOM ADOTTAW DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Id-dispożizzjonijiet dettaljati dwar l-eżerċizzju tad-dritt ta' inkjesta tal-Parlament Ewropew
għandhom ikunu kif inhu stipulat f'din id-Deċiżjoni, skond l-Artikolu 20b tat-Trattat tal-KEFA,
l-Artikolu 193 tat-Trattat tal-KE u l-Artikolu 107b tat-Trattat tal-KEEA.

Artikolu 2

1. Bla ħsara għall-kundizzjonijiet u l-limiti stipulati fit-Trattati msemmija fl-Artikolu 1,
il-Parlament Ewropew jista', fil-qadi ta' dmirijietu u fuq talba ta' kwart tal-Membri tiegħu,
iwaqqaf kumitat ta' inkjesta temporanju biex jinvestiga allegazzjonijiet ta' kontravenzjonijiet
jew ta' nuqqasijiet amministrattivi fl-implimentazzjoni tal-liġi Komunitarja, li jkunu jidhru li
twettqu minn istituzzjoni jew entità tal-Komunitajiet Ewropej, jew minn entità amministrattiva
pubblika ta' Stat Membru jew minn persuni mogħtija s-setgħa mil-liġi Komunitarja li
jimplimentaw dik il-liġi.

1 ĠU L 113, 19.5.1995, p. 1.
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Il-Parlament Ewropew għandu jistabbilixxi il-kompożizzjoni u r-regoli ta' proċedura tal-
kumitati temporanji ta' inkjesta.

Id-deċiżjoni dwar it-twaqqif ta' kumitat temporanju ta' inkjesta, li tispeċifika b'mod partikolari
l-għan tiegħu u l-limitu ta' żmien li l-kumitat ikollu biex iressaq ir-rapport tiegħu, għandha tiġi
ppubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej.

2. Il-kumitat temporanju ta' inkjesta għandu jwettaq dmirijietu skond is-setgħat mogħtija
mit-trattati dwar l-istituzzjonijiet u l-entitajiet tal-Komunitajiet Ewropej.

Il-membri tal-kumitat temporanju ta' inkjesta u kull persuna li, minħabba d-dmirijiet tagħha,
issir taf b'fatti, b'informazzjoni, b'konoxxenza, b'dokumenti jew b'oġġetti li dwarhom għandha
tinżamm is-segretezza skond id-dispożizzjonijiet adottati minn Stat Membru jew minn
istituzzjoni tal-Komunità, ikunu meħtieġa li jżommu s-sigriet fir-rigward ta' persuni mhux
awtorizzati u tal-pubbliku, anke meta d-dmirijiet tagħhom ikunu ntemmu.

Is-seduti ta' smigħ u x-xhieda għandhom isiru fil-pubbliku. Il-ħidma għandha ssir bil-magħluq
jekk dan jintalab minn kwart tal-membri tal-kumitat ta' inkjesta, mill-Komunità jew mill-
awtoritajiet nazzjonali, kif ukoll meta l-kumitat temporanju ta' inkjesta janalizza informazzjoni
sigrieta. Ix-xhieda u l-esperti għandu jkollhom id-dritt li jagħmlu dikjarazzjoni jew jagħtu x-
xhieda bil-magħluq.

3. Kumitat temporanju ta' inkjesta ma jistax jinvestiga każijiet li huma pendenti quddiem
qorti tal-ġustizzja nazzjonali jew Komunitarja qabel ma jintemmu dawk il-proċeduri legali.

Fi żmien xahrejn mill-pubblikazzjoni skond il-paragrafu 1, jew minn meta l-Kummissjoni tkun
ġiet infurmata dwar allegazzjoni ta' kontravenzjoni tal-liġi Komunitarja min-naħa ta' Stat
Membru magħmula quddiem kumitat temporanju ta' inkjesta, il-Kummissjoni tista' tgħarraf
lill-Parlament Ewropew li każ li għandu jiġi eżaminat mill-kumitat temporanju ta' inkjesta
huwa soġġett għal proċedura Komunitarja ta' qabel il-kawża; f'dawk il-każi il-kumitat
temporanju ta' inkjesta għandu jieħu l-passi kollha meħtieġa sabiex jippermetti lill-
Kummissjoni li teżerċita s-setgħat mogħtija lilha mit-Trattati b'mod sħiħ.

4. Il-kumitat temporanju ta' inkjesta għandu jiġi xolt meta jippreżenta r-rapport tiegħu fiż-
żmien li jkun ġie stipulat meta l-imsemmi kumitat ikun twaqqaf, jew mhux aktar tard minn
perjodu ta' mhux aktar minn tnax-il xahar mid-data meta twaqqaf, u f'kull każ fi tmiem il-
leġislatura.

Il-Parlament Ewropew jista' jestendi l-perjodu ta' tnax-il xahar bi tliet xhur oħra permezz ta'
deċiżjoni motivata. Din id-deċiżjoni għandha tiġi ppubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-
Komunitajiet Ewropej.

5. Kumitat temporanju ta' inkjesta ma jistax jitwaqqaf, jew jitwaqqaf mill-ġdid, għal każi
li dwarhom tkun diġà saret inkjesta minn kumitat temporanju ta' inkjesta, sakemm ma jkunux
għaddew tnax-il xahar minn meta jkun tressaq ir-rapport dwar dik l-inkjesta jew mit-tmiem tal-
inkarigu tal-imsemmi kumitat, u sakemm ma jkunux ħarġu xi fatti ġodda.

Artikolu 3

1. Il-kumitat temporanju ta' inkjesta għandu jagħmel l-investigazzjonijiet kollha meħtieġa
sabiex jivverifika l-allegazzjonijiet ta' kontravenzjonijiet jew ta' nuqqasijiet amministrattivi fl-
implimentazzjoni tal-liġi Komunitarja skond il-kundizzjonijiet stipulati hawn taħt.
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2. Il-Kumitat temporanju ta' inkjesta jista' jistieden lil xi istituzzjoni jew lil xi korp tal-
Komunitajiet Ewropej jew tal-gvern ta' Stat Membru sabiex jaħtru membru tagħhom biex jieħu
sehem fil-ħidma tal-imsemmi kumitat.

3. Fuq talba motivata tal-kumitat temporanju ta' inkjesta, l-Istati Membri kkonċernati u l-
istituzzjonijiet jew l-entitajiet tal-Komunitajiet Ewropej għandhom jaħtru uffiċjal jew aġent li
huma jawtorizzaw sabiex jidher quddiem il-kumitat temporanju ta' inkjesta, sakemm raġunijiet
ta' segretezza jew ta' sigurtà pubblika jew nazzjonali ma jkunux jeħtieġu mod ieħor skond il-
leġiżlazzjoni nazzjonali jew Komunitarja.

L-uffiċjali u l-aġenti msemmija għandhom jitkellmu f'isem il-gvernijiet jew istituzzjonijiet
tagħhom u skond l-istruzzjonijiet ta' dawn tal-aħħar. Huma għandhom jibqgħu marbuta mal-
obbligi li jirriżultaw mir-regoli rispettivi tagħhom.

4. L-awtoritajiet tal-Istati Membri u tal-istituzzjonijiet jew tal-korpi tal-Komunitajiet
Ewropej għandhom jipprovdu lill-kumitat temporanju ta' inkjesta bid-dokumenti meħtieġa
għall-qadi ta' dmirijietu, fuq talba tiegħu jew fuq inizjattiva tagħhom stess, ħlief meta dan ma
jkunx possibbli minħabba raġunijiet ta' segretezza jew ta' sigurtà pubblika jew nazzjonali ġejjin
mil-leġiżlazzjoni jew mir-regoli nazzjonali jew Komunitarji.

5. Il-paragrafi 3 u 4 għandhom ikunu bla ħsara għal dispożizzjonijiet oħra tal-Istati
Membri li ma jippermettux li jidhru l-uffiċjali jew li jitressqu d-dokumenti.

Ostakolu minħabba raġunijiet ta' segretezza, sigurtà pubblika jew nazzjonali, jew id-
dispożizzjonijiet imsemmija fl-ewwel subparagrafu, għandu jiġi mgħarraf lill-Parlament
Ewropew minn rappreżentant li huwa awtorizzat li jieħu impenji f'isem il-gvern tal-Istat
Membru kkonċernat jew tal-istituzzjoni.

6. Istituzzjonijiet jew korpi tal-Komunitajiet Ewropej m'għandhomx jgħaddu dokumenti
li joriġinaw mill-Istati Membri lill-kumitat temporanju ta' inkjesta mingħajr ma jkunu
infurmaw qabel lill-Istat ikkonċernat.

Huma m'għandhomx jgħaddu lill-kumitat temporanju ta' inkjesta dokumenti li għalihom
japplika l-paragrafu 5 mingħajr ma jkunu kisbu l-kunsens tal-Istat Membru kkonċernat.

7. Il-paragrafi 3, 4 u 5 għandhom japplikaw għall-persuni fiżiċi jew legali li jkunu
ngħataw is-setgħa mil-liġi Komunitarja sabiex jimplimentaw dik il-liġi.

8. Sakemm ikun meħtieġ għall-qadi ta' dmirijietu, il-kumitat temporanju ta' inkjesta jista'
jitlob lil kull persuna oħra sabiex tagħti xhieda quddiemu. Il-kumitat temporanju ta' inkjesta
għandu jinforma lil kull persuna li tissemma matul investigazzjoni u li minħabba dan tista'
ssofri xi ħsara. L-imsemmi kumitat għandu jismalil dik il-persuna jekk din tagħmel talba għal
dan.

Artikolu 4

1. L-informazzjoni miksuba mill-kumitat temporanju ta' inkjesta għandha tintuża biss
għat-twettiq ta' dmirijietu. Ma tistax issir pubblika jekk tkun tinkludi materjal ta' natura sigrieta
jew kunfidenzjali, jew issemmi ismijiet ta' persuni.

Il-Parlament Ewropew għandu jadotta l-miżuri amministrattivi u r-regoli proċedurali meħtieġa
biex iħares is-segretezza u l-kunfidenzjalità tal-ħidma tal-kumitati temporanji ta' inkjesta.
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2. Ir-rapport tal-kumitat temporanju ta' inkjesta għandu jitressaq lill-Parlament Ewropew,
li jista' jiddeċiedi li jagħmlu pubbliku bil-kundizzjoni li jkunu osservati d-dispożizzjonijiet tal-
paragrafu 1.

3. Il-Parlament Ewropew jista' jgħaddi lill-istituzzjonijiet jew lill-entitajiet tal-
Komunitajiet Ewropej jew lill-Istati Membri, ir-rakkomandazzjonijiet li huwa jadotta fuq il-
bażi tar-rapport tal-kumitat temporanju ta' inkjesta. Huma għandhom jisiltu minnu l-
konklużjonijiet li huma jqisu xierqa.

Artikolu 5

Kull komunikazzjoni indirizzata lill-awtoritajiet nazzjonali tal-Istati Membri fir-rigward tal-
applikazzjoni ta' din id-Deċiżjoni għandha ssir permezz tar-Rappreżentanzi Permanenti
tagħhom għall-Unjoni Ewropea.

Artikolu 6

Fuq talba tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill jew tal-Kummissjoni, ir-regoli ta' hawn fuq
jistgħu jiġu rriveduti sa minn tmiem il-leġiżlatura kurrenti tal-Parlament Ewropew fid-dawl tal-
esperjenza miksuba.

Artikolu 7

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data ta' meta tiġi ppubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali
tal-Komunitajiet Ewropej.
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DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW TAT-18 TA’ NOVEMBRU 1999
DWAR IT-TERMINI U L-KUNDIZZJONIJIET GĦALL-INKJESTI INTERNI FIR-

RIGWARD TAL-PREVENZJONI TAL-FRODI, TAL-KORRUZZJONI U TA' KULL
ATTIVITÀ ILLEGALI LI HI TA' ĦSARA GĦALL-INTERESSI TAL-

KOMUNITAJIET

Il-Parlament Ewropew

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikulari l-Artikolu
199 tiegħu,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar, u b'mod
partikulari l-Artikolu 25 tiegħu,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika, u
b'mod partikulari l-Artikolu 112 tiegħu,

Wara li kkunsidra r-Regoli ta' Proċedura tiegħu, b'mod partikulari l-Artikolu 186(c)1 tagħhom,

Billi:

Ir-Regolament (KE) Nru 1073/1999 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill2 u r-Regolament tal-
Kunsill (Euratom) Nru 1074/19993 dwar l-inkjesti mmexxija mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-
Frodi jistipulaw li l-Uffiċċju għandu jagħti bidu għal inkjesti amministrattivi u jmexxihom fi
ħdan l-istituzzjonijiet, il-korpi u l-uffiċċji u l-aġenziji stabbiliti minn jew fuq il-bażi tat-Trattat
tal-KE jew tat-Trattat Euratom;

Ir-responsabbiltà tal-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi, kif stabbilita mill-Kummissjoni, tmur
lil hinn mill-protezzjoni tal-interessi finanzjarji u tinkludi l-attivitajiet kollha li għandhom
x'jaqsmu mal-bżonn li jitħarsu l-interessi tal-Komunità minn imġieba irregolari li tista' twassal
biex jittieħdu proċeduri amministrattivi jew kriminali;

L-għan tal-ġlieda kontra l-frodi għandu jitwessa' u l-effikaċja ta' din il-ġlieda tista' tittejjeb billi
tintuża l-kompetenza eżistenti fil-qasam tal-inkjesti amministrattivi;

B'hekk bis-saħħa tal-awtonomija amministrattiva tagħhom, l-istituzzjonijiet, il-korpi u l-
uffiċċji u l-aġenziji kollha għandhom jafdaw it-tmexxija ta' inkjesti amministrattivi interni
f'idejn l-Uffiċċju, bil-għan li jinkixfu sitwazzjonijiet serji fir-rigward tal-qadi ta' dmirijiet
professjonali, li jistgħu jikkostitwixxu nuqqas ta' osservanza tal-obbligi ta' uffiċjali u impjegati
tal-Komunitajiet, kif stipulat fit-tieni u t-tielet paragrafi tal-Artikoli 11 u 12, kif ukoll fl-Artikoli
13, 14, 16 u fl-ewwel paragrafu tal-Artikolu 17 tar-Regolamenti tal-Uffiċjali u l-
Kundizzjonijiet ta' Reklutaġġ ta' Impjegati Oħra tal-Komunitajiet Ewropej (minn issa 'l
quddiem imsejħa 'Regolamenti tal-Persunal'), li jkunu ta' ħsara għall-interessi tal-Komunitajiet
ikkonċernati u li jistgħu jwasslu għal proċeduri dixxiplinari jew, fejn japplika, għal proċeduri
kriminali, jew li jistgħu jirriżultaw f'imġieba ħażina gravi, kif stipulat fl-Artikolu 22 tar-
Regolamenti tal-Istaff, jew anke f'nuqqas ta' osservanza tal-obbligi analogi tal-Membri tal-
Persunal tal-Parlament Ewropew li m'humiex soġġetti għar-Regolamenti tal-Persunal;

1 L-Artikolu issa mħassar.
2 ĠU L 136, 31.5.1999, p. 1.
3 ĠU L 136, 31.5.1999, p. 8.
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Dawn l-inkjesti għandhom jitmexxew b'konformità sħiħa mad-dispożizzjonijiet rilevanti tat-
Trattati li jistabbilixxu l-Komunitajiet Ewropej, b'mod partikulari mal-Protokoll dwar
privileġġi u immunitajiet, mat-testi li jimplimentaw dawn it-Trattati u mar-Regolamenti tal-
Persunal;

Il-kundizzjonijiet li jirregolaw it-tmexxija ta' dawn l-inkjesti għandhom jitmexxew taħt l-istess
kundizzjonijiet fl-istituzzjonijiet, fil-korpi u fl-uffiċċji u fl-aġenziji kollha tal-Komunità; l-
assenjar ta' din il-biċċa tax-xogħol lill-Uffiċċju m'għandhiex taffettwa r-responsabbiltajiet tal-
istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji jew l-aġenziji fihom innifishom, u bl-ebda mod m'għandha
tnaqqas il-protezzjoni legali tal-persuni kkonċernati;

Sakemm issir l-emenda tar-Regolamenti tal-Persunal, għandhom jitħejjew arranġamenti
prattiċi li jistipulaw kif il-membri tal-istituzzjonijiet u l-entitajiet, il-ġesturi tal-uffiċċji u l-
aġenziji u l-uffiċjali u mpjegati tal-istituzzjonijiet, il-korpi, u l-uffiċċji u l-aġenziji għandhom
jikkoperaw biex l-inkjesti interni jitmexxew bla xkiel,

IDDEĊIEDA DAN LI ĠEJ:

Artikolu 1

Id-dmir li wieħed jikkopera mal-Uffiċċju

Is-Segretarju Ġenerali, is-servizzi u kull uffiċjal jew impjegat tal-Parlament Ewropew
għandhom ikunu mistennija li jikkoperaw f'kollox mal-aġenti tal-Uffiċċju u li jipprovdu l-
għajnuna meħtieġa għall-inkjesta. Għal dan il-għan, għandhom jagħtu lill-aġenti tal-Uffiċċju
kull informazzjoni u kull spjegazzjoni li jistgħu jkunu utli.

Il-Membri għandhom jikkoperaw mal-Uffiċċju f'kollox, bla ħsara għad-dispożizzjonijiet
rilevanti tat-Trattati li jistabbilixxu l-Komunitajiet Ewropej, b'mod partikulari tal-Protokoll
dwar privileġġi u immunitajiet, u tat-testi li jimplimentaw dawn it-Trattati.

Artikolu 2

Id-dmir li wieħed jipprovdi l-informazzjoni

Kull uffiċjal jew impjegat tal-Parlament Ewropew li jsir jaf bi provi li jġiegħluh jissoponi l-
possibilità ta' każ ta' frodi, ta' korruzzjoni jew ta' kwalunkwe attività illegali li tkun ta' ħsara
għall-interessi tal-Komunitajiet, jew ta' sitwazzjonijiet serji fir-rigward tal-qadi ta' dmirijiet
professjonali, li jistgħu jikkostitwixxu nuqqas ta' osservanza tal-obbligi ta' uffiċjali jew
impjegati tal-Komunitajiet jew ta' persunal li mhux soġġett għar-Regolamenti tal-Persunal, u li
jistgħu jwasslu għal proċeduri dixxiplinari jew, f'ċerti każi għal proċeduri kriminali, għandu
jgħarraf mill-ewwel lill-Kap tas-Servizz jew lid-Direttur Ġenerali, jew, jekk iqis li dan ikun
utli, lis-Segretarju Ġenerali jew direttament lill-Uffiċċju, jekk il-każ ikun jinvolvi uffiċjal,
impjegat jew membru tal-persunal li mhux soġġett għar-Regolamenti tal-Persunal. F'każ ta'
nuqqas ta' osservanza tal-obbligi analogi tal-Membri għandu javża lill-President tal-Parlament
Ewropew.

Il-President, is-Segretarju Ġenerali, id-Diretturi Ġenerali u l-Kapijiet tas-Servizzi tal-
Parlament Ewropew għandhom mill-ewwel jgħaddu lill-Uffiċċju kull evidenza li jiltaqgħu
magħha li ġġegħilhom jissoponu li jkun hemm xi forma ta' irregularità, kif imsemmi fl-ewwel
paragrafu.
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Uffiċjali jew impjegati tal-Parlament Ewropew m'għandhom bl-ebda mod ibatu minn
trattament inġust jew diskriminatorju minħabba li jkunu kkomunikaw l-informazzjoni li
jirreferu għaliha l-ewwel u t-tieni paragrafi.

Membri li jiksbu tagħrif dwar fatti bħall-fatti msemmija fl-ewwel paragrafu, għandhom
jinfurmaw lill-President tal-Parlament, u jekk iqisu li dan ikun utli, lill-Uffiċċju direttament.

Dan l-artikolu japplika bla ħsara għall-kundizzjonijiet ta' kunfidenzjalità stipulati fil-liġi jew
fir-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew.

Artikolu 3

Għajnuna mill-Uffiċċju tas-Sigurtà

Fuq it-talba tad-Direttur tal-Uffiċċju, l-uffiċjal tal-Parlament Ewropew responsabbli mis-
sigurtà għandu jgħin lill-Uffiċċju fit-tmexxija prattika tal-inkjesti.

Artikolu 4

Immunità u d-dritt li wieħed jirrifjuta li jixhed

Ir-regoli dwar l-immunità parlamentari tal-Membri u d-dritt li wieħed jirrifjuta li jixhed ma
jinbidlux.

Artikolu 5

Informazzjoni tal-parti kkonċernata

Meta tkun kwestjoni li Membru, uffiċjal jew impjegat jkun possibilment implikat, il-parti
kkonċernata għandha tiġi mgħarrfa malajr, kemm-il darba dan ma jkunx ta' ħsara għall-inkjesta.
F'kull każ, konklużjonijiet li jsemmu Membru, uffiċjal jew impjegat tal-Parlament Ewropew
b'isimhom ma jistgħux jitressqu meta tingħalaq l-inkjesta, jekk il-parti kkonċernata ma tkunx
ingħatat l-opportunità li tesprimi l-fehma tagħha dwar il-fatti kollha li jaffettwawha.

F'każi li jitolbu s-segretezza assoluta għall-finijiet tal-inkjesta u li jeħtieġu l-użu ta' proċeduri
investigattivi li jaqgħu taħt il-kompetenza ta' awtorità ġudizzjarja nazzjonali, l-obbligazzjoni li
l-Membru, l-uffiċjal jew l-impjegat tal-Parlament Ewropew jiġu mistiedna li jagħtu l-opinjoni
tagħhom tista' tiġi differita bil-qbil tal-President fil-każ ta' Membru, jew tas-Segretarju Ġenerali
fil-każ ta' uffiċjal jew impjegat.

Artikolu 6

Informazzjoni dwar l-għeluq ta' inkjesta mingħajr ma' tittieħed azzjoni oħra

Jekk, wara inkjesta interna, l-ebda akkuża ma tkun tista' ssir kontra Membru, uffiċjal jew
impjegat tal-Parlament Ewropew, li kontrihom ikunu saru xi allegazzjonijiet, l-inkjesta interna
li tikkonċernah għandha tingħalaq kompletament, b'deċiżjoni tad-Direttur tal-Uffiċċju li
għandu jinforma bil-miktub lill-parti kkonċernata.

Artikolu 7

Revoka tal-immunità

Kull talba mill-pulizija nazzjonali jew minn awtorità ġudizzjarja għar-revoka tal-immunità
minn proċeduri legali ta' uffiċjal jew ta' impjegat tal-Parlament Ewropew f'dak li għandu
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x'jaqsam ma' każi possibbli ta' frodi, korruzzjoni jew attivitajiet illegali oħra, għandha tiġi
kkomunikata lid-Direttur tal-Uffiċċju biex jagħti opinjoni. Jekk talba għar-revoka tal-immunità
tikkonċerna Membru tal-Parlament Ewropew, l-Uffiċċju għandu jiġi infurmat.

Artikolu 8

Data effettiva

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni tagħha mill-Parlament
Ewropew.
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II 

(Atti mhux leġiżlattivi) 

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI 

Ftehim Interistituzzjonali bejn il-Parlament Ewropew u l-Bank Ċentrali Ewropew dwar il- 
modalitajiet prattiċi tal-eżerċizzju tar-responsabbiltà demokratika u tas-superviżjoni tal-eżerċizzju 

tal-kompiti mogħtija lill-BĊE fil-qafas tal-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku 

(2013/694/UE) 

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-BANK ĊENTRALI EWROPEW, 

— wara li kkunsidraw it-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, 

— wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament ta l-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 127(6) tiegħu, 

— wara li kkunsidraw ir-Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament, u b’mod partikolari l-Artikolu 127(1) tagħhom, 

— wara li kkunsidraw ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1024/2013 tal-15 ta’ Ottubru 2013 li jagħti kompiti speċifiċi 
lill-Bank Ċentrali Ewropew dwar politiki relatati mas-superviżjoni prudenzjali ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu ( 1 ), u b’mod 
partikolari l-Artikolu 20(8) u (9) tiegħu, 

— wara li kkunsidraw id-dikjarazzjoni konġunta mill-President tal-Parlament Ewropew u mill-President tal-Bank Ċentrali 
Ewropew, fl-okkażjoni tal-votazzjoni tal-Parlament għall-adozzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1024/2013, 

A. billi r-Regolament (UE) Nru 1024/2013 jikkonferixxi kompiti speċifiċi lill-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) dwar politiki 
relatati mas-superviżjoni prudenzjali ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu, bil-għan li jingħata kontribut lis-sikurezza u s- 
solidità tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu u lill-istabbiltà tas-sistema finanzjarja fl-Unjoni Ewropea u f’kull Stat Membru li 
jipparteċipa fil-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku (MSU); 

B. billi l-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) Nru 1024/2013 jistabbilixxi li l-BĊE huwa l-awtorità kompetenti għat-twettiq 
tal-kompiti superviżorji mogħtija lilu minn dak ir-Regolament; 

C. billi l-għoti ta’ kompiti superviżorji jimplika responsabbiltà sinifikanti għall-BĊE biex jikkontribwixxi għall-istabbiltà 
finanzjarja fl-Unjoni, bl-użu tas-setgħat superviżorji tiegħu bl-aktar mod effettiv u proporzjonat; 

D. billi kwalunkwe għoti ta’ setgħat superviżorji lil-livell tal-Unjoni għandu jkun ibbilanċjat permezz ta’ rekwiżiti xierqa 
ta’ responsabilità; skont l-Artikolu 20 tar-Regolament (UE) Nru 1024/2013 il-BĊE huwa għalhekk responsabbli għall- 
implimentazzjoni ta’ dak ir-Regolament lejn il-Parlament u l-Kunsill bħala istituzzjonijiet demokratikament leġittimiz
zati li jirrappreżentaw liċ-ċittadini tal-Unjoni u l-Istati Membri; 

E. billi l-Artikolu 20(9) tar-Regolament (UE) Nru 1024/2013 jipprovdi li l-BĊE għandu jikkoopera b’mod sinċier ma’ 
kwalunkwe investigazzjonijiet mill-Parlament, mingħajr ħsara għat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(TFUE); 

F. billi l-Artikolu 20(8) tar-Regolament (UE) Nru 1024/2013 jipprovdi li, fuq talba, il-President tal-Bord Superviżorju tal- 
BĊE għandu jkollu diskussjonijiet kunfidenzjali bil-fomm fil-magħluq mal-President u l-Viċi Presidenti tal-kumitat 
kompetenti tal-Parlament dwar il-kompiti superviżorji tal-BĊE fejn tali diskussjonijiet huma meħtieġa biex il-Parlament 
ikun jista’ jeżerċita s-setgħat tiegħu skont it-TFUE; billi dak l-Artikolu jeħtieġ li l-modalitajiet għall-organizzazzjoni ta’ 
dawk id-diskussjonijiet jiżguraw kunfidenzjalità sħiħa f’ konformita’ mal-obbligi tal-kunfidenzjalità imposti fuq il-BĊE 
bħala awtorità kompetenti skont il-liġi relevanti tal-Unjoni;

MT 30.11.2013 Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 320/1 

( 1 ) ĠU L 287, 29.10.2013, p. 63.
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G. billi l-Artikolu 15(1) tat-TFUE jipprovdi li l-istituzzjonijiet tal-Unjoni għandhom imexxu l-ħidma tagħhom b’mod 
miftuħ kemm jista’ jkun; billi l-kundizzjonijiet li skonthom dokument tal-BĊE huwa kunfidenzjali huma stipulati fid- 
Deċiżjoni 2004/258/KE tal-BĊE (BĊE/2004/3) ( 1 ); billi dik id-Deċiżjoni tipprovdi li kwalunkwe ċittadin tal-Unjoni u 
kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika li tgħix jew li għandha l-uffiċċju reġistrat tagħha fi Stat Membru, għandha dritt 
ta’ aċċess għad-dokumenti tal-BĊE, mingħajr ħsara għall-kundizzjonijiet u l-limiti definiti f’dik id-Deċiżjoni; billi, skont 
dik id-deċiżjoni, il-BĊE għandu jirrifjuta d-divulgazzjoni fejn ċerti interessi pubbliċi jew privati speċifikati jiġu imminati 
minnha; 

H. billi l-iżvelar tal-informazzjoni relatata mas-superviżjoni prudenzjali tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu mhuwiex għad- 
diskrezzjoni ħielsa tal-BĊE iżda huwa suġġett għal-limiti u l-kundizzjonijiet kif stabbiliti mil-liġi relevanti tal-Unjoni 
li għalihom huma suġġetti kemm il-Parlament kif ukoll il-BĊE; billi bis-saħħa tal-Artikolu 37.2 tal-Istatut tas-Sistema 
Ewropea tal-Banek Ċentrali u tal-BĊE (‘l-Istatut tas-SEBĊ’), persuni li għandhom aċċess għal dejta koperta mil-leġiżlazz
joni tal-Unjoni li timponi obbligu ta’ segretezza huma suġġetti għal din il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni; 

I. billi l-Premessa 55 tar-Regolament (UE) Nru 1024/2013 tispeċifika li kwalunkwe obbligi ta’ rapportar fil-konfront tal- 
Parlament għandhom ikunu suġġett għar-rekwiżiti ta’ segretezza professjonali rilevanti; billi l-Premessa 74 u l-Arti
kolu 27(1) ta’ dak ir-Regolament jipprovdu li l-membri tal-Bord Superviżorju, il-kumitat ta’ tmexxija, il-persunal tal- 
BĊE u l-persunal issekondat mill-Istati Membri parteċipanti li jwettqu dmirijiet superviżorji għandhom ikunu suġġetti 
għar-rekwiżiti tas-segretezza professjonali stabbiliti fl-Artikolu 37 tal-Istatut tas-SEBĊ u fl-atti rilevanti tal-liġi tal- 
Unjoni; billi l-Artikolu 339 tat-TFUE u l-Artikolu 37 tal-Istatut tas-SEBĊ jistabbilixxu li l-membri tal-korpi li jigg
vernaw u l-persunal tal-BĊE u tal-banek ċentrali nazzjonali huma marbutin mill-obbligu ta’ segretezza professjonali; 

J. billi, skontl-Artikolu 10.4 tal-Istatut tas-SEBĊ, il-proċedimenti tal-laqgħat tal-Kunsill Governattiv tal-BĊE huma kunfi
denzjali; 

K. billi l-Artikolu 4(3) tar-Regolament (UE) Nru 1024/2013 jipprovdi li għall-għan li jitwettqu l-kompiti mogħtija lilu 
f’dak ir-Regolament, il-BĊE għandu japplika l-liġi kollha relevanti tal-Unjoni, u fejn din il-liġi tal-Unjoni hija magħmula 
minn Direttivi, il-leġiżlazzjoni nazzjonali li tittrasponi dawk id-Direttivi; 

L. billi mingħajr ħsara għall-emendi futuri jew kwalunkwe atti legali relevanti futuri, id-dispożizzjonijiet tal-liġi tal-Unjoni 
rilevanti fir-rigward tat-trattament ta‘ informazzjoni, li jkun instab li hija kunfidenzjali, b’mod partikolari l-Artikoli 53 
sa 62 tad-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 2 ) jimponu obbligi stretti ta’ segretezza profess
jonali fuq l-awtoritajiet kompetenti u l-persunal tagħhom għas-superviżjoni ta‘ istituzzjonijiet ta’ kreditu; billi l-persuni 
kollha li jaħdmu għal jew li kienu jaħdmu għall-awtoritajiet kompetenti huma marbutin mill-obbligu tas-segretezza 
professjonali; billi l-informazzjoni kunfidenzjali li jirċievu matul it-twettiq ta’ dmirijiethom tista’ tiġi żvelata biss 
f’forma sommarja jew aggregata, b’tali mod li l-istituzzjonijiet ta’ kreditu individwali ma jistgħux ikunu identifikati, 
mingħajr preġudizzju għall-każijiet koperti mil-liġi kriminali; 

M. billi l-Artikolu 27(2) tar-Regolament (UE) Nru 1024/2013 jipprovdi li għall-fini tat-twettiq tal-kompiti mogħtija lilu 
minn dak ir-Regolament, il-BĊE huwa awtorizzat, fil-limiti u skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-liġi rilevanti tal- 
Unjoni, li jagħmel skambju ta’ informazzjoni ma’ awtoritajiet u korpi nazzjonali jew tal-Unjoni fejn il-liġi relevanti tal- 
Unjoni tippermetti lill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali jiddivulgaw informazzjoni lil dawk l-entitajiet jew fejn l-Istati 
Membri jistgħu jipprovdu għal tali divulgazzjoni skont il-liġi relevanti tal-Unjoni; 

N. billi l-ksur ta’ rekwiżiti ta’ segretezza professjonali fir-rigward tal-informazzjoni superviżorja għandu jwassal għal 
sanzjonijiet adegwati; billi l-Parlament għandu jipprovdi għal qafas adegwat biex isegwi kwalunkwe każ ta’ ksur 
tal-kunfidenzjalità mill-Membri jew il-persunal tiegħu; 

O. billi s-separazzjoni organizzattiva tal-persunal tal-BĊE involut fit-twettiq tal-kompiti superviżorji tal-BĊE minn 
persunal involut fit-twettiq tal-kompiti tal-politika monetarja trid tkun b’tali mod li r-Regolament (UE) Nru 
1024/2013 jiġi osservat b’mod sħiħ; 

P. billi dan il-Ftehim ma jkoprix l-iskambju ta’ informazzjoni kunfidenzjali rigward il-politika monetarja jew kompiti 
oħra tal-BĊE li mhumiex parti mill-kompiti mogħtija lill-BĊE permezz tar-Regolament (UE) Nru 1024/2013; 

Q. billi dan il-Ftehim huwa mingħajr preġudizzju għar-responsabbiltà tal-awtoritajiet kompetenti nazzjonali lejn il-parla
menti nazzjonali skont mal-liġi nazzjonali;

MT L 320/2 Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea 30.11.2013 

( 1 ) Deċiżjoni 2004/258/KE tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-4 ta’ Marzu 2004 dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Bank Ċentrali 
Ewropew (BĊE/2004/3) (ĠU L 80, 18.3.2004, p. 42). 

( 2 ) Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ġunju 2013 dwar l-aċċess għall-attività tal-istituzzjonijiet ta’ 
kreditu u s-superviżjoni prudenzjali tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu u tad-ditti tal-investiment, li temenda d-Direttiva 2002/87/KE u li 
tħassar id-Direttivi 2006/48/KE u 2006/49/KE (ĠU L 176, 27.6.2013, p. 338).
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R. billi dan il-Ftehim ma jkoprix jew ma jaffettwax ir-responsabbiltà u l-obbligi ta’ rapportar tal-MSU lejn il-Kunsill, il- 
Kummissjoni jew il-parlamenti nazzjonali; 

JIFTIEHMU KIF ĠEJ: 

I. RESPONSABBILTÀ, AĊĊESS GĦAL INFORMAZZJONI, KUNFI
DENZJALITÀ 

1. Rapporti 

— Kull sena l-BĊE għandu jressaq rapport lill-Parlament 
(“Rapport Annwali”) dwar it-twettiq tal-kompiti mogħtija 
lilu mir-Regolament (UE) Nru 1024/2013. Il-President 
tal-Bord Superviżorju għandu jippreżenta r-Rapport 
Annwali lill-Parlament waqt smigħ pubbliku. L-abbozz 
tar-Rapport Annwali għandu jkun disponibbli għall- 
Parlament fuq bażi kunfidenzjali f’waħda mil-lingwi 
uffiċjali tal-Unjoni erbat ijiem tax-xogħol qabel issmigħ. 
It-traduzzjonijiet fil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni 
għandhom ikunu disponibbli sussegwentement. Ir- 
Rapport Annwali għandu jkopri, fost l-oħrajn: 

i. it-twettiq tal-kompiti superviżorji, 

ii. il-qsim tal-kompiti mal-awtoritajiet superviżorji 
nazzjonali, 

iii. il-kooperazzjoni ma’ awtoritajiet relevanti nazz
jonali jew tal-Unjoni oħra, 

iv. is-separazzjoni bejn il-politika monetarja u l- 
kompiti superviżorji, 

v. l-evoluzzjoni tal-istruttura superviżorja u l-persunal, 
inkluż in-numru u l-kompożizzjoni nazzjonali tal- 
Esperti Nazzjonali Sekondati, 

vi. l-implimentazzjoni tal-Kodiċi ta’ Kondotta, 

vii. il-metodu ta’ kalkolu u l-ammont ta’ tariffi supervi 
żorji, 

viii. il-baġit għall-kompiti superviżorji, 

ix. l-esperjenza fir-rapportar abbażi l-Artikolu 23 tar- 
Regolament (UE) Nru 1024/2013 (Rapportar ta’ 
ksur). 

— Matul il-fażi tal-bidu msemmija fl-Artikolu 33(2) tar- 
Regolament (UE) Nru 1024/2013, il-BĊE għandu jibgħat 
rapporti trimestrali lill-Parlament rapporti dwar il-prog
ress fl-implimentazzjoni operattiva tar-Regolament, li 
jkopru fost l-oħrajn: 

i. it-tħejjija, l-organizzazzjoni u l-ippjanar intern tax- 
xogħol, 

ii. l-arranġamenti konkreti magħmula għall-konformità 
mal-ħtieġa li l-funzjonijiet ta’ politika monetarja u 
dawk superviżorji jinfirdu, 

iii. il-kooperazzjoni ma’ awtoritajiet kompetenti nazz
jonali jew tal-Unjoni oħra, 

iv. kwalunkwe ostaklu affaċċjat mill-BĊE fit-tħejjija tal- 
kompiti superviżorji tiegħu, 

v. kwalunkwe avveniment ta’ tħassib jew bidla fil- 
Kodiċi ta’ Kondotta. 

— Il-BĊE għandu jippubblika r-Rapport Annwali fuq il- 
websajt tal-MSU. Il-“hotline tal-posta elettronika għall- 
informazzjoni” tal-BĊE se jiġi estiż sabiex jittratta speċi
fikament mistoqsijiet relatati mal-MSU, u l-BĊE għandu 
jibdel ir-rispons li jirċievi permezz tal-ittri elettroniċi 
f’sezzjoni tal-FAQ fuq il-websajt tal-MSU. 

2. Seduti tas-smigħ u diskussjonijiet kunfidenzjali bil-fomm 

— Il-President tal-Bord Superviżorju għandu jipparteċipa 
fis-seduti pubbliċi tas-smigħ ordinarji dwar it-twettiq 
tal-kompiti superviżorji fuq talba tal-kumitat kompetenti 
tal-Parlament. Il-kumitat kompetenti tal-Parlament u l- 
BĊE għandhom jaqblu dwar kalendarju għal żewġ seduti 
ta’ smigħ bħal dawn li jridu jinżammu matul is-sena ta’ 
wara. Talbiet għal bidliet fil-kalendarju miftiehem għan
dhom isiru bil-miktub. 

— Barra minn hekk, il-President tal-Bord Superviżorju jista’ 
jiġi mistieden għal skambji ta’ opinjonijiet addizzjonali 
ad hoc dwar kwistjonijiet superviżorji mal-kumitat 
kompetenti tal-Parlament. 

— Fejn hu meħtieġ għall-eżerċizzju tas-setgħat tal-Parla
ment skont it-TFUE u l-liġi tal-Unjoni, il-President tal- 
kumitat kompetenti tiegħu jista’ jitlob laqgħat kunfiden
zjali speċjali mal-President tal-Bord Superviżorju bil- 
miktub, waqt li jagħti r-raġunijiet. Dawn il-laqgħat għan
dhom isiru f’data li tkun miftiehma rbejn iż-żewġ naħat. 

— Il-parteċipanti kollha fil-laqgħat kunfidenzjali speċjali 
għandhom ikunu suġġetti għar-rekwiżiti ta’ kunfidenzja
lità ekwivalenti għal dawk li japplikaw għall-membri tal- 
Bord Superviżorju u għall-persunal superviżorju tal-BĊE. 

— Fuq talba motivata mill-President tal-Bord Superviżorju 
jew tal-President tal-kumitat kompetenti tal-Parlament, u 
bi qbil reċiproku, ir-rappreżentanti tal-BĊE fil-Bord

MT 30.11.2013 Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 320/3
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Superviżorju jew il-membri għolja tal-persunal supervi 
żorju (Diretturi Ġenerali jew id-Deputati tagħhom) 
jistgħu jattendu għas-seduti ta’ smigħ ordinarji, għall- 
iskambji ta’ opinjonijiet ad hoc u għal-laqgħat kunfi
denzjali. 

— Il-prinċipju tal-ftuħ tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni skont it- 
TFUE għandu japplika għall-MSU. Id-diskussjoni f’laq
għat kunfidenzjali speċjali għandha ssegwi l-prinċipju 
tal-ftuħ u l-elaborazzjoni madwar iċ-ċirkustanzi rele
vanti. Hija tinvolvi l-iskambju tal-informazzjoni kunfi
denzjali rigward it-twettiq tal-kompiti superviżorji, fil- 
limitu stipulat mil-liġi tal-Unjoni. Id-divulgazzjoni tista’ 
tkun ristretta mil-limiti ta’ kunfidenzjalità previsti b’mod 
legali. 

— Persuni impjegati mill-Parlament u mill-BĊE ma jistgħux 
jiddivulgaw informazzjoni miksuba matul l-attivitajiet 
tagħhom relatata mal-kompiti mogħtija lill-BĊE skont 
ir-Regolament (UE) Nru 1024/2013, anke wara li 
dawn l-attivitajiet ikunu ġew fi tmiemhom jew il-persuni 
jkunu telqu minn tali impjieg. 

— Is-seduti tas-smigħ ordinarji, l-iskambji ta’ opinjonijiet 
ad hoc u l-laqgħat kunfidenzjali jistgħu jkopru l-aspetti 
kollha tal-attività u t-twettiq tal-MSU koperti mir-Rego
lament (UE) Nru 1024/2013. 

— Ma jistgħu jittieħdu l-ebda minuti jew kwalunkwe reġis
trazzjoni oħra tal-laqgħat kunfidenzjali. Ma għandha 
ssir l-ebda dikjarazzjoni għall-istampa jew xi midja 
oħra. Kull parteċipant fid-diskussjonijiet kunfidenzjali 
għandu jiffirma dikjarazzjoni solenni kull darba li ma 
jiddivulgax il-kontenut ta’ dawk id-diskussjonijiet lil xi 
terza persuna. 

— Il-President tal-Bord Superviżorju u l-President u l-Viċi 
Presidenti tal-kumitat kompetenti tal-Parlament biss 
jistgħu jattendu għal-laqgħat kunfidenzjali. Kemm il- 
President tal-Bord Superviżorju kif ukoll il-President u 
l-Viċi Presidenti tal-kumitat kompetenti tal-Parlament 
jistgħu jiġu akkumpanjati minn żewġ membri tal- 
persunal tal-BĊE u tas-Segretarjat tal-Parlament rispetti
vament. 

3. Tweġib ta’ mistoqsijiet 

— Il-BĊE għandu jwieġeb bil-miktub għal mistoqsijiet bil- 
miktub imressqa lilu mill-Parlament. Dawk il-mistoqsijiet 
għandhom jintbagħtu lill-President tal-Bord Superviżorju 
permezz tal-President tal-kumitat kompetenti tal-Parla
ment. Il-mistoqsijiet għandhom jitwieġbu malajr kemm 
jista’ jkun, u f’kull każ fi żmien ħames ġimgħat minn 
meta jintbagħtu lill-BĊE. 

— Kemm il-BĊE kif ukoll il-Parlament għandhom jidde
dikaw sezzjoni speċifika tal-websajts għall-mistoqsijiet 
u t-tweġibiet imsemmija hawn fuq. 

4. Aċċess għall-informazzjoni 

— Il-BĊE għandu jipprovdi lill-kumitat kompetenti tal- 
Parlament mill-inqas b’rekord komprensiv u sinifikanti 
tal-proċeduri tal-Bord Superviżorju li jippermetti li d- 
diskussjonijiet jinftiehmu, inkluża lista annotata tad- 
deċiżjonijiet. F’każ ta’ oġġezzjoni mill-Kunsill Gover
nattiv kontra l-abbozz ta’ deċiżjoni tal-Bord Supervi 
żorju skont l-Artikolu 26(8) tar-Regolament (UE) Nru 
1024/2013, il-President tal-BĊE għandu jinforma lill- 
President tal-kumitat kompetenti tal-Parlament bir-raġu
nijiet għal din l-oġġezzjoni, f’konformità mar-rekwiżiti 
tal-kunfidenzjalità msemmija f’dan il-Ftehim. 

— Fil-każ tal-istralċ ta’ istituzzjoni ta’ kreditu, informazz
joni mhux kunfidenzjali relatata ma’ dik l-istituzzjoni ta’ 
kreditu għandha tiġi divulgata ex-post, ladarba tieqaf 
tapplika kwalunkwe restrizzjoni dwar l-għoti ta’ infor
mazzjoni relevanti li tirriżulta mirrekwiżiti ta’ kunfiden
zjalità. 

— It-tariffi superviżorji u l-ispjegazzjoni dwar kif dawn jiġu 
kkalkulati għandhom jiġu ppubblikati fil-websajt tal- 
BĊE. 

— Il-BĊE għandu jippubblika fuq il-websajt tiegħu gwida 
għall-prattiki superviżorji tiegħu. 

5. Ħarsien tal-informazzjoni u tad-dokumenti kklassifikati tal- 
BĊE 

— Il-Parlament għandu jimplimenta salvagwardji u miżuri 
li jikkorrispondu għal-livell ta’ sensittività tal-informazz
joni tal-BĊE jew tad-dokumenti tal-BĊE u għandu 
jinforma l-BĊE dwar dan. F’kull każ, informazzjoni jew 
dokumenti divulgati ser jintużaw biss għar-raġuni li 
għaliha jkunu ngħataw. 

— Il-Parlament għandu jfittex il-kunsens tal-BĊE għal 
kwalunkwe divulgazzjoni lil persuni jew istituzzjonijiet 
addizzjonali u ż-żewġ istituzzjonijiet ser jikkooperaw fi 
kwalunkwe proċediment ġuridiku, amministrattiv jew 
proċedimenti oħra li fihom jintalab l-aċċess għal tali 
informazzjoni jew dokumenti. Il-BĊE jista’ jitlob lill- 
Parlament, fir-rigward tal-kategoriji kollha ta’ informazz
joni jew dokumenti divulgati jew ta’ uħud minnhom, li 
huwa jżomm lista ta’ persuni li għandhom aċċess għal 
din l-informazzjoni u dawn id-dokumenti. 

II. PROĊEDURI TA’ GĦAŻLA 

— Il-BĊE għandu jispeċifika u jagħmel pubbliċi l-kriterji 
għall-għażla tal-President tal-Bord Superviżorju, inkluż 
il-bilanċ tal-ħiliet, l-għarfien tal-istituzzjonijiet u s-swieq 
finanzjarji, u l-esperjenza fis-superviżjoni finanzjarja u s- 
sorveljanza makroprudenzjali. Fl-ispeċifikazzjoni tal- 
kriterji, il-BĊE għandu jimmira għall-ogħla standards 
professjonali u għandu jqis il-ħtieġa li jiġi mħares l-inte
ress tal-Unjoni fit-totalità tagħha u d-diversità fil-kompo 
żizzjoni tal-Bord Superviżorju.
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— Il-kumitat kompetenti tal-Parlament għandu jkun 
informat ġimgħatejn qabel ma l-Kunsill Governattiv 
tal-BĊE jippubblika l-avviż ta impjieg bid-dettalji, inkluż 
il-kriterji tal-għażla u l-profil tal-impjieg speċifiku, tal- 
“proċedura tal-għażla miftuħa” li bi ħsiebu japplika 
għall-għażla tal-President. 

— Il-kumitat kompetenti tal-Parlament għandu jkun 
infurmat mill-Kunsill Governattiv tal-BĊE bil-kompo 
żizzjoni tan-numru ta’ applikanti għall-pożizzjoni ta’ 
President (numru ta’ applikanti, taħlita ta’ ħiliet profess
jonali, bilanċ ta’ sess u nazzjonalità, eċċ.) kif ukoll il- 
metodu li permezz tiegħu n-numru ta’ applikanti jiġi 
skrinjat sabiex titfassal lista qasira b’tal-inqas żewġ 
kandidati u eventwalment jiddetermina l-proposta tal- 
BĊE. 

— Il-BĊE għandu jipprovdi lill-kumitat kompetenti tal- 
Parlament b’lista iqsar ta’ kandidati għall-pożizzjoni tal- 
President tal-Bord Superviżorju. Il-BĊE għandu jipprovdi 
dik il-lista qasira tal-inqas tliet ġimgħat qabel il-preżen
tazzjoni tal-proposta tiegħu għall-ħatra tal-President. 

— Il-kumitat kompetenti tal-Parlament jista’ jressaq mistoq
sijiet lill-BĊE relatati mal-kriterji tal-għażla u l-lista qasira 
tal-kandidati fi żmien ġimgħa minn meta jkun irċeviha. 
Il-BĊE għandu jwieġeb għal dawn il-mistoqsijiet bil- 
miktub fi żmien ġimagħtejn. 

— Il-proċess ta’ approvazzjoni jinkludi l-passi li ġejjin: 

— Il-BĊE għandu jgħaddi l-proposti tiegħu lill-President 
u lill-Viċi President tal-Parlament flimkien ma’ spje
gazzjonijiet bil-miktub dwar ir-raġunijiet sottostanti. 

— Għandu jsir smigħ pubbliku tal-President u l-Viċi 
President tal-Bord Superviżorju proposti fil-kumitat 
kompetenti tal-Parlament. 

— Il-Parlament għandu jiddeċiedi dwar l-approvazzjoni 
tal-kandidat propost mill-BĊE bħala President u 
bħala Viċi President permezz ta’ votazzjoni fil- 
kumitat kompetenti u fil-plenarja. Il-Parlament, 
normalment, filwaqt li jqis il-kalendarju tiegħu, 
ifittex li jieħu dik id-deċiżjoni fi żmien sitt ġimgħat 
mill-proposta. 

— Jekk il-proposta għall-President ma tiġix approvata, il- 
BĊE jista’ jiddeċiedi jew li jagħżel mil-lista ta’ kandidati 
li applikaw għall-pożizzjoni oriġinarjament jew li jerġa’ 
jinbeda l-proċess ta’ għażla, inkluż l-elaborazzjoni u l- 
pubblikazzjoni ta’ avviż ta’ impjieg ġdid. 

— Il-BĊE għandu jressaq kwalunkwe proposta biex jitneħħa 
l-President jew il-Viċi President mill-kariga lill-Parlament 
u jipprovdi l-ispjegazzjonijiet. 

— Il-proċess ta’ approvazzjoni jinkludi: 

— votazzjoni fil-kumitat kompetenti tal-Parlament 
dwar abbozz ta’ riżoluzzjoni; u 

— votazzjoni fil-plenarja, għal approvazzjoni jew 
oġġezzjoni, dwar dik ir-riżoluzzjoni. 

— Fejn il-Parlament jew il-Kunsill ikun informa l-BĊE li jqis 
il-kundizzjonijiet għat-tneħħija tal-President jew tal-Viċi 
President tal-Bord Superviżorju bħala sodisfatti għall- 
finijiet tal-Artikolu 26(4) tar-Regolament (UE) Nru 
1024/2013, il-BĊE għandu jipprovdi l-kunsiderazzjoni
jiet tiegħu bil-miktub fi żmien erba’ ġimgħat. 

III. INVESTIGAZZJONIJIET 

— Fejn il-Parlament iwaqqaf Kumitat ta’ Inkjesta, skont l- 
Artikolu 226 tat-TFUE u d-Deċiżjoni 95/167/KE, Eura
tom, KEFA tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l- 
Kummissjoni ( 1 ), il-BĊE, f’konformità mal-liġi tal-Unjoni, 
għandu jassisti lill-Kumitat ta’ Inkjesta biex iwettaq il- 
kompiti tiegħu bi qbil mal-prinċipju tal-kooperazzjoni 
sinċiera. 

— Kwalunkwe attività ta‘ Kumitat ta’ Inkjesta li fiha jassisti 
l-BĊE għandha ssir fil-ambitu tad-Deċiżjoni 95/167/KE, 
Euratom, KEFA. 

— Il-BĊE għandu jikkoopera b’mod sinċier ma’ kwalunkwe 
investigazzjoni mill-Parlament imsemmija fl-Arti
kolu 20(9) tar-Regolament (UE) Nru 1024/2013 fi 
ħdan l-istess qafas li japplika għall-Kumitati ta’ Inkjesta 
u taħt l-istess protezzjoni tal- kunfidenzjalità kif previst 
f’dan il-Ftehim għal-laqgħat kunfidenzjali bil-fomm (I.2.). 

— Dawk kollha li jirċievu l-informazzjoni pprovduta lill- 
Parlament fil-kuntest ta’ investigazzjonijiet għandhom 
ikunu suġġetti għal rekwiżiti ta’ kunfidenzjalità ekwiva
lenti għal dawk li japplikaw għall-membri tal-Bord 
Superviżorju u għall-persunal superviżorju tal-BĊE u 
tal-Parlament u l-BĊE għandhom jaqblu dwar il-miżuri 
li jridu jiġu applikati ħalli tiġi żgurata l-protezzjoni ta’ 
tali informazzjoni. 

— Fejn il-protezzjoni ta’ interess pubbliku jew privat riko
noxxut fid-Deċiżjoni 2004/258/KE tirrikjedi li tinżamm 
il-kunfidenzjalità, il-Parlament jiżgura li din il-protezz
joni tinżamm u m’għandux jiddivulga l-kontenut ta’ 
kwalunkwe informazzjoni bħal din
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— Id-drittijiet u l-obbligi tal-istituzzjonijiet u l-korpi tal- 
Unjoni kif stipulati fid-Deċiżjoni 95/167/KE, Euratom, 
KEFA għandhom japplikaw mutatis mutandis għall-BĊE. 

— Kwalunkwe tibdil fid-Deċiżjoni 95/167/KE, Euratom, 
KEFA minn att legali ieħor jew emenda tiegħu għandu 
jwassal għal negozjar mill-ġdid tal-parti III ta’ dan il- 
Ftehim. Sakemm ma jinstabx Ftehim ġdid dwar il-parti
jiet rispettivi, dan il-Ftehim għandu jibqa’ validu inkluża 
d-Deċiżjoni 95/167/KE, Euratom, KEFA fil-verżjoni 
tagħha fid-data tal-firma ta’ dan il-ftehim. 

IV. KODIĊI TA’ KONDOTTA 

— Qabel l-adozzjoni tal-Kodiċi ta’ Kondotta msemmi fl- 
Artikolu 19(3) tar-Regolament (UE) Nru 1024/2013, 
il-BĊE għandu jinforma lill-kumitat kompetenti tal-Parla
ment dwar l-elementi ewlenin tal-Kodiċi ta’ Kondotta 
maħsub. 

— Fuq talba bil-miktub tal-kumitat kompetenti tal-Parla
ment, il-BĊE għandu jinforma lill-Parlament bil-miktub 
dwar l-implimentazzjoni tal-Kodiċi ta’ Kondotta. Il-BĊE 
għandu jinforma wkoll lill-Parlament dwar il-bżonn ta’ 
aġġornamenti fil-Kodiċi ta’ Kondotta. 

— Il-Kodiċi ta’ Kondotta għandu jindirizza kwistjonijiet ta’ 
kunflitt ta’ interess u jiżgura r-rispett tar-regoli dwar is- 
separazzjoni bejn il-funzjonijiet tal-politika superviżorja 
u dawk monetarji. 

V. ADOZZJONI TA‘ ATTI MILL-BĊE 

— Il-BĊE għandu jinforma kif suppost lill-kumitat kompe
tenti tal-Parlament bil-proċeduri (inkluż iż-żmien) li jkun 
stabbilixxa għall-adozzjoni tar-regolamenti, id-deċiżjoni
jiet, il-linji gwida u r-rakkomandazzjonijiet tal-BĊE (‘at
ti’), li huma suġġetti għal konsultazzjoni pubblika bi qbil 
mar-Regolament (UE) Nru 1024/2013. 

— B’mod partikolari, il-BĊE għandu jinforma lill-Parlament 
bil-prinċipji u t-tipi ta’ indikaturi jew informazzjoni li 
ġeneralment juża biex jiżviluppa atti u rakkomandazz
jonijiet ta’ politika, bil-għan li jiżdiedu t-trasparenza u l- 
konsistenza mal-politika. 

— Il-BĊE għandu jibgħat l-abbozz tal-atti lill-kumitat 
kompetenti tal-Parlament qabel il-bidu tal-proċedura ta’ 
konsultazzjoni pubblika. Fejn il-Parlament jibgħat 
kummenti dwar l-atti, jista’ jkun hemm skambji infor
mali ta’ opinjonijiet mal-BĊE dwar dawn il-kummenti. 
Skambji ta’ opinjonijiet informali bħal dawn għandhom 
isiru b’mod parallel mal-konsultazzjonijiet pubbliċi 
miftuħa li l-BĊE jmexxi skont l-Artikolu 4(3) tar-Rego
lament (UE) Nru 1024/2013. 

— Ladarba l-BĊE jkun adotta att, huwa għandu jibagħtu 
lill-kumitat kompetenti tal-Parlament. Il-BĊE għandu 
jinforma wkoll b’mod regolari lill-Parlament bil-miktub 
dwar il-bżonn li jiġu aġġornati l-atti adottati. 

VI. DISPOŻIZZJONIJIET FINALI 

1. L-implimentazzjoni prattika ta’ dan il-Ftehim għandha 
tiġi evalwata miż-żewġ istituzzjonijiet kull tliet snin. 

2. Dan il-Ftehim jidħol fis-seħħ fid-data tad-dħul fis-seħħ 
tar-Regolament (UE) Nru 1024/2013 jew fid-data wara 
l-iffirmar ta’ dan il-Ftehim, skont liema tiġi l-aħħar. 

3. L-obbligi rigward il-kunfidenzjalità ta’ informazzjoni 
għandhom ikomplu jkunu vinkolanti għaż-żewġ istituzz
jonijiet anki wara t-tmiem ta’ dan il-Ftehim. 

4. Dan il-Ftehim jiġi ppubblikat f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal- 
Unjoni Ewropea. 

Magħmul fi Frankfurt am Main u Brussell, is-6 ta’ Novembru 
2013. 

Għall-Parlament Ewropew 
Il-President 
M. SCHULZ 

Għall-Bank Ċentrali Ewropew 
Il-President 

M. DRAGHI
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Nikkomunikaw l-Ewropa fi Sħubija

(2009/C 13/02)

Għanijiet u prinċipji

1. Il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni Ewropea jagħtu l-ogħla importanza lit-titjib tal-
komunikazzjoni dwar temi tal-UE biex iċ-ċittadini Ewropej ikunu jistgħu jeżerċitaw id-dritt tagħhom li jip-
parteċipaw fil-ħajja demokratika tal-Unjoni, li d-deċiżjonijiet fiha jittieħdu b'mod miftuħ qrib taċ-ċittadini
kemm jista' jkun, b'osservanza tal-prinċipji tal-pluraliżmu, tal-parteċipazzjoni, tal-ftuħ u tat-trasparenza.

2. It-tliet Istituzzjonijiet jixtiequ jinkoraġġixxu l-konverġenza ta' fehmiet dwar il-prijoritajiet ta' komuni-
kazzjoni tal-Unjoni Ewropea kollha kemm hi, biex jippromwovu l-valur miżjud tal-approċċ tal-UE fil-komu-
nikazzjoni dwar temi Ewropej, biex ikunu ffaċilitati l-iskambji ta' informazzjoni u l-aħjar prattiki u biex jiġu
żviluppati sinerġiji bejn l-Istituzzjonijiet meta ssir komunikazzjoni marbuta ma' dawn il-prijoritajiet, kif ukoll
biex tkun iffaċilitata l-kooperazzjoni fost l-Istituzzjonijiet u l-Istati Membri fejn xieraq.

3. It-tliet Istituzzjonijiet jirrikonoxxu li l-komunikazzjoni dwar l-Unjoni Ewropea tirrikjedi impenn poli-
tiku mill-Istituzzjonijiet tal-UE u mill-Istati Membri, u li l-Istati Membri għandhom ir-responsabbiltà proprja
tagħhom li jikkomunikaw maċ-ċittadini dwar l-UE.

4. It-tliet Istituzzjonijiet jemmnu li attivitajiet ta' informazzjoni u komunikazzjoni dwar kwistjonijiet
Ewropej għandhom jagħtu lil kulħadd aċċess għal informazzjoni ġusta u diversa dwar l-Unjoni Ewropea u
jippermettu liċ-ċittadini jeżerċitaw id-dritt tagħhom biex jesprimu l-opinjoni tagħhom u biex jipparteċipaw
attivament fid-dibattitu pubbliku dwar kwistjonijiet tal-Unjoni Ewropea.

5. It-tliet Istituzzjonijiet jippromwovu r-rispett għall-multilingwiżmu u d-diversità kulturali meta jimpli-
mentaw azzjonijiet ta' informazzjoni u komunikazzjoni.

6. It-tliet Istituzzjonijiet huma impenjati politikament biex jilħqu l-objettivi ta' hawn fuq. Huma jħeġġu
lill-Istituzzjonijiet u lill-korpi l-oħra tal-UE biex jappoġġaw l-isforzi tagħhom u biex jikkontribwixxu, jekk
ikunu jixtiequ hekk, għal dan l-approċċ.

Approċċ bi sħubija

7. It-tliet Istituzzjonijiet jirrikonoxxu l-importanza li jiffaċċjaw l-isfida tal-komunikazzjoni dwar kwistjoni-
jiet tal-UE fi sħubija bejn l-Istati Membri u l-Istituzzjonijiet tal-UE biex jassiguraw komunikazzjoni effettiva
ma', u informazzjoni oġġettiva, lill-akbar udjenza possibbli fil-livell xieraq.

Huma jixtiequ jiżviluppaw sinerġiji ma' awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali kif ukoll ma' rappreżentanti
tas-soċjetà ċivili.

Huma jixtiequ għal dan il-għan jinkoraġġixxu approċċ ta' sħubija prattiku.

8. F'dan il-kuntest, huma jfakkru l-irwol prinċipali tal-Grupp Interistituzzjonali dwar l-Informazzjoni (IGI)
li jservi ta' qafas f'livell għoli għall-Istituzzjonijiet biex jinkoraġġixxi d-dibattitu politiku dwar attivatijiet ta'
informazzjoni u komunikazzjoni relatati mal-UE sabiex jitrawmu s-sinerġija u l-komplimentarjetà. Għal dak
il-għan, l-IGI, kopresedut mir-rappreżentanti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni Ewropea,
u bil-parteċipazzjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni u tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew bħala osservaturi,
jiltaqa' fil-prinċipju darbtejn fis-sena.

Qafas għal ħidma flimkien

It-tliet Istituzzjonijiet għandhom l-intenzjoni li jikkooperaw fuq il-bażi li ġejja:

9. Waqt li jirrispettaw ir-responsabbiltà individwali ta' kull Istituzzjoni tal-UE u tal-Istati Membri fir-
rigward tal-istrateġija ta' komunikazzjoni u l-prijoritajiet tagħhom, it-tliet Istituzzjonijiet fil-qafas tal-IGI ser
jidentifikaw numru limitat ta' prijoritajiet ta' komunikazzjoni komuni kull sena.
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10. Dawn il-prijoritajiet ser ikunu bbażati fuq prijoritajiet ta' komunikazzjoni identifikati mill-Istituzzjoni-
jiet u l-korpi tal-UE wara l-proċeduri interni tagħhom u jikkomplimentaw, fejn xieraq, il-viżjonijiet strateġiċi
u l-isforzi tal-Istati Membri f'dan il-qasam, waqt li jieħdu inkunsiderazzjoni l-aspettattivi taċ-ċittadini.

11. It-tliet Istituzzjonijiet u l-Istati Membri ser ifittxu li jippromwovu appoġġ xieraq għal komunikazzjoni
dwar il-prijoritajiet identifikati.

12. Is-servizzi responsabbli għall-komunikazzjoni fl-Istati Membri u fl-istituzzjonijiet tal-UE għandhom
jaħdmu flimkien biex jassiguraw l-implimentazzjoni b'suċċess tal-prijoritajiet ta' komunikazzjoni komuni, kif
ukoll attivitajiet oħra relatati mal-komunikazzjoni tal-UE, jekk meħtieġ abbażi ta' arranġamenti amministrat-
tivi adatti.

13. L-Istituzzjonijiet u l-Istati Membri huma mistednin jiskambjaw informazzjoni dwar attivitajiet ta'
komunikazzjoni oħra relatati mal-UE, b'mod partikolari fuq attivitajiet ta' komunikazzjoni settorali previsti
mill-Istituzzjonijiet u l-korpi meta jirriżultaw f'kampanji ta' informazzjoni fl-Istati Membri.

14. Il-Kummissjoni hija mistiedna tirrapporta lura fil-bidu ta' kull sena lill-Istituzzjonijiet l-oħra tal-UE
dwar is-suċċessi ewlenin milħuqa fl-implimentazzjoni tal-prijoritajiet ta' komunikazzjoni komuni tas-sena ta'
qabel.

15. Din id-dikjarazzjoni politika ġiet iffirmata fit-tnejn u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u
tmienja.

Magħmul fi Strasburgu, fit-tnejn u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u tmienja.

Għall-Parlament
Ewropew

Il-President

Għall-Kunsill
ta' l-Unjoni Ewropea

Il-President

Għall-Kummissjoni
tal-Komunitajiet Ewropej

Il-President
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II

(Komunikazzjonijiet)

DIKJARAZZJONIJIET KOMUNI

PARLAMENT EWROPEW

KUNSILL

KUMMISSJONI

DIKJARAZZJONI KONĠUNTA DWAR ARRANĠAMENTI PRATTIĊI GĦALL-PROĊEDURA TA'
KODEĊIŻJONI (ARTIKOLU 251 TAT-TRATTAT KE)

(2007/C 145/02)

PRINĊIPJI ĠENERALI

1. Il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni, minn hawn 'il quddiem imsemmija flimkien l-'istituz-
zjonijiet', jinnotaw li l-prattika attwali, li tinvolvi taħdidiet bejn il-Presidenza tal-Kunsill, il-Kummissjoni
u ċ-chairmen tal-kumitati relevanti u/jew rapporteurs tal-Parlament Ewropew u bejn il-ko-presidenti tal-
Kumitat tal-Konċiljazzjoni, uriet is-siwi tagħha.

2. L-istituzzjonijiet jikkonfermaw li din il-prattika, li żviluppat fl-istadji kollha tal-proċedura ta' kodeċiżjoni,
għandha tibqa' titħeġġeġ. L-istituzzjonijiet jimpenjaw ruħhom li jeżaminaw il-metodi ta' ħidma tagħhom
bil-ħsieb li jagħmlu użu aktar effettiv tal-kamp ta' applikazzjoni sħiħ tal-proċedura ta' kodeċiżjoni kif
stabbilit fit-Trattat KE.

3. Din id-Dikjarazzjoni Konġunta tiċċara dawn il-metodi ta' ħidma u l-arranġamenti prattiċi sabiex dawn
jiġu segwiti. Din timla fuq il-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-“Tfassil Aħjar tal-Liġijiet” (1) u b'mod par-
tikolari d-dispożizzjonijiet tiegħu rigward il-proċedura ta' kodeċiżjoni. L-istituzzjonijiet jimpenjaw ruħ-
hom b'mod sħiħ li jirrispettaw dawn l-impenji skond il-prinċipji ta' trasparenza, responsabilizzazzjoni u
effiċjenza. F'dan ir-rigward, l-istituzzjonijiet għandhom jagħtu attenzjoni partikolari biex isir progress
fuq il-proposti ta' simplifikazzjoni filwaqt li jiġi rispettat l-acquis communautaire.

4. L-istituzzjonijiet għandhom jikkoperaw in bona fede matul il-proċedura kollha bil-ħsieb li jirrikonċiljaw
il-pożizzjonijiet tagħhom kemm jista' jkun u b'hekk iwittu t-triq, fejn ikun xieraq, għall-adozzjoni ta' l-
att konċernat fi stadju bikri tal-proċedura.

5. B'dan il-għan fi ħsiebhom, huma għandhom jikkoperaw permezz ta' kuntatti interistituzzjonali xierqa
sabiex jimmonitorjaw il-progress tax-xogħol u janalizzaw il-grad ta' konverġenza fl-istadji kollha tal-pro-
ċedura ta' kodeċiżjoni.

6. L-istituzzjonijiet, skond ir-regoli ta' proċedura interni tagħhom, jimpenjaw ruħhom li jwettqu skambju
regolari ta' informazzjoni dwar il-progress tad-dossiers ta' kodeċiżjoni. Għandhom jiżguraw li l-kalen-
darji tax-xogħol rispettivi tagħhom ikunu koordinati kemm jista' jkun b'mod illi jippermetti t-tmexxija
tal-proċedimenti b'mod koerenti u konverġenti. Għaldaqstant, ser jaħdmu sabiex jistabbilixxu skeda ta'
żmien indikattiva għall-istadji varji li jwasslu għall-adozzjoni finali ta' proposti leġiżlattivi differenti, fil-
waqt li jirrispettaw b'mod sħiħ in-natura politika tal-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet.
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7. Il-koperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet fil-kuntest tal-kodeċiżjoni ta' sikwit tieħu l-għamla ta' laqgħat bejn
tliet partijiet (“trijalogi”). Din is-sistema ta' trijalogu wriet il-vitalità u l-flessibbiltà tagħha biż-żieda sinifi-
kattiva tal-possibiltajiet għal ftehim fl-istadji ta' l-ewwel u tat-tieni qari, kif ukoll ikkontribwiet għall-pre-
parazzjoni tax-xogħol tal-Kumitat ta' Konċiljazzjoni.

8. Trijalogi bħal dawn normalment jitmexxew f'qafas informali. Jistgħu jsiru fl-istadji kollha tal-proċedura
u f'livelli differenti ta' rappreżentazzjoni, skond in-natura tad-diskussjoni mistennija. Kull istituzzjoni
għandha, skond ir-regoli ta' proċedura tagħha stess, taħtar il-parteċipanti tagħha għal kull laqgħa, tiddefi-
nixxi l-mandat tagħha għan-negozjati, u tinforma lill-istituzzjonijiet l-oħra bl-arranġamenti għal-laqgħat
fil-ħin.

9. Kemm jista' jkun, kwalunkwe abbozz ta' test ta' kompromess imressaq għal diskussjoni f'laqgħa li se ssir
għandu jiġi ċċirkolat minn qabel lill-parteċipanti kollha. Biex tiġi mtejba t-trasparenza, it-trijalogi li jsiru
fil-Parlament Ewropew u fil-Kunsill għandhom jitħabbru, fejn ikun prattikabbli.

10. Il-Presidenza tal-Kunsill ser tagħmel ħilitha biex tattendi l-laqgħat tal-kumitati parlamentari. Sejra tik-
kunsidra b'attenzjoni u kif jixraq it-talbiet li tirċievi sabiex tipprovdi informazzjoni relatata mal-pożiz-
zjoni tal-Kunsill.

L-EWWEL QARI

11. L-istituzzjonijiet għandhom jikkoperaw in bona fede bil-ħsieb li jirrikonċiljaw il-pożizzjonijiet tagħhom
kemm jista' jkun biex fejn ikun possibbli l-atti jkunu jistgħu jiġu adottati fl-ewwel qari.

Ftehim fl-istadju ta' l-ewwel qari fil-Parlament Ewropew

12. Għandhom jiġu stabbiliti kuntatti xierqa sabiex jiffaċilitaw it-tmexxija tal- proċedimenti fl-ewwel qari.

13. Il-Kummissjoni għandha tiffaċilita dawn il-kuntatti u għandha teżerċita d-dritt ta' inizjattiva tagħha
b'mod kostruttiv bil-ħsieb li tirrikonċilja l-pożizzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, filwaqt li
tqis kif dovut il-bilanċ bejn l-istituzzjonijiet u l-irwol mogħti lilha mit-Trattat.

14. Fejn jintlaħaq ftehim permezz ta' negozjati informali fit-trijalogu, il-President tal-Coreper għandu jib-
għat, permezz ta' ittra liċ-chairman tal-kumitat parlamentari konċernat, id-dettalji tas-sustanza tal-fte-
him, f' għamla ta' emendi għall-proposta mill-Kummissjoni. Din l-ittra għandha tindika r-rieda tal-Kun-
sill li jaċċetta dak ir-riżultat, suġġett għal verifika legali-lingwistika, filkaż li dan ikun ikkonfermat bil-
votazzjoni fil-plenarja. Kopja ta' dik l-ittra għandha tintbagħat lill-Kummisjoni.

15. F'dan il-kuntest, fejn il-konklużjoni ta' dossier fl-ewwel qari tkun imminenti, għandha tkun disponibbli
faċilment u minnufih l-informazzjoni dwar l-intenzjoni li jintlaħaq ftehim.

Ftehim fl-istadju tal-pożizzjoni komuni

16. F'każ li ma jintlaħaq l-ebda ftehim fl-ewwel qari tal-Parlament Ewropew, jistgħu jissoktaw il-kuntatti
sabiex jintlaħaq ftehim fl-istadju tal-pożizzjoni komuni.

17. Il-Kummissjoni għandha tiffaċilita dawn il-kuntatti u għandha teżerċita d-dritt ta' inizjattiva tagħha
b'mod kostruttiv bil-ħsieb li tirrikonċilja l-pożizzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, filwaqt li
tqis kif dovut il-bilanċ bejn l-istituzzjonijiet u r-rwol mogħti lilha mit-Trattat.

18. Fejn jintlaħaq ftehim f' dan l-istadju, iċ-chairman tal-kumitat parlamentari konċernat għandu jindika, f'it-
tra lill-President tal-Coreper, ir-rakkomandazzjoni tiegħu lill-plenarja li tiġi aċċettata l-pożizzjoni komuni
tal-Kunsill mingħajr emendi, suġġetta għal konferma tal-pożizzjoni komuni mill-Kunsill u għal verifika
legali-lingwistika. Kopja ta' l-ittra għandha tintbagħat lill-Kummissjoni.

IT-TIENI QARI

19. Fid-dikjarazzjoni tar-raġunijiet tiegħu, il-Kunsill għandu jispjega bl-aktar mod ċar possibbli r-raġunijiet li
wassluh biex jadotta l-pożizzjoni komuni tiegħu. Waqt it-tieni qari tiegħu, il-Parlament Ewropew
għandu kemm jista' jkun iqis dawn ir-raġunijiet u l-pożizzjoni tal-Kummissjoni.

20. Qabel ma jibgħat il-pożizzjoni komuni, il-Kunsill għandu jagħmel ħiltu biex iqis, b'konsultazzjoni mal-
Parlament Ewropew u mal-Kummissjoni, id-data tat-trażmissjoni tagħha biex jiżgura l-effiċjenza mas-
sima tal-proċedura leġiżlattiva fit-tieni qari.
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Ftehim fl-istadju tat-tieni qari fil-Parlament Ewropew

21. Għandhom jissoktaw il-kuntatti xierqa hekk kif il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill tintbagħat lill-Parlament
Ewropew, bil-ħsieb li jinkiseb intendiment aħjar tal-pożizzjonijiet rispettivi li b'hekk iwassal lill-proċe-
dura leġiżlattiva għal konklużjoni malajr kemm jista' jkun.

22. Il-Kummissjoni għandha tiffaċilita kuntatti bħal dawn u tagħti l-opinjoni tagħha bil-ħsieb li tirrikonċilja
l-pożizzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, filwaqt li tqis kif dovut il-bilanċ bejn l-istituzzjoni-
jiet u l-irwol mogħti lilha mit-Trattat.

23. Fejn jintlaħaq ftehim permezz ta' negozjati informali fi trijalogu, il-President tal-Coreper għandu jibgħat,
permezz ta' ittra liċ-chairman tal-kumitat parlamentari konċernat, id-dettalji tas-sustanza tal-ftehim, f'
għamla ta' emendi għall-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill. Din l-ittra għandha tindika r-rieda tal-Kunsill li
jaċċetta dak ir-riżultat, suġġett għal verifika legali-lingwistika, filkaż li tiġi kkonfermata b'votazzjoni fil-
plenarja. Kopja ta' dik l-ittra għandha tintbagħat lil-Kummisjoni.

KONĊILJAZZJONI

24. Jekk jidher evidenti li l-Kunsill ma jkunx f'pożizzjoni li jaċċetta l-emendi kollha tal-Parlament Ewropew
fit-tieni qari u meta l-Kunsill ikun lest biex jippreżenta l-pożizzjoni tiegħu, jiġi organizzat l-ewwel trija-
logu. Kull istituzzjoni għandha, skond ir-regoli ta' proċedura tagħha stess, taħtar il-parteċipanti tagħha
għal kull laqgħa u tiddefinixxi l-mandat tagħha għan-negozjati. Il-Kummissjoni għandha tindika liż-żewġ
delegazzjonijiet, fl-iktar stadju bikri possibbli, l-intenzjonijiet tagħha fir-rigward ta' l-opinjoni tagħha
dwar l-emendi fit-tieni qari tal-Parlament Ewropew.

25. It-trijalogi għandhom isiru matul il-proċedura ta' konċiljazzjoni kollha bil-ħsieb li jinsabu soluzzjonijiet
għal kwistjonijiet pendenti u li jippreparaw il-bażi biex tintlaħaq ftehim fil-Kumitat tal-Konċiljazzjoni. Ir-
riżultati tat-trijalogi għandhom jiġu diskussi u possibilment jiġu approvati fil-laqgħat ta' l-istituzzjonijiet
rispettivi.

26. Il-Kumitat ta' Konċiljazzjoni għandu jissejjaħ mill-President tal-Kunsill, bi ftehim mal-President tal-Parla-
ment Ewropew u b'kunsiderazzjoni xierqa għad-dispożizzjonijiet tat-Trattat.

27. Il-Kummissjoni għandha tieħu sehem fil-proċedimenti tal-konċiljazzjoni u għandha tieħu l-inizjattivi
kollha meħtieġa bil-għan li tirrikonċilja l-pożizzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill. Inizjattivi
bħal dawn jistgħu jinkludu abbozzi ta' testi ta' kompromess li jqisu l-pożizzjonijiet tal-Parlament Ewro-
pew u tal-Kunsill u b'kunsiderazzjoni xierqa ta' l-irwol mogħti lill-Kummissjoni mit-Trattat.

28. Il-Kumitat ta' Konċiljazzjoni għandu jkun presedut b'mod konġunt mill-President tal-Parlament Ewro-
pew u mill-President tal-Kunsill. Il-laqgħat tal-Kumitat għandhom ikunu preseduti b'mod alternat minn
kull ko-president.

29. Id-dati u l-aġendi għal laqgħat tal-Kumitat ta' Konċiljazzjoni għandhom jiġu stabbiliti b'mod konġunt
mill-ko-presidenti bil-ħsieb tat-tħaddim effettiv tal-Kumitat ta' Konċiljazzjoni matul il-proċedura tal-kon-
ċiljazzjoni kollha. Il-Kummissjoni għandha tiġi kkonsultata dwar id-dati previsti. Il-Parlament Ewropew
u l-Kunsill għandhom jirriservaw, għal raġunijiet ta' gwida, dati xierqa għal proċedimenti ta' konċiljaz-
zjoni u jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar dan.

30. Il-ko-presidenti jistgħu ipoġġu diversi dossiers fuq l-aġenda fi kwalunkwe laqgħa tal-Kumitat ta' Konċil-
jazzjoni. Minbarra s-suġġett prinċipali (“punt-B”), fejn ikun għadu ma ntlaħaqx ftehim, jistgħu jinfetħu
u/jew jingħalqu l-proċeduri ta' konċiljazzjoni dwar suġġetti oħrajn mingħajr diskussjoni dwar dawn il-
punti (“punt-A”).

31. Filwaqt li jiġu rispettati d-dispożizzjonijiet tat-Trattat rigward l-iskadenzi, il-Parlament Ewropew u l-Kun-
sill għandhom, kemm jista' jkun, iqisu il-ħtiġijiet marbuta ma' l-iskedar tal-ħinijiet, b'mod partikolari
dawk li jirriżultaw minn waqfiet fl-attivitajiet ta' l-istituzzjonijiet u mill-elezzjonijiet tal-Parlament Ewro-
pew. F'kull każ, il-waqfa fl-attivitajiet għandha tkun qasira kemm jista' jkun.

32. Il-Kumitat ta' Konċiljazzjoni għandu jiltaqa' b'mod alternat fil-bini tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill,
sabiex il-faċilitajiet, inklużi l-faċilitajiet ta' interpretazzjoni, jinqasmu b'mod indaqs.

33. Il-proposta mill-Kummissjoni, il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill u l-opinjoni tal-Kummissjoni dwarha, l-
emendi proposti mill-Parlament Ewropew, l-opinjoni tal-Kummisjoni dwarhom u dokument ta' ħidma
konġunt mill-Parlament Ewropew u mid-delegazzjonijiet tal-Kunsill għandhom ikunu disponibbli għall-
Kumitat ta' Konċiljazzjoni. Dan id-dokument ta' ħidma għandu jgħin lill-utenti biex jidentifikaw il-kwist-
jonijiet relevanti faċilment u biex jirreferu għalihom b'mod effiċjenti. Bħala regola ġenerali, il-Kummiss-
joni għandha tippreżenta l-opinjoni tagħha fi żmien tliet ġimgħat minn meta tkun irċeviet uffiċjalment
ir-riżultat tal-votazzjoni tal-Parlament Ewropew u mhux aktar tard mill-bidu tal-proċeduri tal-konċiljaz-
zjoni.
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34. Il-ko-presidenti jistgħu jippreżentaw testi għall-approvazzjoni tal-Kumitat ta' Konċiljazzjoni.

35. Ftehim dwar test konġunt għandu jiġi stabbilit f'laqgħa tal-Kumitat ta' Konċiljazzjoni jew, sussegwente-
ment, bi skambju ta' ittri bejn il-ko-presidenti. Kopji ta' dawn l-ittri għandhom jintbagħtu lill-Kummiss-
joni.

36. Jekk il-Kumitat ta' Konċiljazzjoni jilħaq ftehim dwar test konġunt, it-test għandu, wara li ssir il-finaliz-
zazzjoni legali-lingwistika, jiġi preżentat lill-ko-president għall-approvazzjoni formali. Madankollu, f'ka-
żijiet eċċezzjonali u sabiex jiġu rispettati l-iskadenzi, jista' jiġi ppreżentat abbozz ta' test konġunt lill-ko-
presidenti għall-approvazzjoni tagħhom.

37. Il-ko-presidenti għandhom jibagħtu t-test konġunt approvat lill-Presidenti tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill permezz ta' ittra ffirmata b'mod konġunt. Fejn il-Kumitat ta' Konċiljazzjoni ma jkunx jista' jaqbel
fuq test konġunt, il-ko-presidenti għandhom jinformaw lill-Presidenti tal-Parlament Ewropew u tal-Kun-
sill b'dan, f'ittra ffirmata b'mod konġunt. Dawn l-ittri għandhom iservu bħala rekord uffiċjali. Kopji ta'
dawn l-ittri għandhom jintbagħtu lill-Kummissjoni għall-informazzjoni. Id-dokumenti ta' ħidma użati
waqt il-proċedura ta' konċiljazzjoni ser ikunu aċċessibbli fir-Reġistru ta' kull istituzzjoni ladarba l-proċe-
dura tkun konkluża.

38. Is-Segretarjat tal-Parlament Ewropew u s-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill, għandhom jaġixxu b'mod kon-
ġunt bħala s-segretarjat tal-Kumitat ta' Konċiljazzjoni, f' assoċjazzjoni mas-Segretarjat Ġenerali tal-Kum-
missjoni.

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

39. F'każ li l-Parlament Ewropew jew il-Kunsill iqisu li huwa essenzjali li jiġu estiżi t-termini msemmija fl-
Artikolu 251 tat-Trattat, għandhom javżaw lill-President ta' l-istituzzjoni l-oħra u lill-Kummissjoni dwar
dan.

40. Fejn jintlaħaq ftehim fl-ewwel jew fit-tieni qari, jew waqt il-konċiljazzjoni, it-test miftiehem għandu jiġi
finalizzat mis-servizzi legali-lingwistiċi tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jaġixxu f'koperazzjoni
mill-qrib u bi ftehim reċiproku.

41. M'għandomx isiru bidliet lil kwalunkwe test miftiehem mingħajr il-ftehim espliċitu, fil-livell xieraq,
kemm tal-Parlament Ewropew kif ukoll tal-Kunsill.

42. Il-finalizzazzjoni għandha titwettaq filwaqt li jitqiesu l-proċeduri differenti tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill, b'mod partikolari fir-rigward ta' l-iskadenzi għall-konklużjoni tal-proċeduri interni. L-istituzzjo-
nijiet jintrabtu sabiex ma jużawx l-iskadenzi stabbiliti għall-finalizzazzjoni legali-lingwistika ta' l-atti biex
jinfetħu mill-ġdid diskussjonijiet dwar kwistjonijiet sostantivi.

43. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandhom jaqblu dwar preżentazzjoni komuni tat-testi preparati b'
mod konġunt minn dawk l-istituzzjonijiet.

44. L-istituzzjonijiet għandhom jimpenjaw ruħhom, kemm jista' jkun, sabiex jużaw klawsoli standard aċċet-
tabbli reċiprokament sabiex jiġu inkorporati fl-atti adottati permezz tal-kodeċiżjoni b'mod partikolari
dwar dispożizzjonijiet li jikkonċernaw l-eżerċizzju tas-setgħat ta' implimentazzjoni (skond id-deċiżjoni
tal-“komitoloġija” (1)), id-dħul fis-seħħ, it-traspożizzjoni u l-applikazzjoni ta' atti u r-rispett għad-dritt ta'
l-inizjattiva tal-Kummissjoni.

45. L-istituzzjonijiet għandhom jagħmlu ħilithom sabiex itellgħu konferenza stampa konġunta biex iħabbru
r-riżultat ta' suċċess tal-proċess leġiżlattiv fl-ewwel jew fit-tieni qari, jew fil-konċiljazzjoni. Għandhom
jagħmlu ħilthom ukoll biex joħorġu stqarrijiet konġunti għall-istampa.

46. Wara l-adozzjoni mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill ta' att leġiżlattiv taħt il-proċedura ta' kodeċiż-
joni it-test għandu jiġi preżentat għall-firma lill-President tal-Parlament Ewropew, lill-President tal-Kunsill
u lis-Segretarji Ġenerali ta' dawk l-istituzzjonijiet.

47. Il-Presidenti tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill għandhom jirċievu t-test għall-firma fil-lingwi rispettivi
tagħhom u għandhom, kemm jista' jkun, jiffirmaw it-test flimkien f'ċerimonja konġunta li tiġi organiz-
zata kull xahar bil-għan li jiġu ffirmati atti importanti fil-preżenza tal-midja.

30.6.2007C 145/8 Il-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni EwropeaMT

(1) Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tipprovdi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta' implimen-
tazzjoni tal-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23). Deċiżjoni kif emendata bid-Deċiżjoni 2006/512/KE (ĠU L 200,
27.7.2006, p. 11).
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48. It-test iffirmat b'mod konġunt għandu jintbagħat għall-pubblikazzjoni lill-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni
Ewropea. Il-Pubblikazzjoni għandha normalment issir fi żmien xahrejn mill-adozzjoni ta' l-att leġiżlattiv
mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill.

49. Jekk waħda mill-istituzzjonijiet tidentifika żball klerikali jew żball ovvju f'test (jew f'waħda mill-verżjoni-
jiet lingwistiċi tiegħu), din għandha tavża lill-istituzzjonijiet l-oħrajn minnufih. Jekk l-iżball ikun f'att li
jkun għadu ma ġiex adottat mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill, is-servizzi legali-lingwistiċi tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill għandhom jippreparaw il-corrigendum meħtieġ f'koperazzjoni mill-
qrib. Fejn dan l-iżball jikkonċerna att li jkun diġà ġie adottat minn waħda jew miż-żewġ istituzzjonijiet,
sew jekk ikun ippubblikat kif ukoll jekk ma jkunx, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandhom jadot-
taw, bi ftehim komuni, corrigendum jew rettifika mfassla skond il-proċeduri rispettivi tagħhom.

Magħmul fi Brussel, fit-tlettax -il jum ta' Ġunju tas-sena elfejn u sebgħa.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

Għall-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea

Il-President

Għall-Kummissjoni tal-Komunitajiet
Ewropej

Il-President

30.6.2007 C 145/9Il-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni EwropeaMT
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Kodiċi ta' kondotta għal negozjar fil-kuntest tal-proċedura leġiżlattiva ordinarja1

1. Introduzzjoni

Dan il-Kodiċi ta' Kondotta jipprovdi gwida fi ħdan il-Parlament dwar kif għandhom jitmexxew in-
negozjati matul l-istadji kollha tal-proċedura leġiżlattiva ordinarja, inkluż fit-tielet qari, u għandu
jinqara flimkien mal-Artikoli 70 sa 74 tar-Regoli ta' Proċedura.

Huwa jikkomplementa d-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016
dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet2, dwar it-trasparenza u l-koordinament tal-proċess leġiżlattiv, u d-
Dikjarazzjoni Konġunta dwar arranġamenti prattiċi għall-proċedura ta' kodeċiżjoni3 li ġiet miftiehma
bejn il-Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni fit-13 ta' Ġunju 2007.

2. Prinċipji ġenerali u preparazzjoni għan-negozjati
In-negozjati interistituzzjonali fil-kuntest tal-proċedura leġiżlattiva ordinarja għandhom jiġu bbażati fuq
il-prinċipji tat-trasparenza, lr-responsabbilta’ u l-effiċjenza, b'mod li jiġi żgurat li l-proċess deċiżjonali
jkun affidabbli, traċċabbli u miftuħ, kemm fi ħdan il-Parlament u kemm fir-rigward tal-pubbliku.

Bħala regola ġenerali, il-Parlament għandu jisfrutta l-possibilitajiet kollha offruti fl-istadji kollha tal-
proċedura leġiżlattiva ordinarja. Id-deċiżjoni li jinfetħu n-negozjati, b'mod partikolari bil-ħsieb li
jintlaħaq ftehim fl-ewwel qari, għandha tiġi kkunsidrata bħala waħda li tittieħed skont kull każ
speċifiku, li tqis il-karatteristiċi distintivi ta' kull fajl individwali.

Il-possibilità li jinfetħu n-negozjati mal-Kunsill għandha tiġi ppreżentata mir-rapporteur lill-kumitat
sħiħ, li għandu jiddeċiedi f’konformita’ mal-artikolu rilevanti tar-Regoli ta' Proċedura. Il-mandat
għandu jkun ir-rapport leġiżlattiv tal-kumitat jew l-emendi li jkunu ġew adottati fil-plenarja għan-
negozjati fl-ewwel qari, il-pożizzjoni fl-ewwel qari tal-Parlament għan-negozjati fit-tieni qari antiċipat
jew għan-negozjati fit-tieni qari għan-negozjati fit-tielet qari.

Il-Parlament għandu jinżamm informat dwar id-deċiżjonijiet kollha biex jinfetħu n-negozjati u għandu
jwettaq skrutinju tagħhom. Sabiex jinkiseb l-akbar grad ta' trasparenza fil-proċess leġiżlattiv, il-
President tal-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati għandu jżomm lill-Konferenza tal-Presidenti
informata fuq bażi regolari, billi jipprovdilha informazzjoni sistematika u puntwali dwar id-deċiżjonijiet
kollha tal-kumitati biex jidħlu f'negozjati u dwar il-progress tal-fajls fl-ambitu tal-proċedura leġiżlattiva
ordinarja. Kwalunkwe ftehim li jintlaħaq waqt in-negozjati għandu jitqies bħala provviżorju sal-
adozzjoni tiegħu mill-Parlament.

Il-korp ewlieni responsabbli għat-tmexxija tan-negozjati fl-ewwel fit-tieni qari antiċipat jew fit-tieni
qari għandu jkun il-kumitat responsabbli, li jiġi rappreżentat mit-tim tan-negozjati f’konformita’ mal-
Artikolu 74. Fit-tielet qari, il-Parlament għandu jiġi rappreżentat fin-negozjati mid-delegazzjoni tiegħu
għall-Kumitat ta' Konċiljazzjoni, li għandha tiġi ppreseduta minn wieħed mill-Viċi Presidenti
responsabbli għall-konċiljazzjoni. Tul in-negozjati, il-bilanċ politiku għandu jiġi rispettat u l-gruppi
politiċi kollha għandu jkollhom id-dritt li jiġu rappreżentati minn tal-anqas fil-livell tal-persunal.

Il-Kodiċi ta' Kondotta għandu japplika mutatis mutandis meta l-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikoli 57
dwar il-proċedura ta' kumitati assoċjati jew fl-Artikolu 58 dwar il-proċedura b'laqgħat konġunti ta'
kumitati u l-proċedura b'kumitati assoċjati jkunu ġew sodisfatti, b'mod partikolari fir-rigward tal-
kompożizzjoni tat-tim tan-negozjati u t-tmexxija tan-negozjati. Il-Presidenti tal-kumitati kkonċernati
għandhom jiftiehmu minn qabel rigward l-arranġamenti tal-kooperazzjoni tagħhom tul in-negozjati
interistituzzjonali kollha kemm huma.

1 Kif approvat mill-Konferenza tal-Presidenti fit-28 ta' Settembru 2017.
2 ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.
3 ĠU C 145, 30.6.2007, p. 5.
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3. Tmexxija tan-negozjati u finalizzazzjoni tal-ftehim
Bħala prinċipju u sabiex isaħħaħ it-trasparenza, il-Parlament għandu jipprovdi lill-pubbliku bil-mezzi
neċessarji biex jinżamm informat adegwatament tul iċ-ċiklu leġiżlattiv kollu kemm hu, filwaqt li
jaħdem f'kooperazzjoni mill-qrib mal-istituzzjonijiet l-oħra, biex tkun iffaċilitata t-traċċabilità tal-
proċess leġiżlattiv. Dawn għandhom jinkludu t-tħabbira konġunta tal-proċeduri leġiżlattivi li jkollhom
eżitu pożittiv, anke permezz ta' konferenzi stampa konġunti, jew kwalunkwe mezz ieħor li jiġi
kkunsidrat xieraq.

In-negozjati fit-trilogi għandhom jiġu bbażati fuq dokument konġunt wieħed (normalment fil-forma ta'
dokument fuq diversi kolonni), li jkun jindika l-pożizzjoni tal-istituzzjonijiet rispettivi fir-rigward tal-
emendi ta' xulxin u jinkludi wkoll kull test ta' kompromess li jkun intlaħaq ftehim provviżorju dwaru.
Dan id-dokument konġunt għandu jkun dokument kondiviż bejn l-istituzzjonijiet, u kwalunkwe
verżjoni li tiġi ċċirkolata għal trilogu, bħala prinċipju, għandha tiġi miftiehma mill-koleġiżlaturi. Wara
kull trilogu, il-president tat-tim tan-negozjati u r-rapporteur għandhom jirrapportaw lura lill-kumitat
responsabbli jew lill-koordinaturi tiegħu dwar il-progress tan-negozjati.

Meta jintlaħaq ftehim provviżorju mal-Kunsill, il-president tat-tim tan-negozjati u r-rapporteur
għandhom jinformaw kompletament lill-kumitat responsabbli dwar l-eżitu tan-negozjati li għandu jiġi
ppubblikat. It-test ta' kwalunkwe ftehim provviżorju li jintlaħaq għandu jintbagħat lill-kumitat
responsabbli biex jeżaminah fi preżentazzjoni li tindika b'mod ċar il-modifiki għall-abbozz ta' att
leġiżlattiv. Il-kumitat responsabbli għandu jiddeċiedi f’konformita’ mal-Artikolu 74.

Il-ftehim provviżorju li jintlaħaq matul in-negozjati għandu jiġi kkonfermat bil-miktub permezz ta' ittra
uffiċjali. Fil-każ tal-ftehimiet li jintlaħqu fl-istadji tal-ewwel u t-tieni qari, il-President ta' Coreper
jikkonferma l-ftehim provviżorju bil-miktub lill-president tal-kumitat responsabbli, filwaqt li, fil-każ
tal-ftehimiet li jintlaħqu kmieni fit-tieni qari, il-president tal-kumitat responsabbli jinforma lill-Kunsill
li jkun se jirrakkomanda lill-plenarja li l-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari li tikkorrispondi għat-test
tal-ftehim provviżorju tiġi adottata mingħajr emendi fit-tieni qari tal-Parlament.1

Għandu jkun hemm biżżejjed żmien bejn l-approvazzjoni tal-ftehim provviżorju mill-kumitat u l-
votazzjoni fil-Parlament biex il-gruppi politiċi jkunu jistgħu jippreparaw il-pożizzjoni finali tagħhom.

Il-ftehim provviżorju għandu jiġi suġġett għal finalizzazzjoni ġuridiko-lingwistika, f’konformita’ mal-
Artikolu 203. M'għandha ssir l-ebda bidla għal kwalunkwe ftehim provviżorju mingħajr il-qbil
espliċitu, fil-livell xieraq, kemm tal-Parlament Ewropew u kemm tal-Kunsill.

4. Assistenza lit-tim tan-negozjati

It-tim tan-negozjati għandu jingħata r-riżorsi kollha li jkollu bżonn biex iwettaq ħidmietu kif
suppost. Huwa għandu jiġi assistit minn "tim amministrattiv responsabbli għall-proġett"
ikkoordinat mis-segretarjat tal-kumitat responsabbli, u għandu jinkludi minn tal-inqas, l-Unità
tal-Affarijiet Leġiżlattivi, is-servizz legali, id-direttorat għall-atti leġiżlattivi, is-servizz għall-
istampa tal-Parlament kif ukoll is-servizzi rilevanti l-oħra, li għandhom jiġu deċiżi skont il-każ
speċifiku. Il-konsulenti tal-gruppi politiċi għandhom ikunu mistiedna għal-laqgħat li jħejju jew
li jsegwu l-laqgħat tat-trilogu. L tal-Affarijiet Leġiżlattivi għandha tikkoordina l-għoti tal-
assistenza amministrattiva lid-delegazzjoni tal-Parlament għall-kumitat ta' konċiljazzjoni.

1 Ara l-punt 18 tad-Dikjarazzjoni Konġunta dwar arranġamenti prattiċi għall-proċedura ta' kodeċiżjoni.
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28.3.2002 IL-ĠURNAL UFFIĊJALI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ C 77/1

FTEHIM INTERISTITUZZJONALI
tat-28 ta’ Novembru 2001

fuq l-użu aktar strutturat tat-teknika ta’ kitba mill-ġdid ta’ l-atti legali

(2002/K 77/01)

IL-PARLAMENT EWROPEW, IL-KUNSILL TA’ L-UNJONI ERWOPEA U
L-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Billi:

(1) Il-Kunsill Ewropew, imlaqqa’ f’Edinburgh f’Diċembru ta’
l-1992, stabbilixxa l-importanza għall-Komunità li
l-leġiżlazzjonmi tal-Komunità issir aktar aċċessibbli u li tif-
tiehem aħjar.

(2) Fl-20 ta’ Diċembru 1994, wara l-linji gwida mfassla mill-
Kunsill Ewropew, il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u
l-Kummissjoni kkonkludew Ftehim Inter-istituzzjonali
dwar il-metodu ta’ ħidma aċċellerat għall-kodifikazzjoni
uffiċjali tat-testi leġiżlattivi (1) ħalli jittejjeb b’mod sostanz-
jali l-mod ta’ kif jistgħu jinqraw l-atti legli li jkunu ġew
emendati b’mod estensiv.

(3) Madankollu, l-esperjenza turi li, minkejja l-użu ta’ dan
il-metodu aċċellerat, is-sottomissjoni tal-Kummissjoni tal-
proposti tal-kodifikazzjoni uffiċjali u ta’ l-adozzjoni tal-
leġiżlatura ta’ l-atti tal-kodifikazzjoni uffiċjali ħafna drabu
jittardjaw, l-aktar għaliex sadattant ikunu ġew adottati
emendi ġodda għall-att legali in kwistjoni, li jwassal biex
il-proċess ta’ kodifikazzjoni jkollu jerġa’ jibda mill-ġdid.

(4) Huwa għalhekk rakkomandat, l-aktar fir-rigward ta’ atti
legali li jiġu emendati ħafna drabi, li tintuża teknika legali
li tippermetti li l-emendi għal, u l-kodifikazzjoni ta’ l-atti
jsiru fil-qafas ta’ test leġiżlattiv wieħed.

(5) F’dak il-kuntest, fejn għandha ssir emenda sostantiva għal
att legali li jkun sar qabel, il-metodu tal-kitba mill-ġdid

jippermetti l-adozzjoni ta’ test leġiżlattiv wieħed li fl-istess
waqt jagħmel l-emenda mixtieqa, jikkodifika l-emenda
mad-dispożizzjonijiet mhux mibdula ta’ l-att ta’ qabel, kif
ukoll iħassar dak l-att.

(6) Bħala riżultat, sakemm dan jevita l-proliferazjoni ta’ atti
emendatorji iżolati li ħafna drabi jagħmlu r-regolamenti
diffiċli ħafna biex ikunu miftehma, it-teknika ta’ kitba mill-
ġdid huwa mezz xieraq li jiżgura li l-liġi tal-Komunità tkun
tista’ tinqara fuq bażi permanenti u universali.

(7) L-użu aktar strutturat tat-teknika ta’ kitba mill-ġdid jif-
forma parti mill-miżuri meħuda mill-istituzzjonijiet biex
il-liġi tal-Komunità ssir aktar aċċessibbli, bħall-adozzjoni
tal-metodu ta’ ħidma aċċellerat għall-kodifikazzjoni uffiċ-
jali u l-istabbiliment ta’ linji gwida komuni għall-kwalità ta’
kif titfassal il-liġi tal-Komunità permezz tal-Ftehim Inter-
istituzzjonali tat-22 ta’ Diċembru 1998 (2).

(8) Il-Kunsill Ewropew mlaqqa’ f’Helsinki f’Diċembru 1999
xtaq li l-Ftehim Inter-istituzzjonali dwar l-użu tat-teknika
ta’ kitba mill-ġdid jintemm kemm jista’ jkun malajr mill-
Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni,

FTIEHMU KIF ĠEJ:

1. L-għan ta’ dan il-Ftehim huwa li jkunu stabbiliti regoli ta’
proċedura li jippermettu użu aktar strutturat tat-teknika ta’ kitba
mill-ġdid skond il-proċess leġiżlattiv normali tal-Komunità.

(1) ĠU C 102, 04.04.96, p. 2. (2) ĠU C 73, 17.03.99, p. 1.

418 MT Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea 01/Vol. 3
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2. Il-kitba mill-ġdid għandha tkun tikkonsisti fl-adozzjoni ta’
att legali ġdid li jinkorpora f’test wieħed kemm l-emendi sostan-
tivi li dan jagħmel għall-att ta’ qabel kif ukoll id-dispożizzjonijiet
mhux mibdula ta’ dak l-att. L-att legali l-ġdid jissostitwixxi u jħas-
sar l-att ta’ qabel.

3. Proposta għall-kitba mill-ġdid sottomessa mill-Kummissjoni
għandu jkollha x’taqsam ma’ l-emendi sostantivi li din tagħmel
għal att ta’ qabel. Fuq livell sekondarju, il-proposta għandha
tinkludi l-kodifikazzjoni tad-dispożizzjonijiet mhux mibdula ta’
l-att ta’ qabel, flimkien ma’ dawk l-emendi sostantivi.

4. Għall-għanijiet ta’ dan il-Ftehim:

— “l-att ta’ qabel” għandha tfisser att legali li jkun fis-seħħ, u li
jista’ jkun ġie emendat b’att emendatorju jew aktar,

— “emenda sostantiva” għandha tfisser kull emenda li taffettwa
s-sustanza ta’ l-att ta’ qabel u mhux sempliċiment tibdil for-
mali jew editorjali,

— “dispożizzjoni mhux mibdula” għandha tfisser kull
dispożizzjoni ta’ l-att ta’ qabel li, għalkemm tista’ tkun affett-
wata b’xi tibdil sempliċiment formali jew editorjali, ma tkunx
saritilha xi emenda sostantiva.

Att legali ġdid m’għandux jikkostitwixxi att miktub mill-ġdid jekk,
ħlief għal dispożizzjonijiet jew kliem standardizzat, dan jagħmel
emendi sostantivi fid-dispożizzjonijiet kollha ta’ l-att ta’ qabel,
liema att ikun jissostitwixxi u jħassar.

5. Il-proċess leġiżlattiv normali tal-Komunità għandu jitħares
kollu kemm hu.

6. Il-proposta għall-kitba mill-ġdid għandha tissodisfa
il-kriterji li ġejjin:

(a) Il-memorandum ta’ spjega li jkun flimkien mal-proposta
għandu:

(i) jiddikjara espressament li għandu x’jaqsam ma’ proposta
ta’ kitba mill-ġdid waqt li jispjega r-raġunijiet għall-
adozzjoni ta’ dan l-approċċ;

(ii) jiddikjara r-raġunijiet għal kull emenda sostantiva pro-
posta;

(iii) jispeċifika liema dispożizzjonijiet ta’ l-att ta’ qabel jibqgħu
mhux mibdula.

(b) It-test leġiżlattiv propost għandu jiġi ppreżentat b’tali mod li:

(i) jippermetti li l-emendi sostantivi u l-premessi l-ġodda
jkunu distingwibbli b’mod ċar mid-dispożizzjonijiet u
l-premessi li jibqgħu mhux mibdula;

(ii) fir-rigward tad-dispożizzjonijiet u l-premessi li jibqgħu
mhux mibdula, ikun jixbah lill-metodu li jintuża għall-
preżentazzjoni tal-proposti għall-kodifikazzjoni uffiċjali
ta’ atti legali.

7. Biex ikunu żgurati ċ-ċarezza u ċ-ċertezza legali, l-atti kollha
ta’ kitba mill-ġdid għandhom ikunu konformi inter alia (1) mar-
regoli li ġejjin tat-tfassil leġiżlattiv:

(a) L-ewwel premessa għandha turi li l-att legali l-ġdid
jikkostitwixxi kitba mill-ġdid ta’ l-att ta’ qabel.

(b) L-artikolu li jħassar l-att ta’ qabel għandu jipprovdi li
r-referenzi għal dak l-att għandhom jitqiesu bħala referenzi
għall-att imsawwar mill-ġdid, u għandhom jinqraw skond
it-tabella ta’ korrelazzjoni li jkun hemm mehmuża fl-att
imsawwar mill-ġdid.

(ċ) Barra minhekk, f’att li jsawwar mill-ġdid xi Direttiva:

(i) l-artikolu li jħassar għandu jipprovdi li l-obbligi ta’ l-Istati
Membri li jkunu ġejjin minn perjodu ta’
transposizzjoni (2) u, fejn ikun xieraq, il-perjodu ta’
implimentazzjoni kif stabbilit fid-Direttiva li tkun
tħassret bl-att imsawwar mill-ġdid, ma jkunux affettwati
b’dan it-tħassir;

(ii) il-perjodi msemmija fil-punt (i) għandhom ikun stabbiliti
f’anness fl-għamla ta’ tabella;

(iii) l-artikolu dwar l-obbligu li Direttiva msawra mill-ġdid tiġi
trasposta (3) f’liġi nazzjonali għandu jirreferi biss għal
dawk id-dispożizzjonijiet li tkun saritilhom emenda
sostantiva u li jkunu identifikati preċiżament bħala tali.
Dawk id-dispożizzjonijiet li jibqgħu mhux mibdula fid-
Direttiva msawra mill-ġdid għandhom ikunu trasporti
skond id-Direttivi ta’ qabel.

(1) Ara, b’mod partikolari, il-Ftehim Inter-istituzzjonali tat-22 ta’ Diċem-
bru 1998 fuq il-linji gwida komuni għall-kwalità ta’ kif titfassal
il-leġislazzjoni tal-Komunità (ĠU C 73, tas-17.3.1999, p. 1).

(2) Jiġifieri, il-perjodu stabbilit għall-implementazzjoni tal-liġijiet,
ir-regoli u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa biex ikun
hemm konformità mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva.

(3) Jiġifieri, l-obbligu li jkunu implementati l-liġijiet, ir-regolamenti u
d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa biex ikun hemm kon-
formità mad-diżposizzjonijiet tad-Direttiva.
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8. Fejn, fil-kors tal-proċedura leġiżlattiva, ikun meħtieġ li jid-
daħħlu emendi sostantivi fl-att tal-kitba mill-ġdid għal dawk
id-dispożizzjonijiet li jibqgħu mhux mibdula fil-proposta tal-
Kummissjoni, dawn l-emendi għandhom isiru f’dak l-att
f’konformità mal-proċedura stabbilita bit-Trattat skond il-bażi
legali applikabbli.

9. Grupp ta’ Ħidma Konsultattiv li jkun magħmul mis-servizzi
legali rispettivi tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u
l-Kummissjoni għandu jeżamina il-proposta għall-kitba mill-ġdid.
Dan għandu jagħti l-opinjoni tiegħu kemm jista’ jkun malajr biex
din tkun sottomessa lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni li l-proposta ma jkunx fiha emendi sostantivi għajr
dawk identifikati bħala tali.

10. Dan il-ftehim għandu jidħol fis-seħħ fil-jum ta’ wara daik
tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewro-
pej.

Dan għandu jkun japplika għal kull proposta ta’ kitba mill-ġdid
sottomessa mid-data tad-dħul tiegħu fis-seħħ.

Għandha ssir stima ta’ l-applikazzjoni ta’ dan il-Ftehim tliet snin
wara d-dħul fis-seħħ tiegħu. Għal dan il-għan, is-Servizzi Legali ta’
l-istituzzjonijiet firmatarji għall-Ftehim għandhom jissottomettu
rapport ta’ stima u jipproponu, fejn ikun xieraq, kull tibdil meħ-
tieġ.

Magħmul fi Brussel fit-tmienja u għoxrin jum tas-sena elfejn u wiehed.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

Għall-Kunsill

Il-President

Għall-Kummissjoni

Il-President
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31996Y0404(02)

4.4.1996 IL-ĠURNAL UFFIĊJALI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ C 102/2

FTEHIM INTERISTITUZZJONALI

ta’ l-20 ta’ Diċembru 1994

Fuq metodu ta’ ħidma aċċellerat tal-kodifikazzjoni uffiċjali tat-testi leġislattivi

(96/C 102/02)

(Dan it-test jissostitwixxi u jikkanċella it-test ippubblikat fil-ĠU C 293 tat-8 ta’ Novembru 1995)

1. Għall-finijiet ta’ dan il-metodu ta’ ħidma, il-kodifikazjzoni uffiċjali tfisser il-proċedura sabiex jiġu mħassrin l-atti
li għandhom jiġu kkodifikati u jiġu mibdula b’att wieħed li ma jkollu l-edba tibdila sostantiv għal dwak l-atti.

2. Is-setturi ta’ priorità għall-kodifikazzjoni għandhom ikunu mifthiema mit-tlett Istitutzzjonijiet involuti, fuq
proposta mill-Kummissjoni. Il-Kumissjoni tinkludi fil-programm ta’ ħidma tagħha il-proposti
għall-kodifikazzjonji li għandha intenzjoni li tippreżenta.

3. Il-Kummissjoni timpenja ruħha li fil-proposti għal kodifikazzjoni ma tintroduċix tibdiliet sostantivi lill-atti li
għandhom jiġu kodifikati.

4. Il-Grupp ta’ Ħidma Konsultattiv, magħmul mis-servizzi legali rispettivi tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill u
il-Kummissjoni, jeżamina dawn il-proposti hekk kif dawn jiġu adottati mill-Kummissjoni. Għandu jikkonferma
ma’ l-ewwel opportunità li dawn huma fil-fatt limitati għal kodifikazzjoni mingħajr tibdil sostantivi.

5. Il-proċess leġislattiv normali tal-Komunità għandu jkun imħares kompletament.

6. L-iskop tal-proposta tal-Kummissjoni, jiġifieri il-kodifikazzjoni sempliċi ta’ testi li diġa jeżistu, jikkostitwixxi
limitu legali, li jipprojbixxi kwalunkwe tibdil sostantiv mill-Parlament Ewropew jew il-Kunsill.

7. Il-proposta tal-Kunsill tkun eżaminata fl-aspetti kollha tagħha bi proċedura aċċellerata fi ħdan il-Parlament
Ewropew (kumitat wieħed sabiex jeżamina il-proposta u proċedura simplifikata għall-approvazzjoni tagħha)
u l-Kunsill (eżami minn grupp ta’ ħidma u proċedura ta’ “punti I/A” għall-Kunsill Coreper).
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8. Jekk waqt il-proċess leġislattiv jirriżulta li hemm bżonn li jmorru lilhinn mill-kodifikazzjoni sempliċi u jagħmlu
tibdiliet sostantivi, hi r-responsabbiltà tal-Kummissjoni li tissottometti il-proposta(i), fejn hemm bżonn.

Magħmul fi Brussel fl-għoxrin jum ta’ Diċembru fis-sena elf disa’ mija erbgħa u disgħin.

Għall-Kunsill ta’ l-Unjoni
Ewropea

Klaus KINKEL

Għall-Parlament Ewropew

Nicole FONTAINE

Għall-Kummissjoni Ewropea

Jacques DELORS
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31999Y0317(01)

17.3.1999IL-ĠURNAL UFFIĊJALI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJC 73/1

FTEHIM INTERISTITUZZJONALI

tat-22 ta’ Diċembru 1998

fuq linji gwida komuni għall-kwalità ta’ l-abbozzar ta’ leġiżlazzjoni tal-Komunità

(1999/K73/01)

IL-PARLAMENT EWROPEW, IL-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA U
L-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidraw id-Dikjarazzjoni Nru 39 fuq il-kwalità ta’
l-abbozzar ta’ leġiżlazzjoni tal-Komunità adottata fit-2 ta’ Ottu-
bru 1997 mill-Konferenza Intergovernattiva u annessa ma’ l-Att
Finali tat-Trattat ta’ l-Amsterdam,

Billi:

(1) l-abbozzar ċar, sempliċi u preċiż ta’ atti leġiżlattivi tal-
Komunità hu essenzali jekk għandhom ikunu trasparenti u
mifhuma faċilment mill-pubbliku u operaturi ekonomiċi.
Huwa wkoll rekwiżit minn qabel għall-implimentazzjoni
xierqa u l-applikazzjoni uniformi ta’ leġiżlazzjoni tal-
Komunità fl-Istati Membri;

(2) skond il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja, il-prinċipju
ta’ ċertezza legali, li hi parti mill-ordni legali tal-Komunità,
jeħtieġ li leġiżlazzjoni tal-Komunità għandha tkun ċara u
preċiża u l-applikazzjoni tagħha prevedibbli minn indi-
vidwi. Dik il-ħtieġa għandha tkun mħarsa kull ma jmur
aktar strettament fil-każ ta’ att suġġett li jkollu konse-
gwenzi finanzjarji u li jimponi obbligazzjonijiet fuq indi-
vidwi sabiex dawk involuti jistgħu ikunu jafu preċiżament
l-estent ta’ l-obbligazzjonijiet li jimponi fuqhom;

(3) linji gwida fuq il-kwalità ta’ l-abbozzar ta’ leġiżlazzjoni tal-
Komunità għandhom għalhekk jiġu adottati bi qbil
komuni. Dawn il-linji gwida huma maħsubin bħala gwida
għall-istituzzjonijiet tal-Komunità meta jadottaw atti
leġiżlattivi, u għal dawk f’istituzzjonijiet tal-Komunità li
huma involuti fil-formulazzjoni u l-abbozzar ta’ dawn
l-atti, kemm jekk fl-istadju tat-test inizjali jew dak ta’
l-emendamenti varji magħmulin lilhu matul il-proċedura
leġiżlattiva;

(4) dawn il-linji gwida għandhom ikunu akkumpanjati minn
miżuri biex jassiguraw li huma applikati b’mod xieraq,
b’kull istituzzjoni qed tadotta l-miżuri rilevanti għall-użu
proprju;

(5) ir-rwol li jilgħabu s-servizzi legali ta’ l-istituzzjonijiet,
inkluż l-esperti legali/lingwistiċi tagħhom, fit-titjib tal-
kwalità ta’ l-abbozzar ta’ atti leġiżlattivi tal-Komunità
għandu jiġi msaħħaħ;

(6) dawn il-linji gwida jikkompletaw l-isforzi li qed jiġu magħ-
mula mill-istituzzjonijiet biex jagħmlu l-leġiżlazzjoni tal-
Komunità iżjed aċċessibbli u aktar faċli biex tinftiehem,
partikolarment permezz tal-kodifikazzjoni uffiċjali ta’ atti
leġiżlattivi, il-kitba mill-ġdid u s-simplifikazzjoni ta’ testijiet
eżistenti;

(7) dawn il-linji gwida għandhom ikunu kkunsidrati bħala
istrumenti għall-użu intern mill-istituzzjonijiet. Mhumiex
legalment vinkolanti,

JADOTTAW DAWN IL-LINJI GWIDA BI QBIL KOMUNI:

Prinċipji ġenerali

1. L-atti leġiżlattivi tal-Komunità għandhom ikunu abbozzati
b’mod ċar, sempliċi u preċiż.

2. L-abbozzar ta’ atti Komunitarji għandu jkun xieraq għat-tip ta’
att in kwistjoni u, partikolarment, għal jekk hu vinkolanti jew
le (Regolament, Direttiva, Deċiżjoni, rakkomandazzjoni jew
att ieħor).

3. L-abbozzar ta’ atti għandu jieħu in konsiderazzjoni l-persuni
lil liema huma maħsuba li japplikaw, bl-iskop li jagħmel pos-
sibbli għalihom li jiddentifikaw id-drittijiet u
l-obbligazzjonijiet tagħhom b’mod mhux ambigwu, u tal-
persuni responsabbli li jdaħħlu l-atti fis-seħħ.
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4. Id-dispożizzjonijiet ta’ atti għandhom ikunu konċiżi u
l-kontenut tagħhom għandu jkun uniformi kemm jista’ jkun.
Artikoli u sentenzi li huma twal wisq, kliem li bla bżonn huwa
diffiċli biex issegwih u l-użu eċċessiv ta’ abbrevjazzjonijiet
għandu jiġi evitat.

5. Matul il-proċess li jwassal għall-adozzjoni tagħhom, atti
abbozzati għandhom jiġu magħmula f’termini u strutturi tas-
sentenza li jirrispettaw in-natura multilingwali tal-leġiżlazzjoni
tal-Komunità; kunċetti jew terminoloġija speċifiċi għal
kwalunkwe sistema legali nazzjonali waħda għandhom jiġu
uzati bil-għaqal.

6. It-terminoloġija użata f’att partikolari għandha tkun konsis-
tenti kemm internament kif ukoll ma’ atti diġà fis-seħħ, speċ-
jalment fl-istess qasam.

Kunċetti identiċi għandhom ikunu espressi fl-istess termini, sa
fejn hu possibbli mingħajr tluq mit-tifsira tagħhom fil-lingwa
ordinarja, legali jew teknika.

Partijiet differenti ta’ l-att

7. Kull att Komunitarju ta’ applikazzjoni ġenerali għandu jiġi
abbozzat skond struttura standard (titolu - preambolu -
termini li jippromulgaw - annessi, fejn meħtieġ).

8. It-titolu għandu jagħti indikazzjoni konċiża u kompleta
kemm jista’ jkun tas-suġġett li ma tkunx ta’ miżgwid għall-
qarrej fir-rigward tal-konetenut tat-termini li jippromulgaw.
Fejn xieraq, it-titolu sħiħ ta’ l-att jista’ jiġi segwit minn titolu
qasir.

9. L-iskop taċ-ċitazzjonijiet hi li jiġi stabbilit il-bażi legali.

10. L-iskop tal-premessi hu li jiġu stabbiliti raġunijiet konċiżi
għad-dispożizzjonijiet prinċipali tat-termini li jippromulgaw,
mingħajr ma jirriproduċihom jew jagħmilhom parafrażi.
M’għandhomx ikunu jinsabu fihom dispożizzjonijiet
normattivi jew eżortazzjonijiet politiċi.

11. Kull premessa għandha jkollha numru.

12. It-termini li jippromulgaw ta’ att vinkolanti m’għandhomx
jinkludu dispożizzjonijiet ta’ natura mhux normattiva, bħal
xewqat jew dikjarazzjonijiet politiċi, jew dawk li jirrepetu jew
jagħmlu parafrażi ta’ testijiet jew artikoli mit-Trattati jew
dawk li jiddikjaraw mill-ġdid dispożizzjonijiet legali diġà fis-
seħħ.

Atti m’għandhomx jinkludu dispożizzjonijiet li jenunzjaw
il-kontenut ta’ artikoli oħra jew li jirrepetu t-titolu ta’ l-att.

13. Fejn xieraq, artikolu għandu jiġi inkluż fil-bidu tat-termini li
jippromulgaw biex jiddefinixxi s-suġġett u l-iskop ta’ l-att.

14. Fejn it-termini użati fl-att mhumiex ambigwi, għandhom jiġu
definiti flimkien f’artikolu wieħed fil-bidu ta’ l-att.
Id-definizzjonijiet m’għandhomx ikunu jinsabu fihom dispo-
żizzjonijiet normattivi awtonomi.

15. Sa fejn hu possibbli, it-termini li jippromulgaw għandhom
ikollhom struttura standard (suġġett u skop - definizzjonijiet
- drittijiet u obbligazzjonijiet - dispożizzjonijiet li jagħtu
poteri għall-implimentazzjoni - dispożizzjonijiet proċedurali
- miżuri ta’ l-implimentazzjoni - dispożizzjonijiet transitorji
u finali).

It-termini li jippromulgaw għandhom ikunu suddiviżi
f’artikoli u, skond it-tul u l-komplessità tagħhom, titoli, kapi-
toli u taqsimiet. Meta artikolu tkun tinsab fih lista, kull ħaġa
fuq il-lista għandha tiġi ddentifikata minn numru jew ittra
aktar milli inċiż.

Referenzi interni u esterni

16. Referenzi għal atti oħra għandhom ikunu minimi. Referenzi
għandhom jindikaw preċiżament l-att jew dispożizzjoni għal
liema jirreferu. Referenzi ċirkolari (referenzi għal att jew arti-
kolu li hu stess jirreferi lura għad-dispożizzjoni oriġinali) u
referenzi li jiffurmaw serje (referenzi għal dispożizzjoni li hi
stess tirreferi għal dispożizzjoni oħra) għandhom ukoll jiġu
evitati.

17. Referenza magħmula fit-termini li jippromulgaw ta’ att
vinkolanti għal att mhux vinkolanti m’għandhiex ikollha
l-effett li tagħmel dan ta’ l-aħħar vinkolanti. Jekk dawk li
jabbozzaw jixtiequ jagħmlu vinkolanti l-kontenut kollu jew
parti minnu ta’ l-att mhux vinkolanti, it-termini tiegħu
għandhom sa fejn hu possibbli jkunu stabbiliti bħala parti
mill-att vinkolanti.

Atti li jemendaw

18. Kull emenda ta’ att għandu jiġi espress b’mod ċar. L-emendi
għandhom jieħdu l-forma ta’ test li għandu jiġi inserit fl-att li
għandu jiġi emendat. Preferenza għandha tingħata lit-tibdil
ta’ dispożizzjonijiet sħaħ (artikoli jew subdiviżjonijiet ta’ arti-
koli) aktar milli l-inserzjoni jew it-tħassir ta’ sentenzi
individwali, frażijiet jew kliem.
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Att li jemenda m’għandhomx ikunu jinsabu fih dispożizzjo-
nijiet sostantivi awtonomi li mhumiex inseriti fl-att li għandu
jiġi emendat.

19. Att mhux prinċipalment maħsub biex jemenda att ieħor jista’
jistabbilixxi, fit-tmiem, emendi ta’ atti oħra li huma konse-
gwenza ta’ bidliet li jintroduċi. Fejn l-emendamenti konse-
gwenzjali huma sostanzjali, att li jemeda separat għandu jiġi
adottat.

Id-dispożizzjonijiet finali, revoki u annessi

20. Dispożizzjonijiet li jistabbilixxu dati, limiti tal-ħin,
eċċezzjonijiet, derogi u estenzjonijiet, dispożizzjonijiet tran-
żitorji (partikolarment dawk relatati ma’ l-effetti ta’ l-att fuq
sitwazzjonijiet eżistenti) u dispożizzjonijiet finali (dħul fis-
seħħ, terminu perentorju għat-traspożizzjoni u applikazzjoni
temporali ta’ l-att) għandhom jiġu magħmula f’termini pre-
ċiżi.

Dispożizzjonijiet fuq termini perentorji għat-traspożizzjoni u
applikazzjoni ta’ atti għandhom jispeċifikaw data espressa
bħala ġurnata/xahar/sena. Fil-każ ta’ Direttivi, dawk it-termini
perentorji għandhom jiġu espressi f’mod li jkun iggarantit
perjodu xieraq għat-traspożizzjoni.

21. Att u dispożizzjonijiet li m’għadhomx fl-użu għandhom
ikunu espressament imħassrin. L-adozzjoni ta’ att ġdid
għandu jirriżulta fit-tħassir espress ta’ kwalunkwe att jew
dispożizzjoni magħmul mhux applikabbli jew żejjed bis-
saħħa ta’ l-att ġdid.

22. Aspetti tekniċi ta’ l-att għandhom ikunu jinsabu fl-annessi,
għal liema referenza individwali għandha tiġi magħmula fit-
termini li jippromulgaw ta’ l-att u li m’għandhom jinkludu
l-ebda dritt jew obbligazzjoni ġdida mhux stabbilita fit-
termini li jippromulgaw.

L-Annessi għandhom jiġu abbozzati skond format standar-
dizzat,

HAWNHEKK JIFTEHMU FUQ IL-MIŻURI TA’ IMPLIMENTAZ-
ZJONI LI ĠEJJIN:

L-istituzzjonijiet għandhom jieħdu dawk il-miżuri konnessi ma’
l-organizzazzjoni interna tagħhom li jikkunsidraw meħtieġa
sabiex jassiguraw li dawn il-linji gwida huma applikati f’mod xie-
raq.

Partikolarment, l-istituzzjonijiet:

(a) għandhom jitolbu mis-servizzi legali tagħhom biex jagħmlu,
fi żmien sena wara l-pubblikazzjoni ta’ dawn il-linji gwida,
gwida konġunta prattika għal persuni involuti fl-abbozzar ta’
leġiżlazzjoni;

(b) għandhom jorganiżżaw il-proċeduri interni tagħhom f’mod li
s-servizzi legali tagħhom, inklużi l-esperti legali/lingwistiċi
tagħhom, jistgħu, kull wieħed għall-istituzzjoni proprja,
jagħmlu suġġerimenti għall-abbozzar fi żmien tajjeb, bl-iskop
li jiġu applikati dawn il-linji gwida;

(ċ) għandhom jinkoraġġixxu l-krejazzjoni ta’ unitajiet ta’
l-abbozzar ġo dawk il-korpijiet jew dipartimenti ġo
l-istituzzjonijiet li huma involuti fil-proċess leġiżlattiv;

(d) għandhom jassiguraw li l-uffiċjali u impjegati oħra tagħhom
jirċievu taħriġ fl-abbozzar legali, li jagħtihom għarfien
partikolarment ta’ l-effetti tal-multilingwiżmu fuq il-kwalità
ta’ l-abbozzar;

(e) għandhom jippromovu l-kooperazzjoni ma’ l-Istati Membri
bl-iskop li jkun hemm fehma aħjar tal-kunsiderazzjonijiet
partikolari li għandhom jiġu meħudin in konsiderazzjoni
fl-abbozzar tat-testijiet;

(f) għandhom jinkoraġġixxu l-iżvilupp u t-titjib tal-mezzi tat-
teknoloġija ta’ l-informatika għal assistenza ta’ l-abbozzar
legali;

(g) għandhom jinkoraġġixxu l-kollaborazzjoni bejn
id-dipartimenti rispettivi tagħhom responsabbli li jassiguraw
il-kwalità ta’ l-abbozzar;

(h) għandhom jistruwixxu lis-servizzi legali rispettivi tagħhom
biex jagħmlu perjodikament, kull wieħed għall-istituzzjoni
għal liema jappartjeni, rapport fuq il-miżuri meħudin in kon-
formità mall-punti (a) sa (g).

Magħmul fi Brussel, 22 Diċembru 1998.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

Għall-Kunsill ta’ l-Unjoni Ewropea

Il-President

Għall-Kummissjoni tal-Komunitajiet
Ewropej

Il-President
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FTEHIMIET INTERISTITUZZJONALI 

FTEHIM INTERISTITUZZJONALI BEJN IL-PARLAMENT EWROPEW, IL-KUNSILL TAL-UNJONI 
EWROPEA U L-KUMMISSJONI EWROPEA DWAR DIXXIPLINA BAĠITARJA, DWAR 

KOOPERAZZJONI F’MATERJI BAĠITARJI U DWAR ĠESTJONI FINANZJARJA TAJBA, KIF UKOLL 
DWAR RIŻORSI PROPRJI ĠODDA, INKLUŻ PJAN DIREZZJONALI LEJN L-INTRODUZZJONI TA’ 

RIŻORSI PROPRJI ĠODDA 

FTEHIM INTERISTITUZZJONALI 

tas-16 ta’ Diċembru 2020 

bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea dwar dixxiplina 
baġitarja, dwar kooperazzjoni f’materji baġitarji u dwar ġestjoni finanzjarja tajba, kif ukoll dwar 

riżorsi proprji ġodda, inkluż pjan direzzjonali lejn l-introduzzjoni ta’ riżorsi proprji ġodda 

IL-PARLAMENT EWROPEW, IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA U L-KUMMISSJONI EWROPEA, 

minn hawn ’il quddiem imsejħa “l-Istituzzjonijiet”, 

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 295 tiegħu, 

FTIEHMU KIF ĠEJ: 

1. L-għan ta’ dan il-Ftehim huwa li tiġi implimentata dixxiplina baġitarja, li jittejjeb il-funzjonament tal-proċedura baġitarja 
annwali u l-kooperazzjoni bejn l-Istituzzjonijiet dwar kwistjonijiet baġitarji kif ukoll li jiżgura ġestjoni finanzjarja tajba, u li 
jimplimenta kooperazzjoni u jistabbilixxi pjan direzzjonali lejn l-introduzzjoni, matul il-perijodu tal-qafas finanzjarju 
pluriennali 2021-2027 (‘QFP 2021-2027’), ta’ riżorsi proprji ġodda li jkunu biżżejjed biex ikopru l-ħlas lura tal-Istrument 
tal-Unjoni Ewropea għall-Irkupru stabbilit skont ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2020/2094 (1) (“ir-Regolament EURI”). 

2. Id-dixxiplina baġitarja kif imsemmija f’dan il-Ftehim tkopri n-nefqa kollha. Dan il-Ftehim huwa vinkolanti fuq 
l-Istituzzjonijiet sakemm jibqa’ fis-seħħ. L-Annessi għal dan il-Ftehim jifformaw parti integrali minnu. 

3. Dan il-Ftehim ma jibdilx is-setgħat baġitarji u leġiżlattivi rispettivi tal-Istituzzjonijiet kif stipulati fit-Trattati, fir- 
Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) 2020/2093 (2) (“ir-Regolament dwar il-QFP”), fir-Regolament (UE, Euratom) 
2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) (“ir-Regolament Finanzjarju”) u fid-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE, Euratom) 
2020/2053. (4) (“id-Deċiżjoni dwar ir-Riżorsi Proprji”), u huwa mingħajr preġudizzju għas-setgħat tal-parlamenti 
nazzjonali fir-rigward tar-riżorsi proprji. 

(1) Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2020/2094 tal-14 ta’ Diċembru 2020 li jistabbilixxi Strument tal-Unjoni Ewropea għall-Irkupru biex 
jappoġġa l-irkupru wara l-kriżi tal-COVID-19 (ara paġna 23 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali). 

(2) Ir-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) 2020/2093 tas-17 ta’ Diċembru 2020 li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 
2021 sa 2027 (ara paġna 11 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali). 

(3) Ir-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji 
applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/ 
2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċiżjoni 
Nru 541/2014/UE u li jħassar ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 (ĠU L 193, 30.7.2018, p. 1). 

(4) Id-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE, Euratom) 2020/2053 tal-14 ta’ Diċembru 2020 dwar is-sistema tar-riżorsi proprji tal-Unjoni Ewropea u li 
tħassar id-Deċiżjoni 2014/335/UE, Euratom (ĠU L 424, 15.12.2020, p. 1). 
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4. Kwalunkwe emenda għal dan il-Ftehim tirrikjedi l-qbil komuni tal-Istituzzjonijiet. 

5. Dan il-Ftehim jinqasam f’erba’ partijiet: 

— il-Parti I fiha dispożizzjonijiet relatati mal-qafas finanzjarju pluriennali (QFP) u mal-istrumenti speċjali tematiċi u mhux 
tematiċi; 

— il-Parti II tirrigwarda l-kooperazzjoni interistituzzjonali f’materji baġitarji; 

— il-Parti III fiha dispożizzjonijiet relatati mal-ġestjoni finanzjarja tajba ta’ fondi tal-Unjoni; 

— il-Parti IV fiha dispożizzjonijiet relatati mal-kwalità u l-komparabbiltà tad-data dwar il-benefiċjarji fil-kuntest tal- 
protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni. 

6. Dan il-Ftehim jidħol fis-seħħ fis-16 ta’ Diċembru 2020 u jissostitwixxi l-Ftehim Interistituzzjonali tat- 
2 ta’ Diċembru 2013 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni 
f’materji baġitarji u dwar ġestjoni finanzjarja tajba (5). 

PARTI I 

QFP U STRUMENTI SPEĊJALI 

A. DISPOŻIZZJONIJIET RELATATI MAL-QFP 

7. L-Istituzzjonijiet għandhom, għall-finijiet ta’ ġestjoni finanzjarja tajba, jiżguraw, sa fejn ikun possibbli matul 
il-proċedura baġitarja u fiż-żmien tal-adozzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni, li jkun fadal biżżejjed marġni disponibbli taħt 
il-livelli massimi għad-diversi intestaturi tal-QFP, ħlief għas-sottointestatura “Koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali”. 

Aġġornament tal-previżjonijiet għal approprjazzjonijiet ta’ pagament 

8. Kull sena, il-Kummissjoni għandha taġġorna il-previżjonijiet għal approprjazzjonijiet ta’ pagament mill-inqas għall- 
perijodu sal-2027. Dak l-aġġornament għandu jqis l-informazzjoni rilevanti kollha, inkluż l-implimentazzjoni reali ta’ 
approprjazzjonijiet baġitarji għal impenji u approprjazzjonijiet baġitarji għal pagamenti, kif ukoll il-previżjonijiet tal- 
implimentazzjoni. Għandu jqis ukoll ir-regoli mfassla biex jiżguraw li l-approprjazzjonijiet ta’ pagament jiżviluppaw 
b’mod ordnat meta mqabbla mal-approprjazzjonijiet ta’ impenn u mal-previżjoni tat-tkabbir tad-dħul nazzjonali gross tal- 
Unjoni (DNG). 

B. DISPOŻIZZJONIJIET RELATATI MAL-ISTRUMENTI SPEĊJALI TEMATIĊI U MHUX TEMATIĊI 

Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni 

9. Meta jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet għall-immobilizzar tal-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni kif 
stabbilit fl-att bażiku rilevanti, il-Kummissjoni għandha tippreżenta proposta biex timmobilizzah, u d-deċiżjoni biex jiġi 
mobilizzat il-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni għandha tittieħed b’mod konġunt mill-Parlament 
Ewropew u mill-Kunsill. 

Fl-istess żmien li tressaq il-proposta tagħha għal deċiżjoni biex jiġi mobilizzat il-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall- 
Globalizzazzjoni, il-Kummissjoni għandha tressaq proposta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill għal trasferiment għal- 
linji baġitarji rilevanti. 

It-trasferimenti relatati mal-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni għandhom isiru f’konformità mar- 
Regolament Finanzjarju. 

Riżerva ta’ Solidarjetà u Għajnuna f’Emerġenza 

10. Fejn il-Kummissjoni tqis li jiġu ssodisfati l-kondizzjonijiet għall-mobilizzazzjoni tar- Riżerva ta’ Solidarjetà u Għajnuna 
f’Emerġenza, għandha tippreżenta proposta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill għal trasferiment minn dik ir-Riżerva 
għal-linji baġitarji korrispondenti f’konformità mar-Regolament Finanzjarju. 

Id-deċiżjoni biex jiġu mobilizzati ammonti skont il-punt (a) tal-Artikolu 9(1) tar-Regolament dwar il-QFP għandha tittieħed 
b’mod konġunt mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill fuq proposta mill-Kummissjoni, f’konformità mal-att bażiku 
rilevanti. 

(5) ĠU C 373, 20.12.2013, p. 1. 
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Qabel ma tagħmel kwalunkwe proposta għal trasferiment mir-Riżerva ta’ Solidarjetà u Għajnuna f’Emerġenza għall- 
assistenza skont il-punt (b) tal-Artikolu 9(1) tar-Regolament dwar il-QFP, il-Kummissjoni għandha teżamina l-ambitu għar- 
riallokazzjoni tal-approprjazzjonijiet. 

Riżerva ta’ Aġġustament għall-Brexit 

11. Fejn jiġu ssodisfati l-kondizzjonijiet għall-mobilizzazzjoni tar-Riżerva ta’ Aġġustament għall-Brexit li jinsabu fl-istrument 
rilevanti, il-Kummissjoni għandha tippreżenta proposta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill għal trasferiment għal-linji 
baġitarji rilevanti. 

It-trasferimenti relatati mar-Riżerva ta’ Aġġustament għall-Brexit għandhom isiru f’konformità mar-Regolament 
Finanzjarju. 

Strument ta’ Marġini Uniku 

12. Il-Kummissjoni tista’ tipproponi li timmobilizza l-ammonti li jkunu ekwivalenti għall-marġnijiet kollha, jew għal parti 
minnhom, imsemmija fil-punti (a) u (c) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 11(1) tar-Regolament dwar il-QFP, b’rabta ma’ 
abbozz ta’ baġit jew abbozz ta’ baġit emendatorju. Il-mobilizzazzjoni ta’ kwalunkwe ammont imsemmi fil-punt (c) tal- 
ewwel subparagrafu tal-Artikolu 11(1) ta’ dak ir-Regolament għandha tiġi proposta mill-Kummissjoni wara analiżi bir- 
reqqa tal-possibiltajiet finazjarji l-oħra kollha. 

Dawk l-ammonti jistgħu jiġu mobilizzati mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill fil-qafas tal-proċedura baġitarja stabbilita 
fl-Artikolu 314 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni (TFUE). 

Strument ta’ Flessibbiltà 

13. Il-Kummissjoni għandha tippreżenta proposta għall-mobilizzazzjoni tal-Istrument ta’ Flessibilità wara li tkun eżaminat 
il-possibbiltajiet kollha għall-allokazzjoni mill-ġdid tal-approprjazzjonijiet taħt l-intestatura li teħtieġ nefqa addizzjonali. 

Dik il-proposta għandha tidentifika l-ħtiġijiet li għandhom jiġu koperti u l-ammont. Tali proposta tista’ ssir b’rabta ma’ 
abbozz ta’ baġit jew ma’ abbozz ta’ baġit emendatorju. 

L-Istrument ta’ Flessibbiltà jista’ jiġi mobilizzat mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill fil-qafas tal-proċedura baġitarja 
stabbilita fl-Artikolu 314 TFUE. 

PARTI II 

TITJIB TAL-KOOPERAZZJONI INTERISTITUZZJONALI F’MATERJI BAĠITARJI 

A. PROĊEDURA TA’ KOOPERAZZJONI INTERISTITUZZJONALI 

14. Id-dettalji dwar il-kooperazzjoni interistituzzjonali matul il-proċedura baġitarja jinsabu fl-Anness I. 

15. F’konformità mal-Artikolu 312(5) TFUE, l-Istituzzjonijiet għandhom jieħdu kwalunkwe miżura meħtieġa biex tiġi 
ffaċilitata l-adozzjoni ta’ QFP ġdid jew reviżjoni tiegħu, f’konformità mal-proċedura leġiżlattiva speċjali msemmija 
fl-Artikolu 312(2) TFUE. Tali miżuri ser jinkludu laqgħat regolari u skambju ta’ informazzjoni bejn il-Parlament Ewropew 
u l-Kunsill u, fuq inizjattiva tal-Kummissjoni, laqgħat tal-Presidenti tal-Istituzzjonijiet kif stabbilit fl-Artikolu 324 TFUE 
sabiex tiġi promossa il-konsultazzjoni u r-rikonċiljazzjoni tal-pożizzjonijiet tal-Istituzzjonijiet. Meta tiġi mressqa proposta 
għall-QFP ġdid jew għal reviżjoni sostanzjali, l-Istituzzjonijiet ser ifittxu li jistabbilixxu arranġamenti speċifiċi għall- 
kooperazzjoni u d-djalogu bejniethom tul il-proċedura kollha li twassal għall-adozzjoni tagħha. 

Trasparenza baġitarja 

16. Il-Kummissjoni għandha tħejji rapport annwali biex jakkumpanja l-baġit ġenerali tal-Unjoni, li jiġbor flimkien 
l-informazzjoni disponibbli li mhix kunfidenzjali relatata ma’: 

(a) l-attivi u l-passivi tal-Unjoni, inklużi dawk li jirriżultaw minn operazzjonijiet mutwatarji u mutwanti mwettqa mill- 
Unjoni skont is-setgħat tagħha skont it-Trattati; 
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(b) d-dħul, l-infiq, l-attivi u l-passivi tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp (6), tal-Faċilità Ewropea ta’ Stabbiltà Finanzjarja, tal- 
Mekkaniżmu Ewropew ta’ Stabbiltà u ta’ mekkaniżmi oħrajn possibbli fil-futur; 

(c) in-nefqa mġarrba mill-Istati Membri fil-qafas tal-kooperazzjoni msaħħa, sakemm din ma tkunx inkluża fil-baġit 
ġenerali tal-Unjoni; 

(d) in-nefqa fuq il-klima, abbażi ta’ metodoloġija effettiva stabbilita mill-Kummissjoni u, fejn rilevanti, f’konformità mal- 
leġiżlazzjoni settorjali, għall-monitoraġġ tal-infiq fuq il-klima u l-prestazzjoni tagħha bil-ħsieb li tintlaħaq mira 
ġenerali ta’ mill-anqas 30 % tal-ammont totali tal-baġit tal-Unjoni u tal-infiq tal-Istrument tal-Unjoni Ewropea għall- 
Irkupru b’sostenn tal-objettivi klimatiċi, filwaqt li jitqiesu l-effetti tal-eliminazzjoni gradwali tal-finanzjament skont 
l-Istrument tal-Unjoni Ewropea għall-Irkupru u ssir id-distinzjoni bejn il-mitigazzjoni u l-adattament tat-tibdil fil- 
klima, fejn ikun fattibbli. 

Fejn ma jsirx biżżejjed progress lejn il-mira tal-infiq fuq il-klima f’wieħed jew aktar mill-programmi rilevanti, 
l-Istituzzjonijiet, f’konformità mar-responsabbiltajiet tagħhom u l-leġiżlazzjoni rilevanti, jikkonsultaw bejniethom 
dwar miżuri xierqa li għandhom jittieħdu biex jiġi żgurat li l-infiq tal-Unjoni fuq l-objettivi klimatiċi matul il-perijodu 
kollu tal-QFP 2021-2027 ikun ekwivalenti għal mill-inqas 30 % tal-ammont totali tal-infiq tal-baġit tal-Unjoni u tal- 
Istrument tal-Unjoni Ewropea għall-Irkupru. 

(e) nefqa li tikkontribwixxi għat-twaqqif u t-treġġigħ lura tat-tnaqqis tal-bijodiversità, fuq il-bażi ta’ metodoloġija effettiva, 
trasparenti u komprensiva stabbilita mill-Kummissjoni, f’kooperazzjoni mal-Parlament Ewropew u mal-Kunsill, u, fejn 
rilevanti, f’konformità mal-leġiżlazzjoni settorjali, bil-ħsieb li ssir ħidma lejn l-ambizzjoni li fl-2024 jiġi allokat 7,5 % u 
fl-2026 u fl-2027 jiġi allokat 10 % tal-infiq annwali tal-QFP għall-objettivi tal-bijodiversità, filwaqt li jitqiesu 
d-duplikazzjonijiet eżistenti bejn l-għanijiet dwar il-klima u dawk dwar il-bijodiversità; 

(f) il-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel kif ukoll id-drittijiet u l-opportunitajiet indaqs għal kulħadd matul 
l-implimentazzjoni u l-monitoraġġ tal-programmi rilevanti, u l-integrazzjoni ta’ dawk l-objettivi kif ukoll 
l-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri, anki permezz tat-tisħiħ tal-valutazzjoni tal-impatt fuq is-sessi fil- 
valutazzjonijiet tal-impatt u l-evalwazzjonijiet skont il-qafas dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet. Il-Kummissjoni ser 
teżamina kif tiżviluppa metodoloġija biex tkejjel in-nefqa rilevanti fil-livell ta’ programm fil-QFP 2021-2027. 
Il-Kummissjoni ser tuża dik il-metodoloġija hekk kif issir disponibbli. Sa mhux aktar tard mill-1 ta’ Jannar 2023, 
il-Kummissjoni ser timplimenta dik il-metodoloġija għal ċerti programmi ġestiti b’mod ċentrali biex tittestja 
l-fattibbiltà tagħha. F’nofs it-terminu, ser jiġi esplorat jekk il-metodoloġija tistax tiġi estiża għal programmi oħra għall- 
bqija tal-QFP 2021-2027; 

(g) l-implimentazzjoni tal-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti fil-programmi rilevanti kollha tal-Unjoni 
tal-QFP 2021-2027 

Il-metodoloġiji effettivi msemmija fil-punti (d) u (e) tal-ewwel paragrafu ser jinkludu, sa fejn ikun possibbli, referenza għall- 
kontribuzzjoni tal-baġit tal-Unjoni għall-Patt Ekoloġiku Ewropew, li tinkludi l-prinċipju ta’ “la tagħmilx ħsara”. 

Il-metodoloġija effettiva msemmija fil-punt (d) tal-ewwel paragrafu ser tkun trasparenti, komprensiva, orjentata lejn 
ir-riżultati u bbażata fuq il-prestazzjoni, ser tinkludi konsultazzjoni annwali mill-Kummissjoni tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill, u ser tidentifika l-miżuri rilevanti li għandhom jittieħdu f’każ li l-progress lejn il-kisba tal-miri applikabbli jkun 
insuffiċjenti. 

Jenħtieġ li l-ebda waħda mill-metodoloġiji msemmija f’dan il-punt ma jwasslu għal piż amministrattiv eċċessiv fuq 
id-detenturi tal-proġetti jew fuq il-benefiċjarji. 

17. Il-Kummissjoni għandha tħejji rapport annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Istrument tal-Unjoni Ewropea għall- 
Irkupru. Dak ir-rapport annwali għandu jiġbor flimkien l-informazzjoni disponibbli u mhux kunfidenzjali relatata ma’: 

— l-attivi u l-passivi li jirriżultaw minn operazzjonijiet mutwatarji u mutwanti mwettqa skont l-Artikolu 5 tad-Deċiżjoni 
dwar ir-Riżorsi Proprji; 

(6) Kif stabbilit fil-Ftehim Intern bejn ir-Rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea, imlaqqgħin fi ħdan il-Kunsill, 
dwar il-finanzjament ta’ għajnuna mill-Unjoni Ewropea taħt il-Qafas Finanzjarju Pluriennali għall-perijodu mill-2014 sal-2020, skont 
il-Ftehim ta’ Sħubija AKP-UE, u dwar l-allokazzjoni ta’ assistenza finanzjarja għall-pajjiżi u territorji extra-Ewropej li għalihom tapplika 
r-Raba’ Parti tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (ĠU L 210, 6.8.2013, p. 1) u l-Ftehimiet Interni preċedenti. 
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— l-ammont aggregat ta’ rikavati assenjati lill-programmi tal-Unjoni fl-implimentazzjoni tal-Istrument tal-Unjoni Ewropea 
għall-Irkupru fis-sena preċedenti, maqsum skont il-programm u l-linja baġitarja; 

— il-kontribuzzjoni tal-fondi missellfa lejn il-kisbiet tal-objettivi tal-Istrument tal-Unjoni Ewropea għall-Irkupru u 
l-programmi speċifiċi tal-Unjoni. 

B. INKORPORAZZJONI TAD-DISPOŻIZZJONIJIET FINANZJARJI F’ATTI LEĠIŻLATTIVI 

18. Kull att leġiżlattiv, li jikkonċerna programm pluriennali, adottat f’konformità mal-proċedura leġiżlattiva ordinarja 
għandu jkun fih dispożizzjoni li fiha l-leġiżlatur jistipula l-pakkett finanzjarju għall-programm. 

Dak l-ammont għandu jikkostitwixxi l-ammont ta’ referenza primarja għall-Parlament Ewropew u għall-Kunsill matul 
il-proċedura baġitarja annwali. 

Għall-programmi msemmija fl-Anness II għar-Regolament dwar il-QFP, l-ammont ta’ referenza primarja jiġi miżjud 
awtomatikament bl- allokazzjonijiet addizzjonali msemmija fl-Artikolu 5(1) tar-Regolament dwar il-QFP. 

Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, u l-Kummissjoni meta tħejji l-abbozz ta’ baġit, jimpenjaw ruħhom li tul il-programm 
ikkonċernat ma jitbegħdux b’aktar minn 15 % minn dak l-ammont, sakemm ma jirriżultawx ċirkostanzi ġodda, oġġettivi u 
fit-tul li għalihom jingħataw raġunijiet espliċiti u preċiżi, filwaqt li jitqiesu r-riżultati miksuba mill-implimentazzjoni tal- 
programm, b’mod partikolari fuq il-bażi tal-valutazzjonijiet. Kwalunkwe żieda li tirriżulta minn tali varjazzjoni għandha 
tibqa’ taħt il-limitu massimu eżistenti għall-intestatura kkonċernata, mingħajr preġudizzju għall-użu tal-istrumenti 
msemmija fir-Regolament dwar il-QFP u f’dan il-Ftehim. 

Ir-raba’ paragrafu ma japplikax għall-allokazzjonijiet addizzjonali msemmija fit-tielet paragrafu. 

Dan il-punt ma japplikax għall-approprjazzjonijiet għall-koeżjoni adottati f’konformità mal-proċedura leġiżlattiva ordinarja 
u allokati minn qabel għal kull Stat Membru, li fihom pakkett finanzjarju għat-tul kollu tal-programm u lanqas għall- 
proġetti fuq skala kbira msemmija fl-Artikolu 18 tar-Regolament dwar il-QFP. 

19. Atti tal-Unjoni legalment vinkolanti li jikkonċernaw programmi pluriennali li mhumiex adottati f’konformità mal- 
proċedura leġiżlattiva ordinarja ma għandux ikun fihom “ammont meqjus neċessarju”. 

F’każ li l-Kunsill ikun jixtieq jinkludi ammont ta’ referenza finanzjarja, dak l-ammont għandu jitqies bħala turija tar-rieda 
tal-leġiżlatur u ma għandux jaffettwa s-setgħat baġitarji tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill kif stabbiliti fit-TFUE. Fl-atti 
kollha legalment vinkolanti tal-Unjoni li fihom ammont ta’ referenza finanzjarja bħal dak, għandu jkun hemm 
dispożizzjoni f’dak ir-rigward. 

C. NEFQA RELATATA MA’ FTEHIMIET DWAR IS-SAJD 

20. In-nefqa fuq ftehimiet dwar is-sajd għandha tkun soġġetta għar-regoli speċifiċi li ġejjin. 

Il-Kummissjoni timpenja ruħha li żżomm lill-Parlament Ewropew informat b’mod regolari dwar it-tħejjija u t-tmexxija tan- 
negozjati dwar ftehimiet dwar is-sajd, inkluż l-implikazzjonijiet baġitarji ta’ dawk il-ftehimiet. 

Matul il-proċedura leġiżlattiva relatata ma’ ftehimiet dwar is-sajd, l-Istituzzjonijiet jimpenjaw ruħhom li jagħmlu kull sforz 
biex jiżguraw li l-proċeduri kollha jitwettqu kemm jista’ jkun malajr. 

L-ammonti previsti fil-baġit għal ftehimiet ġodda dwar is-sajd jew għat-tiġdid ta’ ftehimiet dwar is-sajd li jidħlu fis-seħħ 
wara l-1 ta’ Jannar tas-sena finanzjarja kkonċernata għandhom jitpoġġew fir-riżerva. 

Jekk jirriżulta li l-approprjazzjonijiet relatati mal-ftehimiet dwar is-sajd, inkluż ir-riżerva, ma jkunux biżżejjed, 
il-Kummissjoni għandha tipprovdi lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill l-informazzjoni meħtieġa dwar il-kawżi tas- 
sitwazzjoni u dwar il-miżuri li jistgħu jiġu adottati skont il-proċeduri stabbiliti. Fejn meħtieġ, il-Kummissjoni għandha 
tipproponi miżuri adatti. 
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Kull tliet xhur, il-Kummissjoni għandha tressaq lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill informazzjoni dettaljata dwar 
l-implimentazzjoni tal-ftehimiet dwar is-sajd fis-seħħ u previżjonijiet finanzjarji għall-bqija tas-sena. 

21. Mingħajr preġudizzju għall-proċedura rilevanti li tirregola n-negozjati ta’ ftehimiet dwar is-sajd, il-Parlament Ewropew 
u l-Kunsill jimpenjaw ruħhom, fil-qafas ta’ kooperazzjoni baġitarja, biex jaslu għal ftehim f’waqtu dwar il-finanzjament 
adegwat ta’ ftehimiet dwar is-sajd. 

D. FINANZJAMENT TAL-POLITIKA ESTERA U TA’ SIGURTÀ KOMUNI (PESK) 

22. L-ammont totali tan-nefqa operattiva tal-PESK għandu jiddaħħal kollu kemm hu f’kapitolu wieħed tal-baġit, intitolat 
PESK. Dak l-ammont għandu jkopri l-bżonnijiet reali prevedibbli, evalwati fil-qafas li jistabbilixxi l-abbozz tal-baġit, fuq 
il-bażi ta’ tbassir imħejji kull sena mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà, 
(“ir-Rappreżentant Għoli”). Għandu jitħalla marġni raġonevoli biex ikopri azzjonijiet mhux previsti. L-ebda fondi ma 
jistgħu jiddaħħlu f’riżerva. 

23. Fir-rigward tan-nefqa fuq il-PESK li hija addebitata lill-baġit tal-Unjoni f’konformità mal-Artikolu 41 tat-Trattat dwar 
l-Unjoni Ewropea, l-Istituzzjonijiet għandhom jimpenjaw ruħhom, fil-Kumitat ta’ Konċiljazzjoni kif imsemmi 
fl-Artikolu 314(5) TFUE, u fuq il-bażi tal-abbozz ta’ baġit stabbilit mill-Kummissjoni, biex kull sena jiżguraw li jkun hemm 
qbil dwar l-ammont tan-nefqa operattiva u dwar it-tqassim ta’ dak l-ammont bejn l-artikoli tal-kapitolu tal-baġit tal-PESK. 
F’każ ta’ nuqqas ta’ qbil, huwa mifhum li l-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandhom idaħħlu fil-baġit l-ammont li jinsab 
fil-baġit preċedenti jew l-ammont propost fl-abbozz ta’ baġit, skont liema wieħed ikun l-aktar baxx. 

L-ammont totali tan-nefqa operattiva tal-PESK għandu jitqassam bejn l-artikoli tal-kapitolu tal-baġit tal-PESK kif issuġġerit 
fit-tielet paragrafu. Kull artikolu għandu jkopri azzjonijiet diġà adottati, azzjonijiet li huma previsti iżda li għadhom ma 
ġewx adottati u ammonti għal azzjonijiet futuri — jiġifieri mhux previsti — li għandhom jiġu adottati mill-Kunsill matul 
is-sena finanzjarja kkonċernata. 

Fil-kapitolu tal-baġit dwar il-PESK, l-artikoli li fihom għandhom jiddaħħlu l-azzjonijiet tal-PESK jistgħu jkunu fit-termini li 
ġejjin: 

— missjonijiet ewlenin individwali kif imsemmija fil-punt (g) tal-Artikolu 52(1) tar-Regolament Finanzjarju; 

— missjonijiet oħra (għal operazzjonijiet tal-immaniġġar ta’ kriżijiet, prevenzjoni ta’ kunflitti, riżoluzzjoni u stabbiliz
zazzjoni, u monitoraġġ u implimentazzjoni ta’ proċessi ta’ paċi u sigurtà); 

— nonproliferazzjoni u diżarm; 

— miżuri ta’ emerġenza; 

— miżuri ta’ tħejjija u ta’ segwitu; 

— Rappreżentanti Speċjali tal-Unjoni Ewropea. 

Billi, skont ir-Regolament Finanzjarju, il-Kummissjoni għandha l-awtorità li tittrasferixxi b’mod awtonomu approprjaz
zjonijiet bejn l-artikoli fil-kapitolu tal-baġit dwar il-PESK, għandha tiġi żgurata kif xieraq il-flessibbiltà li titqies meħtieġa 
għall-implimentazzjoni malajr tal-azzjonijiet tal-PESK. F’każ li l-ammont tal-kapitolu tal-baġit tal-PESK matul is-sena 
finanzjarja ma jkunx biżżejjed biex ikopri l-ispejjeż meħtieġa, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandhom ifittxu 
soluzzjoni b’urġenza, fuq proposta mill-Kummissjoni. 

24. Kull sena, ir-Rappreżentant Għoli għandu jikkonsulta lill-Parlament Ewropew dwar dokument ta’ prospettiva, li 
għandu jiġi trażmess sal-15 ta’ Ġunju tas-sena kkonċernata, li jistabbilixxi l-aspetti ewlenin u l-għażliet bażiċi tal-PESK, 
inkluż l-implikazzjonijiet finanzjarji għall-baġit tal-Unjoni, evalwazzjoni tal-miżuri mnedija fis-sena n-1 u valutazzjoni tal- 
koordinazzjoni u l-kumplementarjetà tal-PESK mal-istrumenti finanzjarji esterni l-oħra tal-Unjoni. Barra minn hekk, 
ir-Rappreżentant Għoli għandu jżomm informat b’mod regolari lill-Parlament Ewropew billi jorganizza laqgħat konġunti 
ta’ konsultazzjoni mill-anqas ħames darbiet fis-sena, fil-qafas tad-djalogu politiku regolari dwar il-PESK, li għandu jintlaħaq 
ftehim dwarhom mhux aktar tard mit-30 ta’ Novembru ta’ kull sena. Il-parteċipazzjoni f’dawk il-laqgħat għandha tiġi 
determinata mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill rispettivament, filwaqt li jiġi kkunsidrat l-objettiv u n-natura tal- 
informazzjoni skambjata f’dawk il-laqgħat. 
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Il-Kummissjoni għandha tiġi mistiedna tipparteċipa f’dawk il-laqgħat. 

Jekk il-Kunsill jadotta deċiżjoni fil-qasam tal-PESK li tinvolvi nefqa, ir-Rappreżentant Għoli għandu minnufih, u fi 
kwalunkwe każ mhux aktar tard minn ħamest ijiem tax-xogħol wara, jibgħat lill-Parlament Ewropew estima tal-ispejjeż 
previsti (“dikjarazzjoni finanzjarja”), b’mod partikolari dawk l-ispejjeż marbuta maż-żmien meħtieġ„ persunal impjegat, 
użu ta’ bini u infrastruttura oħra, faċilitajiet tat-trasport, rekwiżiti tat-taħriġ u arranġamenti dwar is-sigurtà. 

Darba kull tliet xhur, il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tal- 
azzjonijiet tal-PESK u l-previżjonijiet finanzjarji għall-bqija tas-sena finanzjarja. 

E. INVOLVIMENT TAL-ISTITUZZJONIJIET FIR-RIGWARD TA’ KWISTJONIJIET TA’ POLITIKA TAL-IŻVILUPP 

25. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi djalogu informali mal-Parlament Ewropew dwar kwistjonijiet ta’ politika tal- 
iżvilupp. 

PARTI III 

ĠESTJONI FINANZJARJA TAJBA TAL-FONDI TAL-UNJONI 

A. PROGRAMMAR FINANZJARJU 

26. Il-Kummissjoni għandha tippreżenta darbtejn fis-sena, l-ewwel darba flimkien mad-dokumenti li jakkumpanjaw 
l-abbozz ta’ baġit u t-tieni darba wara l-adozzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni, programmar finanzjarju komplut għall- 
intestaturi 1, 2 (ħlief għas-sottointestatura “Koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali”), 3 (għal “Ambjent u azzjoni dwar 
il-klima” u “Politika marittima u sajd”), 4, 5 u 6 tal-QFP. Dak l-ipprogrammar, strutturat skont l-intestatura, il-qasam ta’ 
politika u linja baġitarja, jenħtieġ li jidentifika: 

(a) il-leġiżlazzjoni fis-seħħ, b’distinzjoni bejn programmi pluriennali u azzjonijiet annwali: 

(i) għal programmi pluriennali, jenħtieġ li l-Kummissjoni tindika l-proċedura li skontha jkunu ġew adottati 
(proċedura leġiżlattiva ordinarja jew dik speċjali), it-tul ta’ żmien tagħhom, il-pakkett finanzjarju totali u s-sehem 
allokat għan-nefqa amministrattiva; 

(ii) għall-programmi pluriennali msemmija fl-Anness II għar-Regolament tal-QFP, il-Kummissjoni għandha tindika 
b’mod trasparenti l-allokazzjonijiet addizzjonali skont l-Artikolu 5 tar-Regolament dwar il-QFP; 

(iii) għal azzjonijiet annwali (relatati ma’ proġetti pilota, azzjonijiet preparatorji u aġenziji) u azzjonijiet iffinanzjati 
skont il-prerogattivi tal-Kummissjoni, jenħtieġ li l-Kummissjoni tipprovdi estimi pluriennali; 

(b) proposti leġiżlattivi pendenti: proposti li għaddejjin bħalissa tal-Kummissjoni, bl-aħħar aġġornament. 

Jenħtieġ li l-Kummissjoni tqis modi ta’ kontroreferenzjar tal-ipprogrammar finanzjarju mal-ipprogrammar leġiżlattiv 
tagħha biex tipprovdi previżjonijiet aktar preċiż u affidabbli. Għal kull proposta leġiżlattiva, jenħtieġ li l-Kummissjoni 
tindika jekk hijiex inkluża fl-ipprogrammar ikkomunikat fiż-żmien meta tressaq l-abbozz ta’ baġit jew wara l-adozzjoni 
finali tal-baġit. Jenħtieġ li l-Kummissjoni tinforma lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill b’mod partikolari: 

(a) bl-atti leġiżlattivi ġodda kollha adottati u l-proposti pendenti kollha mressqa iżda mhux inklużi fl-ipprogrammar 
ikkomunikat fiż-żmien tal-abbozz ta’ baġit jew wara l-adozzjoni finali tal-baġit (bl-ammonti korrispondenti); 

(b) bil-leġiżlazzjoni prevista fil-programm ta’ ħidma leġiżlattiva annwali tal-Kummissjoni, b’indikazzjoni ta’ jekk 
l-azzjonijiet x’aktarx ikollhom impatt finanzjarju jew le. 

Kull fejn meħtieġ, jenħtieġ li l-Kummissjoni tindika l-ipprogrammar mill-ġdid li jirriżulta mill-proposti leġiżlattivi ġodda. 
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B. AĠENZIJI U SKEJJEL EWROPEJ 

27. Qabel ma tressaq proposta għall-ħolqien ta’ aġenzija ġdida, jenħtieġ li l-Kummissjoni tipproduċi valutazzjoni tal- 
impatt tajba, kompleta u oġġettiva, filwaqt li tikkunsidra, fost oħrajn, il-massa kritika tal-persunal u tal-kompetenzi, aspetti 
tal-ispejjeż f’termini ta’ benefiċċji, is-sussidjarjetà u l-proporzjonalità, l-impatt fuq l-attivitajiet nazzjonali u tal-Unjoni, u 
l-implikazzjonijiet baġitarji għall-intestatura ta’ nefqa kkonċernata. Fuq il-bażi ta’ dik l-informazzjoni u mingħajr 
preġudizzju għall-proċeduri leġiżlattivi li jirregolaw it-twaqqif tal-aġenzija, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jintrabtu, fil- 
qafas ta’ kooperazzjoni baġitarja, li jilħqu ftehim f’waqtu dwar l-iffinanzjar tal-aġenzija proposta. 

Għandhom jiġu applikati l-passi proċedurali li ġejjin: 

— l-ewwel nett, il-Kummissjoni għandha tressaq b’mod sistematiku kwalunkwe proposta għat-twaqqif ta’ aġenzija ġdida 
lill-ewwel trilogu wara l-adozzjoni tal-proposta tagħha, u għandha tressaq id-dikjarazzjoni finanzjarja li takkumpanja 
l-proposta leġiżlattiva għall-ħolqien tal-aġenzija u għandha turi l-konsegwenzi tagħha għall-bqija tal-perijodu tal- 
ipprogrammar finanzjarju; 

— it-tieni, matul il-proċess leġiżlattiv, il-Kummissjoni għandha tassisti lil-leġiżlatur fil-valutazzjoni tal-konsegwenzi 
finanzjarji tal-emendi proposti. Jenħtieġ li dawk il-konsegwenzi finanzjarji jitqiesu waqt it-trilogi leġiżlattivi rilevanti; 

— it-tielet, qabel il-konklużjoni tal-proċess leġiżlattiv, il-Kummissjoni għandha tressaq dikjarazzjoni finanzjarja aġġornata 
li tqis l-emendi potenzjali mil-leġiżlatur; dik id-dikjarazzjoni finanzjarja finali għandha titqiegħed fuq l-aġenda tat- 
trilogu leġiżlattiv finali u tiġi approvata b’mod formali mil-leġiżlatur. Għandha titqiegħed ukoll fuq l-aġenda ta’ trilogu 
baġitarju sussegwenti (f’każijiet urġenti, f’forma simplifikata), bil-ħsieb li jintlaħaq ftehim dwar il-finanzjament; 

— ir-raba’, il-ftehim milħuq waqt trilogu, li jqis il-valutazzjoni baġitarja tal-Kummissjoni fir-rigward tal-kontenut tal- 
proċess leġiżlattiv, għandu jiġi kkonfermat f’dikjarazzjoni konġunta. Dak il-ftehim għandu jkun soġġett għall- 
approvazzjoni mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill, kull wieħed minnhom f’konformità mar-regoli ta’ proċedura 
tiegħu stess. 

L-istess proċedura tiġi applikata għal kwalunkwe emenda għal att legali li jikkonċerna aġenzija li jista’ jkollha impatt fuq 
ir-riżorsi tal-aġenzija kkonċernata. 

F’każ li l-kompiti ta’ aġenzija jiġu modifikati b’mod sostanzjali mingħajr emenda għall-att legali li jistabbilixxi l-aġenzija 
kkonċernata, il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill permezz ta’ dikjarazzjoni finanzjarja 
riveduta, sabiex il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu jistgħu jaslu għal ftehim f’waqtu dwar il-finanzjament tal-aġenzija. 

28. Jenħtieġ li d-dispożizzjonijiet rilevanti mill-Approċċ Komuni anness mad-Dikjarazzjoni Konġunta tal-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea dwar l-aġenziji deċentralizzati ffirmata fid- 
19 ta’ Lulju 2012 jitqiesu b’mod xieraq fil-proċedura baġitarja. 

29. Meta l-Bord tal-Gvernaturi jipprevedi l-ħolqien ta’ skola Ewropea ġdida, għandha tiġi applikata, mutatis mutandis, 
proċedura simili għall-implikazzjonijiet baġitarji tagħha fuq il-baġit tal-Unjoni. 

PARTI IV 

IL-PROTEZZJONI TAL-BAĠIT TAL-UNJONI: IL-KWALITÀ U L-KOMPARABBILTÀ TAD-DATA DWAR IL-BENEFIĊJARJI 

30. F’konformità mat-talbiet tal-Parlament Ewropew u bħala reazzjoni għall-punt 24 tal-konklużjonijiet tal-Kunsill 
Ewropew tas-17 sal-21 ta’ Lulju 2020, sabiex tissaħħaħ il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni u talIstrument tal-Unjoni 
Ewropea għall-Irkuprukontra l-frodi u l-irregolaritajiet, l-Istituzzjonijiet jaqblu dwar l-introduzzjoni ta’ miżuri 
standardizzati biex jiġbru, iqabblu u jaggregaw l-informazzjoni u l-figuri dwar ir-riċevituri u l-benefiċjarji finali tal- 
finanzjament tal-Unjoni, għall-finijiet ta’ kontroll u awditjar. 
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31. Sabiex jiġu żgurati kontrolli u awditjar effettivi, huwa meħtieġ li tinġabar data dwar dawk li fl-aħħar mill-aħħar 
jibbenefikaw, direttament jew indirettament, minn finanzjament tal-Unjoni b’ġestjoni kondiviża u minn proġetti u riformi 
appoġġati mir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza, inkluż 
id-data dwar is-sidien benefiċjarji tar-riċevituri tal-finanzjament. Ir-regoli relatati mal-ġbir u l-ipproċessar ta’ tali data ser 
ikollhom jikkonformaw mar-regoli applikabbli dwar il-protezzjoni tad-data. 

32. Sabiex tissaħħaħ il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni, il-Kummissjoni ser tagħmel disponibbli sistema ta’ informazzjoni u 
monitoraġġ integrata u interoperabbli li tinkludi għodda unika ta’ estrazzjoni tad-data u ta’ kejl tar-riskju biex jinkiseb 
aċċess għad-data msemmija fil-punt 31 u biex tiġi analizzata bil-ħsieb li tiġi applikata b’mod ġenerali mill-Istati Membri. 
Dik is-sistema tiżgura verifiki effiċjenti dwar kunflitti ta’ interess, irregolaritajiet, kwistjonijiet ta’ finanzjament doppju, u 
kwalunkwe użu ħażin tal-fondi. Il-Kummissjoni, l-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (l-OLAF) u korpi investigattivi u ta’ 
kontroll oħra tal-Unjoni jenħtieġ li jkollhom l-aċċess meħtieġ għal dik l-informazzjoni sabiex jeżerċitaw il-funzjonijiet 
superviżorji tagħhom b’rabta mal-kontrolli u l-awditjar li għandhom jitwettqu l-ewwel mill-Istati Membri biex jidentifikaw 
irregolaritajiet u jwettqu investigazzjonijiet amministrattivi dwar l-użu ħażin tal-finanzjament ikkonċernat tal-Unjoni, u 
biex jiksbu stampa ġenerali preċiża tad-distribuzzjoni tiegħu. 

33. Mingħajr preġudizzju għall-prerogattivi tal-Istituzzjonijiet skont it-Trattati, matul il-proċedura leġiżlattiva relatata mal- 
atti bażiċi rilevanti, l-Istituzzjonijiet jieħdu l-impenn li jikkooperaw b’mod sinċier sabiex jiżguraw li l-konklużjonijiet tal- 
Kunsill Ewropew tas-17 sal-21 ta’ Lulju 2020 jkollhom segwitu, f’konformità mal-approċċ deskritt f’din il-Parti. 

Magħmul fi Brussell, is-16 ta’ Diċembru 2020. 

Għall-Parlament Ewropew 
Il-President   

David Maria SASSOLI 

Għall-Kunsill 
Il-President   

Michael ROTH 

Għall-Kummissjoni 
Il-President   

Johannes HAHN     
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ANNESS I 

KOOPERAZZJONI INTERISTITUZZJONALI MATUL IL-PROĊEDURA BAĠITARJA 

Parti A. Kalendarju tal-proċedura baġitarja 

1. L-Istituzzjonijiet għandhom jaqblu dwar kalendarju prammatiku kull sena fi żmien debitu qabel il-bidu tal- 
proċedura baġitarja fuq il-bażi tal-prattika attwali. 

2. Sabiex jiġi żgurat li l-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu jistgħu jeżerċitaw il-prerogattivi baġitarji tagħhom 
b’mod effettiv, il-pożizzjonijiet baġitarji, it-trasferimenti jew notifiki oħra li jinvolvu l-attivazzjoni ta’ skadenzi 
għandhom jiġu ppreżentati billi jqisu b’mod xieraq kwalunkwe perijodu ta’ waqfien li l-Istituzzjonijiet ikunu 
infurmaw lil xulxin fi żmien debitu dwar id-dati tagħhom permezz tas-servizzi rispettivi tagħhom. 

Parti B. Prijoritajiet għall-proċedura baġitarja 

3. Fi żmien debitu qabel il-Kummissjoni tadotta l-abbozz ta’ baġit, għandu jitlaqqa’ trilogu biex jiġu diskussi 
l-prijoritajiet possibbli għall-baġit tas-sena finanzjarja li jmiss u kwalunkwe mistoqsija li tirriżulta mill- 
implimentazzjoni tal-baġit tas-sena finanzjarja attwali, fuq il-bażi tal-informazzjoni pprovduta mill-Kummissjoni 
f’konformità mal-punt 37. 

Parti C. Stabbiliment tal-abbozz ta’ baġit u l-aġġornament tal-estimi 

4. L-istituzzjonijiet, għajr il-Kummissjoni, huma mistiedna jadottaw id-dikjarazzjoni tal-estimi tagħhom qabel 
l-aħħar ta’ Marzu. 

5. Il-Kummissjoni għandha tressaq kull sena abbozz ta’ baġit li juri r-rekwiżiti finanzjarji reali tal-Unjoni. 

Hija għandha tqis: 

(a) il-previżjonijiet ipprovduti mill-Istati Membri b’rabta mal-Fondi Strutturali; 

(b) il-kapaċità għall-utilizzazzjoni ta’ approprjazzjonijiet, waqt li tagħmel kull sforz biex tinżamm relazzjoni 
stretta bejn approprjazzjonijiet ta’ impenn u approprjazzjonijiet ta’ pagament; 

(c) il-possibbiltajiet li jitniedu politiki ġodda permezz ta’ proġetti pilota, azzjonijiet preparatorji ġodda, jew 
it-tnejn li huma, jew għat-tkomplija ta’ azzjonijiet pluriennali li jkunu waslu biex jintemmu, wara li jiġi valutat 
jekk huwiex possibbli li jiġi żgurat att bażiku, fis-sens tar-Regolament Finanzjarju (id-definizzjoni ta’ att 
bażiku, n-neċessità ta’ att bażiku għall-implementazzjoni u l-eċċezzjonijiet); 

(d) il-ħtieġa li jiġi żgurat li kwalunkwe bidla fin-nefqa b’rabta mas-sena preċedenti tkun f’konformità mar- 
restrizzjonijiet tad-dixxiplina baġitarja. 

6. L-Istituzzjonijiet għandhom, sa fejn ikun possibbli, jevitaw li jdaħħlu partiti fil-baġit li jinvolvu ammonti 
insinifikanti ta’ nefqa operattiva. 

7. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jimpenjaw ruħhom ukoll li jżommu f’moħħhom il-valutazzjoni tal- 
possibbiltajiet għall-implementazzjoni tal-baġit magħmula mill-Kummissjoni fl-abbozzi tagħha u b’rabta mal- 
implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja attwali. 

8. Fl-interessi ta’ ġestjoni finanzjarja tajba u minħabba l-effett ta’ bidliet kbar fit-titoli u l-kapitoli tan-nomenklatura 
tal-baġit dwar ir-responsabbiltajiet tar-rappurtar maniġerjali tad-dipartimenti tal-Kummissjoni, il-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill jimpenjaw ruħhom li jiddiskutu mal-Kummissjoni kwalunkwe bidla kbira waqt 
il-konċiljazzjoni. 
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9. Fl-interess ta’ kooperazzjoni istituzzjonali leali u tajba, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jieħdu l-impenn li 
jżommu kuntatti regolari u attivi fil-livelli kollha, permezz tan-negozjaturi rispettivi tagħhom, matul il-proċedura 
baġitarja kollha u, b’mod partikolari, matul il-perijodu kollu ta’ konċiljazzjoni bil-ħsieb li jintlaħaq ftehim. 
Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jimpenjaw ruħhom li jiżguraw skambju reċiproku f’waqtu u kontinwu tal- 
informazzjoni u d-dokumenti rilevanti kemm f’livell formali kif ukoll dak informali, kif ukoll li jorganizzaw 
laqgħat tekniċi jew informali kif meħtieġ, matul il-perijodu ta’ konċiljazzjoni, f’kooperazzjoni mal-Kummissjoni. 
Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikollhom aċċess f’waqtu u ugwali għall- 
informazzjoni u d-dokumenti. 

10. Saż-żmien li jitlaqqa’ l-Kumitat ta’ Konċiljazzjoni, il-Kummissjoni tista’, jekk meħtieġ, tippreżenta ittri ta’ emenda 
tal-abbozz ta’ baġit f’konformità mal-Artikolu 314(2) TFUE, inkluż ittra emendatorja li taġġorna, b’mod 
partikolari l-estimi tan-nefqa għall-agrikoltura. Il-Kummissjoni għandha tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill- 
Kunsill l-informazzjoni dwar l-aġġornamenti, hekk kif issir disponibbli, sabiex ikunu jistgħu jikkunsidrawha. Hija 
għandha tipprovdi lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill ir-raġunijiet motivati kollha li huma jistgħu jeħtieġu. 

Parti D. Proċedura baġitarja qabel il-proċedura ta’ konċiljazzjoni 

11. Għandu jitlaqqa’ trilogu fi żmien debitu qabel il-qari tal-Kunsill, biex l-Istituzzjonijiet ikunu jistgħu jiskambjaw 
il-fehmiet tagħhom dwar l-abbozz ta’ baġit. 

12. Sabiex il-Kummissjoni tkun tista’ tivvaluta f’ħin debitu l-eżegwibbiltà tal-emendi, previsti mill-Parlament Ewropew 
u mill-Kunsill, li joħolqu azzjonijiet preparatorji jew proġetti pilota ġodda jew li jtawlu dawk eżistenti, il-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar l-intenzjonijiet tagħhom f’dak ir-rigward, sabiex 
tkun tista’ ssir fil-pront l-ewwel diskussjoni f’dak it-trilogu. 

13. Jista’ jitlaqqa’ trilogu qabel il-votazzjoni fil-plenarja tal-Parlament Ewropew. 

Parti E. Proċedura ta’ konċiljazzjoni 

14. Jekk il-Parlament Ewropew jadotta emendi għall-pożizzjoni tal-Kunsill, il-President tal-Kunsill għandu, matul 
l-istess seduta plenarja, jieħu nota tad-differenzi fil-pożizzjoni taż-żewġ istituzzjonijiet u jinforma lill-President 
tal-Parlament Ewropew bil-qbil tiegħu li jitlaqqa’ b’mod immedjat il-Kumitat ta’ Konċiljazzjoni. L-ittra li tlaqqa’ 
l-Kumitat ta’ Konċiljazzjoni għandha tintbagħat sa mhux aktar tard mill-ewwel jum tax-xogħol tal-ġimgħa ta’ 
wara tmiem is-sessjoni parzjali parlamentari li matulha jkun ittieħed il-vot plenarju, u l-perijodu ta’ konċiljazzjoni 
għandu jibda l-għada. Il-perijodu ta’ 21 jum għandu jiġi kkalkulat f’konformità mar-Regolament (KEE, Euratom) 
Nru 1182/71 tal-Kunsill (1). 

15. Jekk il-Kunsill ma jkunx jista’ jaqbel dwar l-emendi kollha adottati mill-Parlament Ewropew, jenħtieġ li jikkonferma 
l-pożizzjoni tiegħu permezz ta’ ittra mibgħuta qabel l-ewwel laqgħa prevista matul il-perijodu ta’ konċiljazzjoni. 
F’dak il-każ, il-Kumitat ta’ Konċiljazzjoni għandu jipproċedi f’konformità mal-kondizzjonijiet stipulati fil-punti li 
ġejjin. 

16. Il-Kumitat ta’ Konċiljazzjoni għandu jkun ippresedut b’mod konġunt mir-rappreżentanti tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill. Il-laqgħat tal-Kumitat ta’ Konċiljazzjoni għandhom jiġu ppreseduti mill-kopresidenza tal-istituzzjoni li 
tospita l-laqgħa. Kull istituzzjoni, f’konformità mar-regoli ta’ proċedura tagħha stess, għandha tinnomina 
l-parteċipanti tagħha għal kull laqgħa u tistabbilixxi l-mandat tagħha għan-negozjati. Il-Parlament Ewropew u 
l-Kunsill għandhom ikunu rrappreżentati f’livell adatt fil-Kumitat ta’ Konċiljazzjoni, b’tali mod li kull delegazzjoni 
tkun tista’ timpenja politikament lill-istituzzjoni rispettiva tagħha, u jkun jista’ jsir progress reali lejn il-ftehim 
finali. 

(1) Ir-Regolament (KEE, Euratom) Nru 1182/71 tal-Kunsill tat-3 ta’ Ġunju 1971 li jistabbilixxi r-regoli applikabbli għal perjodi, dati u 
limiti ta’ żmien (ĠU L 124, 8.6.1971, p. 1). 
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17. F’konformità mat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 314(5) TFUE, il-Kummissjoni għandha tieħu sehem fil-proċeduri 
tal-Kumitat ta’ Konċiljazzjoni u għandha tieħu l-inizjattivi kollha meħtieġa bil-ħsieb li tirrikonċilja l-pożizzjonijiet 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill. 

18. It-trilogi għandhom isiru matul il-perijodu tal-proċedura ta’ konċiljazzjoni, f’livelli differenti ta’ rappreżentanza, bil- 
għan li jiġu solvuti l-kwistjonijiet pendenti u titwitta t-triq għal ftehim li għandu jintlaħaq fil-Kumitat ta’ 
Konċiljazzjoni. 

19. Il-laqgħat tal-Kumitat ta’ Konċiljazzjoni u t-trilogi għandhom isiru alternattivament fil-bini tal-Parlament Ewropew 
u f’dak tal-Kunsill, bil-għan li l-faċilitajiet jiġu kondiviżi ndaqs, inkluż il-faċilitajiet ta’ interpretazzjoni. 

20. Id-dati tal-laqgħat tal-Kumitat ta’ Konċiljazzjoni u tat-trilogi għandhom jiġu stabbiliti minn qabel bi ftehim bejn 
l-Istituzzjonijiet. 

21. Sett komuni ta’ dokumenti (“dokumenti inizjali”) li jqabblu d-diversi stadji tal-proċedura baġitarja għandu jitpoġġa 
għad-dispożizzjoni tal-Kumitat ta’ Konċiljazzjoni (2). Dawk id-dokumenti għandhom jinkludu ċifri “linja b’linja”, 
totali skont l-intestaturi tal-QFP u dokument konsolidat b’ċifri u rimarki għal-linji baġitarji kollha li jitqiesu 
teknikament “miftuħa”. Mingħajr preġudizzju għad-deċiżjoni finali tal-Kumitat ta’ Konċiljazzjoni, għandu jkun 
hemm dokument speċifiku li jelenka l-linji baġitarji kollha li jitqiesu teknikament magħluqa (3). Dawk 
id-dokumenti għandhom jiġu kklassifikati skont in-nomenklatura baġitarja. 

Għandhom jiġu mehmuża wkoll dokumenti oħra mad-dokumenti inizjali għall-Kumitat ta’ Konċiljazzjoni, inkluż 
ittra ta’ implimentabbiltà mill-Kummissjoni dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill u l-emendi tal-Parlament Ewropew, u 
kwalunkwe ittra minn istituzzjonijiet oħrajn li jikkonċernaw il-pożizzjoni tal-Kunsill jew l-emendi tal-Parlament 
Ewropew. 

22. Bil-ħsieb li jintlaħaq ftehim sal-aħħar tal-perijodu ta’ konċiljazzjoni, it-trilogi għandhom: 

(a) jiddefinixxu l-ambitu tan-negozjati dwar il-kwistjonijiet baġitarji li għandhom jiġu indirizzati; 

(b) japprovaw il-lista tal-linji baġitarji li jitqiesu teknikament magħluqa, soġġett għall-ftehim finali dwar il-baġit 
sħiħ tas-sena finanzjarja; 

(c) jiddiskutu l-kwistjonijiet identifikati fil-punt (a) bil-ħsieb li jintlaħqu ftehimiet possibbli li għandhom jiġu 
approvati mill-Kumitat ta’ Konċiljazzjoni; 

(d) jindirizzaw kwistjonijiet tematiċi, inkluż skont l-intestaturi tal-QFP. 

Għandhom jintlaħqu konklużjonijiet tentattivi b’mod konġunt matul jew immedjatament wara kull trilogu, u, 
b’mod simultanju, għandha tiġi miftiehma l-aġenda tal-laqgħa li jmiss. Dawk il-konklużjonijiet għandhom jiġu 
rreġistrati mill-istituzzjoni li tospita t-trilogu u għandhom jitqiesu approvati b’mod proviżorju wara 24 siegħa, 
mingħajr preġudizzju għad-deċiżjoni finali tal-Kumitat ta’ Konċiljazzjoni. 

23. Waqt il-laqgħa tal-Kumitat ta’ Konċiljazzjoni għandu jkun hemm għad-dispożizzjoni tiegħu l-konklużjonijiet tat- 
trilogi u dokument li possibbilment jiġi approvat, kif ukoll il-linji baġitarji li dwarhom ikun intlaħaq ftehim 
tentattiv matul it-trilogi. 

24. It-test konġunt previst fl-Artikolu 314(5) TFUE għandu jiġi stabbilit mis-segretarjati tal-Parlament Ewropew u tal- 
Kunsill bl-assistenza tal-Kummissjoni. Huwa għandu jikkonsisti minn ittra ta’ trażmissjoni indirizzata mill- 
presidenti taż-żewġ delegazzjonijiet lill-President tal-Parlament Ewropew u lil dak tal-Kunsill, li jkun fiha d-data 
tal-ftehim fil-Kumitat ta’ Konċiljazzjoni u annessi li għandhom jinkludu: 

(a) ċifri linja b’linja għall-partiti kollha tal-baġit u ċifri sommarji skont l-intestaturi tal-QFP; 

(2) Id-diversi stadji jinkludu: il-baġit tas-sena finanzjarja attwali (inkluż baġits emendatorji adottati); l-abbozz ta’ baġit inizjali; il-pożizzjoni 
tal-Kunsill dwar l-abbozz ta’ baġit; l-emendi tal-Parlament Ewropew għall-pożizzjoni tal-Kunsill u l-ittri ta’ emendi mressqa mill- 
Kummissjoni (jekk ma jkunux diġà ġew approvati b’mod sħiħ mill-Istituzzjonijiet). 

(3) Linja baġitarja li titqies teknikament magħluqa hija linja li dwarha ma jkun hemm l-ebda nuqqas ta’ qbil bejn il-Parlament Ewropew u 
l-Kunsill, u li dwarha ma tkun ġiet imressqa l-ebda ittra emendatorja. 
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(b) dokument konsolidat, li jindika ċ-ċifri u t-test finali għal-linji kollha li jkunu ġew emendati matul il-proċedura 
ta’ konċiljazzjoni; 

(c) il-lista tal-linji mhux emendati fir-rigward tal-abbozz ta’ baġit jew tal-pożizzjoni tal-Kunsill dwarha. 

Il-Kumitat ta’ Konċiljazzjoni jista’ japprova wkoll konklużjonijiet u dikjarazzjonijiet konġunti possibbli b’rabta 
mal-baġit. 

25. It-test konġunt għandu jiġi tradott fil-lingwi uffiċjali tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni (mis-servizzi tal-Parlament 
Ewropew) u għandu jiġi ppreżentat għall-approvazzjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f’perijodu ta’ 14-il 
jum mid-data tal-ftehim dwar it-test konġunt imsemmi fil-punt 24. 

Il-baġit għandu jkun soġġett għal reviżjoni mill-ġuristi lingwisti wara l-adozzjoni tat-test konġunt billi jiġu 
integrati l-annessi tat-test konġunt mal-linji baġitarji mhux emendati matul il-proċedura ta’ konċiljazzjoni. 

26. L-istituzzjoni li tospita l-laqgħa (it-trilogu jew il-konċiljazzjoni) għandha tipprovdi faċilitajiet ta’ interpretazzjoni 
b’reġim lingwistiku sħiħ applikabbli għal-laqgħat tal-Kumitat ta’ Konċiljazzjoni u reġim lingwistiku ad hoc għat- 
trilogi. 

L-istituzzjoni li tospita l-laqgħa għandha tipprevedi l-ikkupjar u t-tqassim ta’ dokumenti tal-kamra. 

Is-servizzi tal-Istituzzjonijiet għandhom jikkooperaw fil-kodifikazzjoni tar-riżultati tan-negozjati sabiex jiġi 
ffinalizzat it-test konġunt. 

Parti F. Baġits emendatorji 

Prinċipji ġenerali 

27. Konsapevoli li ħafna drabi l-baġits emendatorji jiffukaw fuq kwistjonijiet speċifiċi u xi kultant urġenti, 
l-Istituzzjonijiet jaqblu dwar il-prinċipji li ġejjin biex jiżguraw li jkun hemm kooperazzjoni interistituzzjonali 
xierqa biex il-proċess tat-teħid ta’ deċiżjonijiet dwar baġits emendatorji jkun mingħajr diffikultajiet u ma jdumx, 
filwaqt li jiġi evitat, safejn ikun possibbli, li jkollha tissejjaħ laqgħa ta’ konċiljazzjoni għall-baġits emendatorji. 

28. Sa fejn ikun possibbli, l-Istituzzjonijiet għandhom jimpenjaw ruħhom li jillimitaw l-għadd ta’ baġits emendatorji. 

Kalendarju 

29. Il-Kummissjoni għandha tinforma bil-quddiem lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar id-dati possibbli għall- 
adozzjoni tal-abbozzi ta’ baġits emendatorji, mingħajr preġudizzju għad-data finali tal-adozzjoni. 

30. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, kull wieħed minnhom f’konformità mar-regoli interni ta’ proċedura tiegħu, 
għandhom jimpenjaw ruħhom li jeżaminaw l-abbozz ta’ baġit emendatorju propost mill-Kummissjoni mal-ewwel 
opportunità wara l-adozzjoni tiegħu mill-Kummissjoni. 

31. Sabiex titħaffef il-proċedura, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandhom jiżguraw, sa fejn ikun possibbli, li jkunu 
ikkoordinati l-kalendarji ta’ ħidma rispettivi tagħhom sabiex il-proċedimenti jkunu jistgħu jitwettqu b’mod 
koerenti u konverġenti. Għalhekk, kemm jista’ jkun malajr, għandhom ifittxu li jistabbilixxu skeda ta’ żmien 
indikattiva għad-diversi stadji li jwasslu għall-adozzjoni finali tal-baġit emendatorju. 

Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandhom iqisu l-urġenza relattiva tal-baġit emendatorju u l-ħtieġa li 
japprovawh fi żmien debitu biex ikun effettiv matul is-sena finanzjarja kkonċernata. 
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Kooperazzjoni waqt il-qari 

32. L-Istituzzjonijiet għandhom jikkooperaw bona fide matul il-proċedura, billi jwittu t-triq, sa fejn ikun possibbli, 
għall-adozzjoni tal-baġits emendatorji fi stadju bikri tal-proċedura. 

Fejn xieraq, u meta jkun hemm il-potenzjal ta’ diverġenza, il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill, qabel ma kull 
wieħed minnhom jieħu l-pożizzjoni finali tiegħu dwar il-baġit emendatorju, jew il-Kummissjoni fi kwalunkwe 
ħin, jistgħu jipproponu li jitlaqqa’ trilogu speċifiku biex jiġu diskussi d-diverġenzi u jipprova jintlaħaq 
kompromess. 

33. L-abbozzi ta’ baġits emendatorji kollha proposti mill-Kummissjoni u li jkunu għadhom ma ġewx approvati b’mod 
finali għandhom jiddaħħlu b’mod sistematiku fuq l-aġenda tat-trilogi ppjanati għall-proċedura baġitarja annwali. 
Il-Kummissjoni għandha tressaq l-abbozzi ta’ baġits emendatorji u l-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandhom, sa 
fejn ikun possibbli, jgħarrfu l-pożizzjonijiet rispettivi tagħhom qabel it-trilogu. 

34. Jekk jintlaħaq kompromess waqt trilogu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jimpenjaw ruħhom li jikkunsidraw 
ir-riżultati tat-trilogu meta jiddeliberaw fuq il-baġit emendatorju f’konformità mat-TFUE u mar-regoli ta’ 
proċedura tagħhom. 

Kooperazzjoni wara l-qari 

35. Jekk il-Parlament Ewropew japprova l-pożizzjoni tal-Kunsill mingħajr emendi, il-baġit emendatorju għandu jiġi 
adottat f’konformità mat-TFUE. 

36. Jekk il-Parlament Ewropew jadotta l-emendi permezz ta’ maġġoranza tal-membri komponenti tiegħu, għandu 
japplika l-punt (c) tal-Artikolu 314(4) TFUE. Madankollu, qabel ma jiltaqa’ l-Kumitat ta’ Konċiljazzjoni, għandu 
jissejjaħ trilogu: 

(a) jekk jintlaħaq ftehim matul dak it-trilogu u soġġett għall-qbil tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar 
ir-riżultati tat-trilogu, il-konċiljazzjoni għandha tintemm permezz ta’ skambju ta’ ittri mingħajr laqgħa tal- 
Kumitat ta’ Konċiljazzjoni; 

(b) jekk ma jintlaħaq l-ebda ftehim matul dak it-trilogu, il-Kumitat ta’ Konċiljazzjoni għandu jiltaqa’ u jorganizza 
l-ħidma tiegħu f’konformità maċ-ċirkostanzi, bil-ħsieb li jtemm il-proċess tat-teħid ta’ deċiżjonijiet kemm 
jista’ jkun qabel l-iskadenza ta’ 21 jum stipulata fl-Artikolu 314(5) TFUE. Il-Kumitat ta’ Konċiljazzjoni jista’ 
jikkonkludi permezz ta’ skambju ta’ ittri. 

Parti G. Implimentazzjoni tal-baġit, pagamenti u mpenji pendenti (reste à liquider (RAL) 

37. Minħabba l-ħtieġa li jiġi żgurat li jsir progress ordnat tal-approprjazzjonijiet totali ta’ pagament b’rabta mal- 
approprjazzjonijiet ta’ impenn sabiex jiġi evitat kwalunkwe riport anormali tar-RAL minn sena għal oħra, 
l-Istituzzjonijiet jaqblu li jissorveljaw mill-qrib il-previżjonijiet tal-pagamenti u l-livell tar-RAL sabiex jitnaqqas 
ir-riskju li tiġi ostakolata l-implimentazzjoni tal-programmi tal-Unjoni minħabba nuqqas ta’ approprjazzjonijiet 
ta’ pagamenti fi tmiem il-QFP. 

Sabiex jiġi żgurat li jkun hemm livell u profil maniġġabbli għall-pagamenti fl-intestaturi kollha, ir-regoli ta’ 
diżimpenn għandhom jiġu applikati b’mod strett fl-intestaturi kollha, b’mod partikolari r-regoli għad-diżimpenji 
awtomatiċi. 

Matul il-proċedura baġitarja, l-Istituzzjonijiet għandhom jiltaqgħu b’mod regolari bil-ħsieb li jivvalutaw b’mod 
konġunt is-sitwazzjoni attwali u l-prospetti għall-implimentazzjoni baġitarja fis-sena finanzjarja attwali u fis-snin 
finanzjarji futuri. Dik il-valutazzjoni għandha ssir permezz ta’ laqgħat interistituzzjonali speċifiċi fil-livell xieraq, 
li qabilhom il-Kummissjoni għandha tinforma b’mod dettaljat dwar is-sitwazzjoni attwali, skont il-fond u l-Istat 
Membru, tal-implimentazzjoni tal-pagamenti, tat-trasferimenti, tat-talbiet għal rimborżi riċevuti u tal- 
previżjonijiet riveduti, inkluż previżjonijiet fit-tul, fejn applikabbli. B’mod partikolari, sabiex jiġi żgurat li l-Unjoni 
tista’ tissodisfa l-obbligi finanzjarji kollha tagħha li jirriżultaw mill-impenji eżistenti u futuri fil-perijodu 2021- 
2027 f’konformità mal-Artikolu 323 TFUE, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandhom janalizzaw u jiddiskutu 
l-estimi tal-Kummissjoni fir-rigward tal-livell ta’ approprjazzjonijiet ta’ pagament meħtieġ. 
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Parti H. Kooperazzjoni fir-rigward tal-Istrument tal-Unjoni Ewropea għall-Irkupru (4) 

38. Bl-għan ewlieni li jiġu indirizzati l-konsegwenzi tal-kriżi tal-COVID-19, il-Kummissjoni ser tingħata s-setgħa li 
tissellef fondi fuq is-swieq tal-kapital f’isem l-Unjoni sa EUR 750 000 miljun fi prezzijiet tal-2018, li minnhom sa 
mhux aktar minn EUR 390 000 miljun fi prezzijiet tal-2018 jistgħu jintużaw għan-nefqa u sa mhux aktar minn 
EUR 360 000 miljun fi prezzijiet tal-2018 jistgħu jintużaw għall-għoti ta’ self skont l-Artikolu 5(1) tad-Deċiżjoni 
dwar ir-Riżorsi Proprji. Kif previst fir-Regolament EURI, l-ammont li għandu jintuża għan-nefqa jikkostitwixxi 
dħul assenjat estern għall-finijiet tal-Artikolu 21(5) tar-Regolament Finanzjarju. 

39. L-Istituzzjonijiet jaqblu li r-rwol tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, meta jaġixxu fil-kapaċità tagħhom ta’ 
awtorità baġitarja, jeħtieġ li jissaħħaħ fir-rigward tad-dħul assenjat estern skont l-Istrument tal-Unjoni Ewropea 
għall-Irkupru, bil-ħsieb li jiġu żgurati sorveljanza xierqa ta’ dak id-dħul u involviment fl-użu tiegħu, fil-limiti 
stabbiliti fir-Regolament EURI u, kif xieraq, fil-leġiżlazzjoni settorjali rilevanti. L-Istituzzjonijiet jaqblu wkoll dwar 
il-ħtieġa li jiġu żgurati trasparenza u viżibbiltà sħiħa tal-fondi kollha skont l-Istrument tal-Unjoni Ewropea għall- 
Irkupru. 

Dħul assenjat estern skont l-Istrument tal-Unjoni Ewropea għall-Irkupru 

40. Minħabba l-ħtieġa li jiġi żgurat l-involviment xieraq tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fil-governanza tad-dħul 
assenjat estern skont l-Istrument tal-Unjoni Ewropea għall-Irkupru, it-tliet Istituzzjonijiet jaqblu dwar 
il-proċedura stabbilita fil-punti 41 sa 46. 

41. Il-Kummissjoni ser tipprovdi informazzjoni dettaljata mal-abbozz tal-estimi tagħha fil-kuntest tal-proċedura 
baġitarja. Dik l-informazzjoni għandha tinkludi estimi dettaljati tal-approprjazzjonijiet ta’ impenn u tal- 
approprjazzjonijiet ta’ pagament kif ukoll tal-impenji legali, imqassma skont l-intestatura u skont il-programm li 
jirċievi d-dħul assenjat skont ir-Regolament EURI. Il-Kummissjoni ser tipprovdi kwalunkwe informazzjoni 
rilevanti addizzjonali mitluba mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Il-Kummissjoni ser tehmeż mal-abbozz 
ta’ baġit emendatorju dokument li jiġbor l-informazzjoni rilevanti kollha dwar l-Istrument tal-Unjoni Ewropea 
għall-Irkupru, inkluż tabelli sommarji li jaggregaw l-approprjazzjonijiet tal-baġit u d-dħul assenjat skont 
l-Istrument tal-Unjoni Ewropea għall-Irkupru. Dak id-dokument ser ikun parti mill-anness għall-baġit ġenerali tal- 
Unjoni dwar id-dħul assenjat estern previst fil-punt 44. 

42. Il-Kummissjoni ser tressaq aġġornamenti regolari tal-informazzjoni msemmija fil-punt 41 matul is-sena 
finanzjarja kollha u mill-inqas qabel kull laqgħa speċifika kif imsemmi fil-punt 45. Il-Kummissjoni ser tpoġġi 
l-informazzjoni rilevanti għad-dispożizzjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f’ħin biżżejjed minn qabel li 
jippermetti diskussjonijiet u deliberazzjonijiet sinifikanti dwar dokumenti ta’ ppjanar korrispondenti, inkluż qabel 
ma l-Kummissjoni tadotta deċiżjonijiet rilevanti. 

43. It-tliet Istituzzjonijiet ser jiltaqgħu regolarment fil-kuntest tal-proċedura baġitarja bil-ħsieb li jivvalutaw b’mod 
konġunt l-implimentazzjoni tad-dħul assenjat estern skont l-Istrument tal-Unjoni Ewropea għall-Irkupru, b’mod 
partikolari s-sitwazzjoni attwali u l-prospetti u biex jiddiskutu l-estimi annwali pprovduti mal-abbozzi ta’ baġits 
rispettivi u d-distribuzzjoni tagħhom, billi jqisu debitament il-limitazzjonijiet u l-kondizzjonijiet stabbiliti fir- 
Regolament EURI u, kif xieraq, fil-leġiżlazzjoni settorjali rilevanti. 

44. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ser jehmżu mal-baġit ġenerali tal-Unjoni, fil-forma ta’ anness, dokument li 
jistabbilixxi l-linji baġitarji kollha li jirċievu dħul assenjat mill- Istrument tal-Unjoni Ewropea għall-Irkupru. Barra 
minn hekk, huma ser jużaw l-istruttura tal-baġit biex jakkomodaw id-dħul assenjat skont l-Istrument tal-Unjoni 
Ewropea għall-Irkupru, u b’mod partikolari r-rimarki baġitarji, biex jeżerċitaw kontroll dovut fuq l-użu ta’ dak 
id-dħul. F’konformità mal-Artikolu 22 tar-Regolament Finanzjarju, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, fid- 

(4) Fejn il-Kummissjoni tippreżenta proposta għal att tal-Kunsill skont l-Artikolu 122 TFUE b’implikazzjonijiet baġitarji potenzjalment 
apprezzabbli, il-proċedura kif stabbilita fid-dikjarazzjoni konġunta tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni tas- 
16 ta’ Diċembru 2020. dwar l-iskrutinju baġitarju ta’ proposti ġodda fuq il-bażi tal-Artikolu 122 TFUE b’implikazzjonijiet potenzjali 
apprezzabbli għall-baġit tal-Unjoni (ĠU C 444, 22.12.2020, p. 5) hija applikabbli. 
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dikjarazzjoni tan-nefqa, ser jinkludu rimarki, inklużi rimarki ġenerali, li juru liema linji baġitarji jistgħu jirċievu 
l-approprjazzjonijiet li jikkorrispondu għad-dħul assenjat fuq il-bażi tar-Regolament EURI u jindikaw l-ammonti 
rilevanti. Il-Kummissjoni, fl-eżerċizzju tar-responsabbiltà tagħha għall-implimentazzjoni tad-dħul assenjat, 
tintrabat li tqis debitament dawk ir-rimarki. 

45. L-Istituzzjonijiet jaqblu li jorganizzaw laqgħat interistituzzjonali speċifiċi fil-livell xieraq bil-ħsieb li jivvalutaw 
is-sitwazzjoni attwali u l-prospetti għad-dħul assenjat estern skont l-Istrument tal-Unjoni Ewropea għall-Irkupru. 
Dawk il-laqgħat ser isiru mill-inqas tliet darbiet f’sena finanzjarja eżattament qabel jew wara t-trilogi baġitarji. 
Barra minn hekk, l-Istituzzjonijiet għandhom jiltaqgħu fuq bażi ad hoc jekk istituzzjoni waħda tipprovdi talba 
motivata. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jistgħu fi kwalunkwe ħin iressqu osservazzjonijiet bil-miktub dwar 
l-implimentazzjoni ta’ dħul assenjat estern. Il-Kummissjoni timpenja ruħha li tqis debitament kwalunkwe 
kumment u suġġeriment magħmul mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill. Dawk il-laqgħat jistgħu jindirizzaw 
devjazzjonijiet sinifikanti fin-nefqa tal-Istrument tal-Unjoni Ewropea għall-Irkupru, f’konformità mal-punt 46. 

46. Il-Kummissjoni għandha tipprovdi informazzjoni dettaljata dwar kwalunkwe devjazzjoni mill-previżjonijiet 
inizjali tagħha qabel laqgħa interistituzzjonali speċifika kif imsemmi fil-punt 45 u fuq bażi ad hoc f’każ ta’ 
devjazzjoni sinifikanti. Devjazzjoni min-nefqa prevista tal-Istrument tal-Unjoni Ewropea għall-Irkupru tkun 
sinifikanti jekk in-nefqa f’sena finanzjarja partikolari u fi programm partikolari tiddevja mill-previżjonijiet b’aktar 
minn 10 %. F’każ ta’ devjazzjonijiet sinifikanti mill-previżjonijiet inizjali, l-Istituzzjonijiet ser jiddiskutu 
l-kwistjoni, f’każ li ssir talba mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien ġimgħatejn wara l-avviż ta’ tali 
devjazzjoni sinifikanti. L--Istituzzjonijiet ser jivvalutaw il-kwistjoni b’mod konġunt bil-ħsieb li jsibu bażi komuni 
fi żmien tliet ġimgħat mit-talba għal laqgħa. Il-Kummissjoni ser tqis bis-sħiħ kwalunkwe kumment li jaslilha. 
Il-Kummissjoni timpenja ruħha li ma tieħu l-ebda deċiżjoni sakemm id-deliberazzjonijiet ikunu ġew konklużi jew 
il-perijodu ta’ tliet ġimgħat ikun skada. Fil-każ tal-aħħar, il-Kummissjoni għandha debitament tiġġustifika 
d-deċiżjoni tagħha. F’każ ta’ urġenza, l-Istituzzjonijiet jistgħu jaqblu li jqassru l-iskadenzi b’ġimgħa waħda. 

Self ipprovdut skont Istrument tal-Unjoni Ewropea għall-Irkupru 

47. Sabiex tiġi żgurata informazzjoni sħiħa kif ukoll trasparenza u viżibbiltà fir-rigward tal-komponent tas-self tal- 
Istrument tal-Unjoni Ewropea għall-Irkupru, il-Kummissjoni ser tipprovdi informazzjoni dettaljata dwar self 
ipprovdut lill-Istati Membri skont l-Istrument tal-Unjoni Ewropea għall-Irkupru flimkien mal-abbozz tal-estimi 
tagħha, filwaqt li tagħti attenzjoni partikolari lil informazzjoni sensittiva, li hija protetta. 

48. L-informazzjoni dwar is-self skont l-Istrument tal-Unjoni Ewropea għall-Irkupru ser tintwera fil-baġit f’konformità 
mar-rekwiżiti fil-punt (d) tal-Artikolu 52(1) tar-Regolament Finanzjarju u ser tinkludi wkoll l-anness imsemmi fil- 
punt (iii) ta’ dak il-punt.   
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ANNESS II 

KOOPERAZZJONI INTERISTITUZZJONALI DWAR PJAN DIREZZJONALI LEJN L-INTRODUZZJONI TA’ 
RIŻORSI PROPRJI ĠODDA 

Preambolu 

A. L-Istituzzjonijiet huma impenjati lejn kooperazzjoni sinċiera u trasparenti u l-ħidma lejn l-implimentazzjoni 
ta’ pjan direzzjonali għall-introduzzjoni ta’ riżorsi proprji ġodda matul il-perijodu tal-QFP 2021-2027. 

B. L-Istituzzjonijiet jirrikonoxxu l-importanza tal-kuntest tal-Istrument tal-Unjoni Ewropea għall-Irkupru, li fih 
jenħtieġ jiġu introdotti r-riżorsi proprji l-ġodda. 

C. Bl-għan ewlieni li jiġu indirizzati l-konsegwenzi tal-kriżi tal-COVID-19, il-Kummissjoni ser tingħata s-setgħa, 
skont l-Artikolu 5(1) tad-Deċiżjoni dwar ir-Riżorsi Proprji, li tissellef fondi mis-swieq kapitali f’isem l-Unjoni 
sa mhux aktar minn EUR 750 000 miljunfi prezzijiet tal-2018, li minnhom mhux aktar minn EUR 390 000 
miljun fi prezzijiet tal-2018 jistgħu jintużaw għan-nefqa skont il-punt (b) tal-Artikolu 5(1) ta’ dik id-Deċiżjoni. 

D. Il-ħlas lura tal-kapital ta’ dawk il-fondi li għandhom jintużaw għan-nefqa skont l-Istrument tal-Unjoni 
Ewropea għall-Irkupru u l-imgħax dovut relatat ser ikollhom jiġu ffinanzjati mill-baġit ġenerali tal-Unjoni, 
inkluż permezz ta’ dħul suffiċjenti minn riżorsi proprji ġodda introdotti wara l-2021. L-obbligazzjonijiet 
relatati kollha ser jitħallsu lura kompletament sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2058 previst fit-tieni 
subparagrafu tal-Artikolu 5(2) tad-Deċiżjoni dwar ir-Riżorsi Proprji. L-ammonti annwali pagabbli ser 
jiddependu fuq il-maturitajiet tal-bonds maħruġa u l-istrateġija tal-ħlas lura tad-dejn, filwaqt li jirrispettaw 
il-limitu għall-ħlas lura tal-kapital tal-fondi msemmija fit-tielet subparagrafu ta’ dak il-paragrafu stabbilit għal 
7,5 % tal-ammont massimu li għandu jintuża għan-nefqa msemmija fil-punt (b) tal-Artikolu 5(1) ta’ dik 
id-Deċiżjoni. 

E. In-nefqa mill-baġit tal-Unjoni relatata mal-ħlas lura tal-Istrument tal-Unjoni Ewropea għall-Irkupru jenħtieġ li 
ma twassalx għal tnaqqis mhux dovut fin-nefqa tal-programm jew fl-istrumenti ta’ investiment taħt il-QFP. 
Huwa mixtieq ukoll li jiġu mitigati l ż-żidiet fir-riżorsa proprja bbażata fuq id-DNG għall-Istati Membri. 

F. Għalhekk, u sabiex jissaħħu l-kredibbiltà u s-sostenibbiltà tal-pjan ta’ ħlas lura tal-Istrument tal-Unjoni 
Ewropea għall-Irkupru, l-Istituzzjonijiet ser jaħdmu biex jintroduċu biżżejjed riżorsi proprji ġodda bil-ħsieb li 
jkopru ammont li jikkorrispondi għan-nefqa mistennija relatata mal-ħlas lura. F’konformità mal-prinċipju ta’ 
universalità, dan ma jkunx jimplika allokazzjoni jew assenjazzjoni ta’ kwalunkwe riżorsa proprja partikolari 
biex tkopri tip speċifiku ta’ nefqa. 

G. L-Istituzzjonijiet jirrikonoxxu li l-introduzzjoni ta’ pakkett ta’ riżorsi proprji ġodda jenħtieġ li tappoġġa 
l-finanzjament adegwat tan-nefqa tal-Unjoni fil-QFP, filwaqt li tnaqqas is-sehem tal-kontribuzzjonijiet 
nazzjonali bbażati fuq id-DNG fil-finanzjament tal-baġit annwali tal-Unjoni. Min-naħa tagħha, id-diversifi
kazzjoni tas-sorsi ta’ dħul tista’ twassal biex in-nefqa fil-livell tal-Unjoni tkun iffukata aħjar fuq oqsma ta’ 
prijorità u beni pubbliċi komuni b’kisbiet kbar fl-effiċjenza meta mqabbla mal-infiq nazzjonali. 

H. Għalhekk, jenħtieġ li r-riżorsi proprji l-ġodda jiġu allinjati mal-objettivi ta’ politika tal-Unjoni u jenħtieġ li 
jappoġġaw il-prijoritajiet tal-Unjoni bħall-Patt Ekoloġiku Ewropew u Ewropa adatta għall-Era Diġitali, u 
jenħtieġ li jikkontribwixxu għal tassazzjoni ġusta u t-tisħiħ tal-ġlieda kontra l-frodi fiskali u l-evażjoni tat- 
taxxa. 

I. L-Istituzzjonijiet jaqblu li jenħtieġ li riżorsi proprji ġodda preferibbilment jinħolqu b’mod li jippermettu li jiġi 
ġġenerat “flus ġodda”. B’mod parallel, dawn għandhom l-għan li jnaqqsu l-burokrazija u l-piż għall-kumpaniji, 
speċjalment għall-intrapriżi żgħar u medji (SMEs), u għaċ-ċittadini. 

J. Ir-riżorsi proprji ġodda jenħtieġ li jissodisfaw il-kriterji ta’ sempliċità, trasparenza, prevedibbiltà u ġustizzja. 
Il-kalkolu, it-trasferiment u l-kontroll tar-riżorsi proprji l-ġodda jenħtieġ li ma jwasslux għal piż 
amministrattiv eċċessiv għall-Istituzzjonijiet tal-Unjoni u l-amministrazzjonijiet nazzjonali. 

K. Meta jitqiesu r-rekwiżiti proċedurali kbar għall-introduzzjoni ta’ riżorsi proprji ġodda, l-Istituzzjonijiet jaqblu 
li r-riforma meħtieġa tas-sistema tar-riżorsi proprji jenħtieġ li tinkiseb b’għadd limitat ta’ reviżjonijiet tad- 
Deċiżjoni dwar ir-Riżorsi Proprji. 
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L. L-Istituzzjonijiet għalhekk jaqblu li jikkooperaw matul il-perijodu 2021-2027 fuq il-bażi tal-prinċipji stabbiliti 
f’dan l-Anness sabiex jaħdmu lejn l-introduzzjoni ta’ riżorsi proprji ġodda f’konformità mal-pjan direzzjonali 
stabbilit fil-Parti B u mad-dati stabbiliti fih. 

M. L-Istituzzjonijiet jirrikonoxxu wkoll l-importanza tal-għodod għal Tfassil Aħjar tal-Liġijiet kif stabbiliti fil- 
Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta’ April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet (1), b’mod partikolari tal- 
valutazzjoni tal-impatt. 

Parti A. Prinċipji għall-implimentazzjoni 

1. Il-Kummissjoni ser tagħmel il-proposti leġiżlattivi meħtieġa għal riżorsi proprji ġodda u għal riżorsi proprji ġodda 
oħra potenzjali kif imsemmi fil-punt 10 f’konformità mal-prinċipji ta’ Tftassil Aħjar tal-Liġijiet. F’dak il-kuntest ser 
tqis kif xieraq is-suġġerimenti magħmula mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill. Dawk il-proposti leġiżlattivi ser 
ikunu akkumpanjati mil-leġiżlazzjoni dwar l- implimentazzjoni tar-riżorsi proprji rilevanti. 

2. L-Istituzzjonijiet jaqblu dwar il-prinċipji gwida li ġejjin għall-introduzzjoni ta’ pakkett ta’ riżorsi proprji ġodda: 

(a) li jinġabar ammont permezz tar-riżorsi proprji l-ġodda li jkun biżżejjed biex ikopri l-livell tan-nefqa globali 
mistennija għar-rimborż tal-kapital u l-interessi tal-fondi mislufa biex jintużaw għan-nefqa msemmija fil-punt 
(b) tal-Artikolu 5(1) tad-Deċiżjoni dwar ir-Riżorsi Proprji, filwaqt li jiġi rrispettat il-prinċipju ta’ universalità. 
Id-dħul mir-riżorsi proprji li jkun aktar minn li hu meħtieġ għall-ħlas lura għandu jkompli jiffinanzja l-baġit 
tal-Unjoni bħala dħul ġenerali f’konformità mal-prinċipju ta’ universalità; 

(b) l-infiq li jkopri l-ispejjeż ta’ finanzjament tal-Istrument tal-Unjoni Ewropea għall-Irkupru għandu jkollu l-għan 
li ma jnaqqasx in-nefqa għall-programmi u l-fondi tal-Unjoni; 

(c) l-allinjament tar-riżorsi proprji mal-prijoritajiet tal-Unjoni, bħall-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima, l-ekonomija 
ċirkolari, Ewropa lesta għall-Era Diġitali u l-kontribut għal tassazzjoni ġusta u għat-tisħiħ tal-ġlieda kontra 
l-frodi fiskali u l-evażjoni tat-taxxa; 

(d) ir-rispett tal-kriterji ta’ sempliċità, trasparenza u ġustizzja; 

(e) l-iżgurar tal-istabbiltà u l-prevedibbiltà tal-fluss tad-dħul; 

(f) li ma jwasslux għal piż amministrattiv eċċessiv għall-Istituzzjonijiet tal-Unjoni u l-amministrazzjonijiet 
nazzjonali; 

(g) preferibbilment jiġġeneraw dħul “ġdid” addizzjonali; 

(h) b’mod parallel, għandhom l-għan li jnaqqsu l-burokrazija u l-piż għall-kumpaniji, speċjalment għall-SMEs, u 
għaċ-ċittadini. 

3. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ser janalizzaw, jiddiskutu u jipproċedu mingħajr dewmien żejjed fir-rigward tal- 
proposti leġiżlattivi msemmija fil-punt 1 f’konformità mal-proċeduri interni tagħhom bil-ħsieb li jiġi ffaċilitat 
it-teħid ta’ deċiżjoni rapida. Wara li l-Kummissjoni tkun ressqet il-proposti tagħha, membri tal-Parlament 
Ewropew u rappreżentanti tal-Kunsill ser jiltaqgħu, matul id-deliberazzjonijiet tagħhom, fil-preżenza tar- 
rappreżentanti tal-Kummissjoni sabiex jinfurmaw lil xulxin dwar is-sitwazzjoni attwali rispettiva. Barra minn 
hekk, l-Istituzzjonijiet ser jidħlu fi djalogu regolari biex iqisu l-progress fir-rigward tal-pjan direzzjonali. 

Parti B. Pjan direzzjonali lejn l-introduzzjoni ta’ riżorsi proprji ġodda 

L-ewwel pass: 2021 

4. Bħala l-ewwel pass, ser tiġi introdotta riżorsa proprja ġdida li tapplika mill-1 ta’ Jannar 2021 magħmula minn 
sehem ta’ dħul minn kontribuzzjonijiet nazzjonali kkalkulat fuq il-piż ta’ skart mill-imballaġġ tal-plastik mhux 
irriċiklat kif previst fid-Deċiżjoni dwar ir-Riżorsi Proprji. Huwa ppjanat li din id-deċiżjoni tidħol fis-seħħ f’Jannar 
2021, soġġett għall-approvazzjoni mill-Istati Membri, skont il-ħtiġijiet kostituzzjonali rispettivi tagħhom. 

(1) Ftehim Interistituzzjonali bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea tat-13 ta’ April 2016 
dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet (ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1). 
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5. Il-Kummissjoni ser tħaffef il-ħidma tagħha u, wara l-valutazzjonijiet tal-impatt imnedija fl-2020, ser tressaq 
proposti dwar mekkaniżmu ta’ aġġustament tal-karbonju fil-fruntiera u dwar imposta diġitali kif ukoll proposta 
ta’ akkumpanjament biex jiġu introdotti riżorsi proprji ġodda fuq dik il-bażi sa Ġunju 2021 bil-ħsieb li jiġu 
introdotti sa mhux aktar tard mill-1 ta’ Jannar 2023. 

6. Il-Kummissjoni ser tirrevedi l-Iskema tal-UE għan-Negozjar ta’ Emissjonijiet fir-rebbiegħa tal-2021, inkluż 
il-possibilità li tiġi estiżal għall-avjazzjoni u t-trasport marittimu. Sa Ġunju 2021 ser tipproponi riżorsa proprja 
bbażata fuq l-Iskema tal-UE għan-Negozjar ta’ Emissjonijiet. 

7. L-Istituzzjonijiet jaqblu li l-mekkaniżmu ta’ aġġustament tal-karbonju fil-fruntieri u l-Iskema tal-UE għan-Negozjar 
ta’ Emissjonijiet huma tematikament interkonnessi u li għalhekk ikun iġġustifikat li jiġu diskussi fl-istess spirtu. 

It-tieni pass: 2022 u 2023 

8. Wara l-proċeduri applikabbli skont it-Trattati u soġġett għall-approvazzjoni mill-Istati Membri skont ir-rekwiżiti 
kostituzzjonali rispettivi tagħhom, dawn ir-riżorsi proprji l-ġodda huma previsti li jiġu introdotti sal- 
1 ta’ Jannar 2023. 

9. Il-Kunsill ser jiddelibera dwar dawn ir-riżorsi proprji l-ġodda sa mhux aktar tard mill-1 ta’ Lulju 2022 bil-ħsieb li 
jiġu introdotti sal-1 ta’ Jannar 2023. 

It-tielet pass: 2024-2026 

10. Il-Kummissjoni, fuq il-bażi tal-valutazzjonijiet tal-impatt, ser tipproponi riżorsi proprji ġodda addizzjonali, li 
jistgħu jinkludu Taxxa fuq it-Tranżazzjonijiet Finanzjarji u kontribuzzjoni finanzjarja marbuta mas-settur 
korporattiv jew bażi komuni ġdida għat-taxxa korporattiva. Il-Kummissjoni għandha tagħmel ħilitha biex 
tippreżenta proposta sa Ġunju 2024. 

11. Wara l-proċeduri applikabbli skont it-Trattati u soġġett għall-approvazzjoni mill-Istati Membri skont ir-rekwiżiti 
kostituzzjonali rispettivi tagħhom, dawn ir-riżorsi proprji l-ġodda huma previsti li jiġu introdotti sal- 
1 ta’ Jannar 2026. 

12. Il-Kunsill ser jiddelibera dwar dawn ir-riżorsi proprji l-ġodda sa mhux aktar tard mill-1 ta’ Lulju 2025 bil-ħsieb li 
jiġu introdotti sal-1 ta’ Jannar 2026.   

MT Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 433 I/46                                                                                                                                     22.12.2020   
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— l-identifikazzjoni ċara ta' kull modifika meta mqabbla ma' dokumenti diġà mressqa lill-Parlament
Ewropew.

4. Meta, wara perjodu tranżitorju li jibda mid-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim, il-Parlament Ewropew u l-
Kummissjoni jikkonkludu li s-sistema tiffunzjona u hi sodisfaċenti, it-trasmissjoni tad-dokumenti lill-Par-
lament Ewropew għandu jseħħ permezz ta' notifika elettronika li jkun fiha link għar-reġistru kif stabbilit
fil-paragrafu 2. Din id-deċiżjoni għandha tittieħed permezz ta' skambju ta' ittri bejn il-presidenti taż-
żewġ istituzzjonijiet. Waqt il-perjodu tranżitorju, id-dokumenti għandhom jintbagħtu lill-Parlament
Ewropew bħala anness fil-posta elettronika.

5. Barra minn hekk, il-Kummissjoni taqbel li tibgħat lill-Parlament Ewropew, għal finijiet ta' informazzjoni,
fuq it-talba tal-kumitat parlamentari responsabbli, abbozzi ta' miżuri speċifiċi għall-implimentazzjoni ta'
strumenti bażiċi li, għalkemm mhux adottati skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat,
ikunu ta' importanza partikolari għall-Parlament Ewropew. Dawn il-miżuri għandhom jiddaħħlu fir-
reġistru kif stabbilit fil-paragrafu 2 flimkien ma' notifika tagħhom lill-Parlament Ewropew.

6. Barra mir-rekords sommarji msemmija f'paragrafu 1, il-Parlament Ewropew jista' jitlob aċċess għall-
minuti tal-laqgħat tal-kumitat (1). Il-Kummissjoni għandha teżamina kull talba każ b'każ u timxi mar-
regoli tal-kunfidenzjalità stabbiliti fl-Anness 1 tal-Ftehim ta' Qafas dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Parla-
ment Ewropew u l-Kummissjoni (2).

Dokumenti kunfidenzali

7. Id-dokumenti kunfidenzjali għandhom jiġu pproċessati skond il-proċeduri amministrattivi interni mħej-
jija minn kull istituzzjoni bil-għan li jiġu provduti l-garanziji kollha meħtieġa.

Ir-riżoluzzjonijiet tal-Parlament Ewropew skond l-Artikolu 8 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE

8. Skond l-Artikolu 8 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, il-Parlament Ewropew jista' jindika, f'riżoluzzjoni li
tagħti r-raġunijiet li fuqhom tkun ibbażata, li l-abbozz tal-miżuri ta' l-implimentazzjoni ta' strument
bażiku, adottat skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 251 tat-Trattat, jeċċedi s-setgħat ta' implimen-
tazzjoni stabbiliti f'dak l-istrument bażiku.

9. Il-Parlament Ewropew għandu jadotta dawn ir-riżoluzzjonijiet skond ir-Regoli ta' Proċedura tiegħu;
huwa għandu jkollu perjodu ta' xahar biex jagħmel dan, li jibda jgħodd mid-data li fiha jirċievi l-abbozz
finali tal-miżuri ta' l-implimentazzjoni fil-verżjonijiet lingwistiċi mressqa lill-membri tal-kumitat ikkon-
ċernat.

10. Il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni jaqblu li jkun xieraq li jiġi stabbilit limitu ta' żmien iqsar fuq
bażi permanenti għal xi tipi ta' miżuri ta' implimentazzjoni urġenti li fuqhom trid tittieħed deċiżjoni fi
żmien iqsar sabiex ikun hemm tmexxija tajba. Dan japplika b'mod partikolari għal ċerti tipi ta' miżuri
ta' azzjoni esterna, fosthom l-għajnuna umanitarja u dik ta' emerġenza, il-ħarsien tas-saħħa u s-sigurtà,
is-sigurtà u s-sikurezza tat-trasport u l-eżenzjonijiet mir-regoli ta' l-akkwist pubbliku. Ftehim bejn il-
Membru tal-Kummissjoni u ċ-Chairperson tal-kumitat parlamentari responsabbli se tistabbilixxi t-tipi ta'
miżuri kkonċernati u l-limiti ta' żmien applikabbli. Dan il-ftehim jista' jiġi rrevokat fi kwalunkwe ħin
miż-żewġ partijiet.

11. Mingħajr preġudizzju għall-każijiet imsemmija fil-paragrafu 10, il-limitu ta' żmien se jkun iqsar għall-
każijiet urġenti u fil-każ ta' miżuri marbuta ma' kwistjonijiet amministrativi ta' kuljum u/jew li jkollhom
perjodu limitat ta' validità. Il-limitu ta' żmien jista' jkun qasir ħafna f'każi tassew urġenti, b'mod partiko-
lari għal raġunijiet ta' saħħa pubblika. Il-Membru tal-Kummissjoni responsabbli għandu jistabbilixxi
limitu ta' żmien addattat u jiddikjara r-raġuni għal dak il-limitu ta' żmien. F'każijiet bħal dawn il-Parla-
ment Ewropew jista' juża proċedura fejn l-implimentazzjoni ta' l-Artikolu 8 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE
tiġi ddelegata lill-kumitat parlamentari responsabbli, li jista' jibgħat risposta lill-Kummissjoni fil-limitu
taż-żmien relevanti.

10.6.2008C 143/2 Il-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni EwropeaMT

(1) Ara s-sentenza tal-Qorti ta' l-Ewwel Istanza tal-Komunitajiet Ewropej tad-19 ta' Lulju 1999 il-Każ T188/97 Rothmans v il-
Kummissjoni [1999] ECR II-2463.

(2) ĠU C 121, 24.4.2001, p. 122.
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12. Is-servizzi tal-Kummissjoni se javżaw b'mod informali lis-segretarjat tal-kumitat jew kumitati parlamen-
tari responsabbli kkonċernat/i, hekk kif jipprevedu li l-abbozz ta' miżuri msemmija f'paragrafu 10 u 11
jistgħu jkunu tressqu diġà lil xi kumitat. Hekk kif l-abbozz inizjali ta' miżuri jitressqu lill-membri tal-
kumitat, is-servizzi tal-Kummissjoni se jinnotifikaw lis-segretarjat tal-kumitat jew kumitati parlamentari
dwar l-urġenza tagħhom u dwar il-limiti ta' żmien li se japplikaw ladarba jitressaq l-abbozz finali.

13. Wara l-adozzjoni mill-Parlament Ewropew ta' riżoluzzjoni, msemmija f'paragrafu 8, jew risposta kif
imsemmi fil-paragrafu 11, il-Membru tal-Kummissjoni responsabbli għandu jinforma lill-Parlament
Ewropew jew, fejn xieraq, lill-kumitat parlamentari responsabbli, bl-azzjoni li l-Kummissjoni tkun bi
ħsiebha tieħu dwarha.

14. Id-data relatata mal-paragrafi 10 u 13 se tiddaħħal fir-reġistru.

Il-proċedura regolatorja bi skrutinju

15. Fejn tapplika l-proċedura regolatorja bi skrutinju, u wara l-vot tal-kumitat, il-Kummissjoni għandha tin-
forma lill-Parlament Ewropew dwar il-limiti ta' żmien applikabbli. Suġġett għall-paragrafu 16, dawn il-
limiti ta' żmien jibdew jiskorru biss ladarba l-Parlament Ewropew jirċievi l-verżjonijiet lingwistiċi kollha.

16. Fejn japplikaw limiti ta' żmien iqsar (Artikolu 5a(5)(b) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE) u f'każijiet urġenti
(Artikolu 5a(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE), il-limiti ta' żmien se jibdew japplikaw mid-data meta l-Par-
lament Ewropew jirċievi l-abbozz finali tal-miżuri ta' l-implimentazzjoni fil-verżjonijiet lingwistiċi
mgħoddija lill-membri tal-kumitat, sakemm ma joġġezzjonax iċ-Chairperson tal-kumitat parlamentari.
Fi kwalunkwe każ, il-Kummissjoni se tagħmel ħilitha biex tressaq il-verżjonijiet lingwistiċi kollha lill-Par-
lament Ewropew mill-aktar fis possibbli. Is-servizzi tal-Kummissjoni se javżaw b'mod informali lis-segre-
tarjat tal-kumitat jew kumitati parlamentari responsabbli kkonċerna/ti, hekk kif jiprrevedu li l-abbozz ta'
miżuri msemmija f'Artikolu 5a(5)(b) jew 6 jistgħu jkunu diġà tressqu lil xi kumitat.

Is-servizzi finanzjarji

17. Skond l-istqarrija tagħha stess dwar l-Artikolu 7(3) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, il-Kummissjoni tim-
penja ruħha li fis-servizzi finanzjarji:

— tiżgura li l-uffiċjal tal-Kummissjoni li jkun qed jippresjedi laqgħa tal-kumitat jinforma lill-Parlament
Ewropew, jekk dan jitlob hekk, wara kull laqgħa dwar dibattiti li jikkonċernaw l-abbozz ta' miżuri
ta' implimentazzjoni li ngħataw lil dak il-kumitat,

— tagħti risposta orali jew bil-miktub għal kull mistoqsija marbuta mad-diskussjonijiet dwar l-abbozz
ta' miżuri ta' l-implimentazzjoni li ngħata lil xi kumitat.

Fl-aħħar il-Kummissjoni se tiżgura li jiġu rrispettati l-impenji meħuda waqt is-seduta plenarja tal-Parla-
ment tal-5 ta' Frar 2002 (1) u li ġew affermati mill-ġdid fis-seduta plenarja tal-31 ta' Marzu 2004 (2) kif
ukoll dawk l-impenji msemmija fil-punti 1 sa 7 ta' l-ittra tat-2 ta' Ottubru 2001 (3) mill-Kummissarju
Bolkestein liċ-Chairperson tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji tal-Parlament Ewropew
meħuda fir-rigward tas-settur tas-servizzi finanzjarji kollu (fosthom titoli, banek, assigurazzjoni, pensjo-
nijiet u l-kontabilità).

Kalendarju tax-xogħol parlamentari

18. Meta tibgħat abbozz ta' miżuri ta' implimentazzjoni skond dan il-Ftehim, il-Kummissjoni se tikkunsidra
l-perjodi ta' meta l-Parlament Ewropew jagħlaq għall-vaganzi (xitwa, sajf u elezzjonijiet Ewropej) sabiex
ikun assigurat li l-Parlament ikun jista' jeżerċita l-prerogattivi tiegħu fil-limiti ta' żmien stipulati fid-
Deċiżjoni 1999/468/KE u f'dan il-Ftehim, bl-eċċezzjoni ta' fejn japplikaw limiti iqsar ta' żmien jew f'ka-
żijiet urġenti, kif ġej.

10.6.2008 C 143/3Il-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni EwropeaMT

(1) ĠU C 284 E, 21.11.2002, p. 19.
(2) ĠU C 103 E, 29.4.2004, p. 446 u Rapport Verbatim tal-Proċedimenti (CRE) tas-seduta plenarja tal-Parlament tal-31 ta'

Marzu 2004, taħt “Vot” .
(3) ĠU C 284 E, 21.11.2002, p. 83.
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Kooperazzjoni bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni

19. Iż-żewġ istituzzjonijiet jesprimu r-rieda tagħhom li jgħinu lill-xulxin sabiex tiġi żgurata kooperazzjoni
sħiħa meta jiġu indirizzati miżuri ta' implimentazzjoni speċifiċi. Għal dan il-għan, se jiġu stabbiliti l-
kuntatti xierqa fil-livell amministrattiv.

Ftehim Preċedenti

20. Il-Ftehim tas-sena 2000 bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni dwar il-proċeduri ta' implimentaz-
zjoni tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE (1) jiġi hawnhekksostitwit. Il-Parlament Ewropew u l-Kum-
missjoni jqisu li l-ftehim li ġejjin ġew sorpassati u għalhekk m'għandhom ebda effett safejn huma kkon-
ċernati huma stess: il-Ftehim Plumb/Delors ta' l-1988, il-Ftehim Samland/Williamson ta' l-1996 u l-
modus vivendi ta' l-1994 (2).

Magħmul fi Brussell, 3 ta’ Ġunju 2008.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

Hans-Gert PÖTTERING

Għall-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej

Il-President

José Manuel DURÃO BARROSO

10.6.2008C 143/4 Il-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni EwropeaMT

(1) ĠU L 256, 10.10.2000, p. 19.
(2) ĠU C 102, 4.4.1996, p. 1.
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REGOLAMENT (UE) Nru 182/2011 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL 

tas-16 ta’ Frar 2011 

li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal- 
eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni 

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA, 

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, u partikolarment l-Artikolu 291(3) tiegħu, 

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea, 

Wara li l-abbozz tal-att leġiżlattiv intbagħat lill-Parlamenti 
nazzjonali, 

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja ( 1 ), 

Billi: 

(1) Fejn ikunu meħtieġa kundizzjonijiet uniformi għall-impli
mentazzjoni ta’ atti tal-Unjoni li jkunu jorbtu legalment, 
dawk l-atti għadhom jikkonferixxu s-setgħat ta’ impli
mentazzjoni lill-Kummissjoni, jew, f’każijiet speċifiċi debi
tament ġustifikati u fil-każijiet previsti fl-Artikoli 24 u 26 
tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, lill-Kunsill. 

(2) Huwa kompitu tal-leġiżlatur, f’osservanza sħiħa tal-kriterji 
stipulati fit-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea (“TFUE”), li jiddeċiedi, fir-rigward ta’ kull att 
bażiku, jekk għandux jikkonferixxi jew le setgħat ta’ im
plimentazzjoni lill-Kummissjoni taħt l-Artikolu 291(2) ta’ 
dak it-Trattat. 

(3) Sa issa, l-eżerċizzju tas-setgħat ta’ implimentazzjoni mill- 
Kummissjoni kien regolat bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 
1999/468/KE ( 2 ). 

(4) It-TFUE issa jirrikjedi li l-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
jistabbilixxu r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modali
tajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill- 
Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni. 

(5) Huwa meħtieġ li jiġi żgurat li l-proċeduri għal tali 
kontroll ikunu ċari, effikaċi u proporzjonati għan-natura 
tal-atti ta’ implimentazzjoni u li dawn jirriflettu r-rekwi 
żiti istituzzjonali tat-TFUE kif ukoll l-esperjenzi miksuba 
u l-prattika komuni segwita fl-implimentazzjoni tad- 
Deċiżjoni 1999/468/KE. 

(6) F’dawk l-atti bażiċi, li jirrikjedu l-kontroll tal-Istati 
Membri għall-adozzjoni mill-Kummissjoni tal-atti ta’ im
plimentazzjoni, huwa kunsiljabbli li, għall-fini ta’ tali 
kontroll, jiġu mwaqqfa kumitati komposti mir-rappreżen
tanti tal-Istati Membri u ppreseduti mill-Kummissjoni. 

(7) Fejn ikun il-każ, il-modalità ta’ kontroll għandha tinkludi 
rinviju lil kumitat ta’ appell li għandu jiltaqa’ fil-livell 
appositu. 

(8) Għall-finijiet tas-simplifikazzjoni, il-Kummissjoni 
għandha teżerċita s-setgħat ta’ implimentazzjoni konfor
mement ma’ waħda biss minn żewġ proċeduri, jiġifieri l- 
proċedura konsultattiva jew il-proċedura ta’ eżami. 

(9) Għall-finijiet ta’ aktar simplifikazzjoni, għandhom 
japplikaw regoli proċedurali komuni għall-kumitati, 
inklużi d-dispożizzjonijiet prinċipali relattivi għall-funzjo
nament tagħhom u għall-possibbiltà li tingħata opinjoni 
permezz tal-proċedura bil-miktub. 

(10) Għandhom jiġu stabbiliti l-kriterji li jiddeterminaw il- 
proċedura li għandha tintuża għall-adozzjoni ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni mill-Kummissjoni. Għall-finijiet ta’ 
aktar konsistenza, ir-rekwiżiti proċedurali għandhom 
ikunu proporzjonati għan-natura u l-impatt tal-atti ta’ 
implimentazzjoni li jkunu ser jiġu adottati. 

(11) Il-proċedura ta’ eżami għandha tapplika b’mod partikolari 
għall-adozzjoni ta’ atti ta’ ambitu ġenerali mfassla biex 
jimplimentaw atti bażiċi u atti ta’ implimentazzjoni speċi
fiċi li jkollhom impatt potenzjalment importanti. Dik il- 
proċedura għandha tiżgura li l-atti ma jistgħux jiġu adot
tati mill-Kummissjoni jekk dawn ma jkunux konformi 
mal-opinjoni tal-kumitat, ħlief f’ċirkostanzi li jkunu 
ferm eċċezzjonali, fejn ikunu jistgħu japplikaw għal 
perjodu ta’ żmien limitat. Il-proċedura għandha wkoll 
tiżgura li l-Kummissjoni tkun tista’ tirrivedi l-abbozzi 
tal-atti ta’ implimentazzjoni fejn ma tkun ingħatat ebda 
opinjoni mill-kumitat, b’kont meħud tal-fehmiet espressi 
fi ħdan il-kumitat. 

(12) Sakemm l-att bażiku jikkonferixxi setgħat ta’ implimen- 
tazzjoni lill-Kummissjoni relatati ma’ programmi b’impli
kazzjonijiet baġitarji sostanzjali jew li jkunu diretti lejn 
pajjiżi terzi, għandha tapplika l-proċedura ta’ eżami.

MT 28.2.2011 Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 55/13 

( 1 ) Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tas-16 ta’ Diċembru 2010 
(għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u deċiżjoni tal- 
Kunsill tal-14 ta’ Frar 2011. 

( 2 ) ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23.
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(13) Il-president tal-kumitat rilevanti għandu jagħmel ħiltu 
biex isib soluzzjonijiet li jkunu jgawdu l-akbar appoġġ 
possibbli fil-kumitat jew fil-kumitat ta’ appell u għandu 
jispjega l-mod kif ittieħed kont tad-diskussjonijiet u s- 
suġġerimenti għall-emendi. Għal dak l-iskop, il-Kummiss
joni għandha tagħti attenzjoni partikolari lill-fehmiet 
espressi fil-kumitat jew fil-kumitat ta’ appell fir-rigward 
tal-abbozzi ta’ miżuri anti-dumping jew kumpensatorji 
definittivi. 

(14) Meta tkun qed tikkunsidra l-adozzjoni ta’ abbozzi ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni oħrajn li jikkonċernaw setturi parti
kolarment sensittivi, b’mod partikolari t-tassazzjoni, is- 
saħħa tal-konsumaturi, is-sikurezza fl-ikel u l-protezzjoni 
tal-ambjent, il-Kummissjoni, sabiex issib soluzzjoni 
bbilanċjata, sejra, safejn ikun possibbli, timxi b’mod li 
jevita konflitt ma’ xi pożizzjoni predominanti li tista’ 
tirriżulta fil-kumitat ta’ appell li tikkontesta l-adegwatezza 
ta’ att ta’ implimentazzjoni. 

(15) Il-proċedura konsultattiva għandha, bħala regola ġenerali, 
tapplika fil-każi l-oħra kollha jew fejn tkun ikkunsidrata 
aktar adatta. 

(16) Għandu jkun possibbli, fejn hekk ikun previst f’att 
bażiku, li jiġu adottati atti ta’ implimentazzjoni li 
japplikaw immedjatament għal raġunijiet imperattivi ta’ 
urġenza. 

(17) Il-Parlament u l-Kunsill għandhom jiġu infurmati 
minnufih bil-proċedimenti tal-kumitat fuq bażi regolari. 

(18) Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill għandhom ikunu 
jistgħu fi kwalunkwe mument jindikaw lill-Kummissjoni 
li, fl-opinjoni tagħhom l-abbozz ta’ att implimentattiv 
jeċċedi s-setgħat ta’ implimentazzjoni previsti fl-att 
bażiku, b’kont meħud tad-drittijiet tagħhom relatati 
mal-eżami tal-legalità ta’ atti tal-Unjoni. 

(19) Għandu jiġi żgurat l-aċċess pubbliku għall-informazzjoni 
dwar il-proċedimenti tal-kumitati skont ir-Regolament 
(KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tat-30 ta’ Mejju 2001 dwar l-aċċess pubbliku għad-doku
menti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummiss
joni ( 1 ). 

(20) Għandu jinżamm reġistru mill-Kummissjoni li jkun fih 
informazzjoni dwar il-proċedimenti tal-kumitati. Konseg
wentement, ir-regoli li jirrigwardaw il-protezzjoni ta’ 
dokumenti klassifikati li japplikaw għall-Kummissjoni 
għandhom japplikaw ukoll għall-użu tar-reġistru. 

(21) Id-Deċiżjoni 1999/468/KE għandha titħassar. Sabiex tiġi 
żgurata t-tranżizzjoni bejn ir-reġim previst fid-Deċiżjoni 
1999/468/KE u dan ir-Regolament, kwalunkwe referenza 
f’leġiżlazzjoni eżistenti għall-proċeduri previsti f’dik id- 
Deċiżjoni, bl-eċċezzjoni tal-proċedura regolatorja bi skru
tinju prevista fl-Artikolu 5a tiegħu, għandha tinftiehem 
bħala referenza għall-proċeduri korrispondenti previsti 
f’dan ir-Regolament. L-effetti tal-Artikolu 5a tad-Deċiż
joni 1999/468/KE għandhom jinżammu b’mod provvi 
żorju għall-finijiet tal-atti bażiċi eżistenti li jirriferu għal 
dak l-Artikolu. 

(22) Is-setgħat tal-Kummissjoni, kif stabbiliti mit-TFUE, dwar 
l-implimentazzjoni tar-regoli dwar il-kompetizzjoni, 
mhumiex affettwati minn dan ir-Regolament, 

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT: 

Artikolu 1 

Suġġett 

Dan ir-Regolament jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali li 
jirregolaw il-modalitajiet li għandhom japplikaw fejn att tal- 
Unjoni li jkun jorbot legalment (minn hawn ’il quddiem “att 
bażiku”) jidentifika l-ħtieġa ta’ kundizzjonijiet uniformi ta’ 
implimentazzjoni u jirrikjedi li l-adozzjoni ta’ atti ta’ impliment
azzjoni mill-Kummissjoni tkun suġġetta għall-kontroll mill-Istati 
Membri. 

Artikolu 2 

Għażla tal-proċeduri 

1. Att bażiku jista’ jipprovdi għall-applikazzjoni tal-proċedura 
konsultattiva jew tal-proċedura ta’ eżami, b’kont meħud tan- 
natura jew l-impatt tal-atti ta’ implimentazzjoni meħtieġa. 

2. Il-proċedura ta’ eżami tapplika b’mod partikolari, għall- 
adozzjoni ta’: 

(a) atti ta’ implimentazzjoni ta’ ambitu ġenerali; 

(b) atti oħra ta’ implimentazzjoni relatati ma’: 

(i) programmi b’implikazzjonijiet sostanzjali; 

(ii) il-politika agrikola komuni u l-politika ta’ sajd komuni; 

(iii) l-ambjent, is-sigurtà u s-sikurezza jew il-protezzjoni tas- 
saħħa jew sikurezza ta’ bnedmin, annimali jew pjanti; 

(iv) il-politika kummerċjali komuni. 

(v) tassazzjoni.

MT L 55/14 Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea 28.2.2011 

( 1 ) ĠU L 145, 31.5.2001, p. 43.
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3. Il-proċedura konsultattiva tapplika, bħala regola ġenerali, 
għall-adozzjoni ta’ atti ta’ implimentazzjoni li ma jaqgħux fl- 
ambitu tal-paragrafu 2. Il-proċedura konsultattiva, iżda, tista’ 
tapplika għall-adozzjoni tal-atti ta’ implimentazzjoni msemmija 
fil-paragrafu 2 f’każijiet debitament ġustifikati. 

Artikolu 3 

Dispożizzjonijiet komuni 

1. Id-dipożizzjonijiet komuni f’dan l-Artikolu għandhom 
japplikaw għall-proċeduri kollha msemmija fl-Artikoli 4 sa 8. 

2. Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna minn kumitat 
kompost minn rappreżentanti tal-Istati Membri. Il-kumitat 
għandu jkun ippresedut minn rappreżentant tal-Kummissjoni. 
Il-president m’għandux jieħu sehem fil-votazzjoni fil-kumitat. 

3. Il-president għandu jippreżenta lill-Kumitat l-abbozzi tal- 
atti ta’ implimentazzjoni li għandhom jiġu adottati mill- 
Kummissjoni. 

Ħlief f’każijiet debitament ġustifikati, il-president għandu jsejjaħ 
laqgħa mhux inqas minn 14-il ġurnata mill-preżentazzjoni tal- 
abbozz tal-atti ta’ implimentazzjoni u tal-abbozz tal-aġenda lill- 
kumitat. Il-kumitat għandu jagħti l-opinjoni tiegħu dwar l- 
abbozzi tal-atti ta’ implimentazzjoni f’limitu ta’ żmien li l-presi
dent jista’ jistabbilixxi skont l-urġenza tal-każ. Il-limiti ta’ żmien 
għandhom ikunu proporzjonati u għandhom jippermettu lill- 
membri tal-kumitati opportunitajiet bikrija u effikaċi biex jeża
minaw l-abbozzi tal-atti ta’ implimentazzjoni u jesprimu l-opin
jonijiet tagħhom. 

4. Sa meta l-kumitat jagħti opinjoni, kwalunkwe membru tal- 
kumitat jista’ jissuġġerixxi emendi u l-president jista’ jippreżenta 
verżjonijiet emendati tal-abbozz tal-att ta’ implimentazzjoni. 

Il-president għandu jagħmel ħiltu biex isib soluzzjonijiet li jkunu 
jgawdu l-akbar appoġġ possibbli fi ħdan il-kumitat. Il-president 
għandu jinforma lill-kumitat dwar il-mod kif ittieħed kont tad- 
diskussjonijiet u s-suġġerimenti għal emendi, b’mod partikolari 
fir-rigward ta’ dawk is-suġġerimenti li ngħataw appoġġ kbir fil- 
kumitat. 

5. F’każijiet debitament ġustifikati, il-president jista’ jikseb l- 
opinjoni tal-kumitat permezz tal-proċedura bil-miktub. Il-presi
dent għandu jibgħat lill-membri tal-kumitat l-abbozzi tal-atti ta’ 
implimentazzjoni u għandu jistipula limitu ta’ żmien għall-għoti 
ta’ opinjoni skont l-urġenza tal-materja. Kwalunkwe membru 
tal-kumitat li ma jikkontestax l-att ta’ implimentazzjoni jew li 
ma jastjenix espliċitament milli jivvota dwar dan qabel jiskadi 
dak il-limitu taż-żmien għandu jiġi meqjus li jkun qabel b’mod 
taċitu mal-abbozz tal-att ta’ implimentazzjoni. 

Sakemm ma jiġix previst b’mod ieħor fl-att bażiku, il-proċedura 
bil-miktub għandha tiġi terminata mingħajr riżultat fejn, fil- 
limitu ta’ żmien imsemmi fl-ewwel subparagrafu, il-president 
jiddeċiedi hekk jew membru tal-kumitat jitlob li jsir dan. F’każ 

bħal dan, il-president għandu jsejjaħ laqgħa tal-kumitat fi żmien 
raġonevoli. 

6. L-opinjoni tal-kumitat għandha tiġi reġistrata fil-minuti. Il- 
membri tal-kumitat għandhom id-dritt li jitolbu li l-pożizzjoni 
tagħhom tkun reġistrata fil-minuti. Il-president għandu jibgħat 
il-minuti lill-membri tal-kumitat mingħajr dewmien. 

7. Fejn applikabbli, il-modalità ta’ kontroll għandha tinkludi 
rinviju lil kumitat ta’ appell. 

Il-kumitat ta’ appell għandu jadotta r-regoli ta’ proċedura tiegħu 
stess b’maġġoranza sempliċi tal-membri komponenti tiegħu, fuq 
il-bażi ta’ proposta mill-Kummissjoni. 

Meta kwistjoni tiġi quddiem kumitat ta’ appell, dan għandu 
jiltaqa’ mhux qabel 14-il ġurnata mid-data tar-rinviju, ħlief 
f’każijiet debitament ġustifikati, u mhux aktar tard minn sitt 
ġimgħat wara dik id-data. Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 
3, il-kumitat ta’ appell għandu jagħti l-opinjoni tiegħu fi żmien 
xahrejn mid-data tar-rinviju. 

Il-kumitat ta’ appell għandu jkun ippresedut minn rappreżentant 
tal-Kummissjoni. 

Il-president għandu jistabbilixxi d-data tal-laqgħa tal-kumitat ta’ 
appell f’kooperazzjoni mill-qrib mal-membri tal-kumitat, biex 
jippermetti lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni jiżguraw livell 
xieraq ta’ rappreżentanza. Sal-1 ta’ April 2011, il-Kummissjoni 
għandha ssejjaħ l-ewwel laqgħa tal-kumitat ta’ appell biex jiġu 
adottati r-regoli ta’ proċedura tiegħu. 

Artikolu 4 

Proċedura konsultattiva 

1. Fejn tapplika l-proċedura konsultattiva, il-kumitat għandu 
jagħti l-opinjoni tiegħu permezz ta’ vot jekk ikun meħtieġ. Jekk 
il-kumitat jieħu vot, l-opinjoni għandha tingħata permezz ta’ 
maġġoranza sempliċi tal-membri komponenti tiegħu. 

2. Il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi dwar l-abbozz tal-att 
ta’ implimentazzjoni li għandu jiġi adottat, billi jiġu kkunsidrati 
bir-reqqa l-konklużjonijiet meħuda mid-diskussjonijiet fil- 
kumitat u mill-opinjoni li tkun ingħatat. 

Artikolu 5 

Proċedura ta’ eżami 

1. Fejn tapplika l-proċedura ta’ eżami, il-kumitat għandu 
jagħti l-opinjoni tiegħu permezz tal-maġġoranza stipulata fl- 
Artikolu 16(4) u (5) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u, fejn 
applikabbli, l-Artikolu 238(3) tat-TFUE, għal atti li għandhom 
jiġu adottati fuq il-bażi ta’ proposta mill-Kummissjoni. Il-voti 
tar-rappreżentanti tal-Istati Membri fi ħdan il-kumitat 
għandhom ikunu ppeżati bil-mod stipulat f’dawk l-Artikoli. 

2. Fejn il-kumitat jagħti opinjoni pożittiva, il-Kummissjoni 
għandha tadotta l-abbozz tal-att ta’ implimentazzjoni.
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3. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 7, jekk il-kumitat 
jagħti opinjoni negattiva, il-Kummissjoni ma għandhiex tadotta 
dak l-abbozz tal-att ta’ implimentazzjoni. Fejn att ta’ implimen- 
tazzjoni jitqies meħtieġ, il-president jista’ jew jippreżenta verż
joni emendata tal-abbozz tal-att ta’ implimentazzjoni lill-istess 
kumitat fi żmien xahrejn mill-għoti tal-opinjoni negattiva, jew 
jippreżenta l-abbozz tal-att ta’ implimentazzjoni fi żmien xahar 
minn tali għoti lill-kumitat ta’ appell għal aktar deliberazzjoni. 

4. Fejn ma tingħata ebda opinjoni, il-Kummissjoni tista’ 
tadotta l-abbozz tal-att ta’ implimentazzjoni, ħlief fil-każijiet 
previsti fit-tieni subparagrafu. Fejn il-Kummissjoni ma tadottax 
l-abbozz tal-att ta’ implimentazzjoni, il-president jista’ jippre 
żenta lill-kumitati verżjoni emendata tiegħu. 

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 7, il-Kummissjoni ma tistax 
tadotta l-abbozz tal-att ta’ implimentazzjoni fejn: 

(a) dak l-att jikkonċerna t-tassazzjoni, is-servizzi finanzjarji, il- 
protezzjoni tas-saħħa jew is-sikurezza ta’ bnedmin, annimali 
jew pjanti, jew miżuri ta’ salvagwardja multilaterali definit
tivi, 

(b) l-att bażiku jipprevedi li l-abbozz tal-att ta’ implimentazzjoni 
ma jistax jiġi adottat fejn ma tingħatax opinjoni, jew 

(ċ) tkun topponih maġġoranza sempliċi tal-membri kompo
nenti tal-kumitat. 

Fi kwalunkwe wieħed mill-każijiet imsemmija fit-tieni subparag
rafu, fejn att ta’ implimentazzjoni jitqies meħtieġ, il-president 
jista’ jew jippreżenta verżjoni emendata ta’ dak l-att lill-istess 
kumitat fi żmien xahrejn mill-vot, jew jippreżenta l-abbozz 
tal-att ta’ implimentazzjoni fi żmien xahar mill-vot lill-kumitat 
ta’ appell għal aktar deliberazzjoni. 

5. B’deroga mill-paragrafu 4, il-proċedura li ġejja għandha 
tapplika għall-adozzjoni ta’ abbozzi ta’ miżuri anti-dumping 
jew kumpensatorji definittivi fejn ma tingħata l-ebda opinjoni 
mill-kumitat u maġġoranza sempliċi tal-membri komponenti 
tiegħu topponi l-abbozz tal-att ta’ implimentazzjoni. 

Il-Kummissjoni għandha jkollha konsultazzjonijiet mal-Istati 
Membri. Mill-anqas erbatax-il ġurnata qabel u sa mhux aktar 
tard minn xahar wara l-laqgħa tal-kumitat, il-Kummissjoni 
għandha tinforma lill-membri tal-kumitat bir-riżultati ta’ dawk 
il-konsultazzjonijiet u tippreżenta abbozz ta’ att ta’ impliment
azzjoni lill-kumitat ta’ appell. B’deroga mill-Artikolu 3(7), il- 
kumitat ta’ appell għandu jiltaqa’ mhux qabel 14-il ġurnata 
minn u sa mhux aktar tard minn xahar wara l-preżentazzjoni 
tal-abbozz tal-att ta’ implimentazzjoni. Il-kumitat ta’ appell 
għandu jagħti l-opinjoni tiegħu skont l-Artikolu 6. Il-limiti ta’ 
żmien stipulati f’dan il-paragrafu għandhom japplikaw mingħajr 
preġudizzju għall-ħtieġa li jiġu rispettati l-iskadenzi stipulati fl- 
atti bażiċi rilevanti. 

Artikolu 6 

Rinviju lill-kumitat ta’ appell 

1. Il-kumitat ta’ appell għandu jagħti l-opinjoni tiegħu bil- 
maġġoranza prevista fl-Artikolu 5(1). 

2. Sa meta tingħata opinjoni, kwalunkwe membru tal- 
kumitat ta’ appell jista’ jissuġġerixxi emendi għall-abbozz tal- 
att ta’ implimentazzjoni u l-president jista’ jiddeċiedi jekk 
jimmodifikahx jew le. 

Il-president għandu jagħmel ħiltu biex isib soluzzjonijiet li jkunu 
jgawdu l-akbar appoġġ possibbli fil-kumitat ta’ appell. 

Il-president għandu jinforma lill-kumitat ta’ appell dwar il-mod 
li bih ittieħed kont tad-diskussjonijiet u s-suġġerimenti għal 
emendi, b’mod partikolari fir-rigward ta’ suġġerimenti għal 
emendi li ngħataw appoġġ kbir fil-kumitat ta’ appell. 

3. Fejn il-kumitat ta’ appell jagħti opinjoni pożittiva, il- 
Kummisjoni għandha tadotta l-abbozz tal-att ta’ implimentazz
joni. 

Fejn ma tingħata l-ebda opinjoni, il-Kummissjoni tista’ tadotta l- 
abbozz tal-att ta’ implimentazzjoni. 

Fejn il-kumitat ta’ appell jagħti opinjoni negattiva, il-Kummiss
joni ma għandhiex tadotta l-abbozz tal-att ta’ implimentazzjoni. 

4. B’deroga mill-paragrafu 3, għall-adozzjoni ta’ miżuri ta’ 
salvagwardja multilaterali definittivi, fin-nuqqas ta’ opinjoni 
pożittiva vvutata b’maġġoranza prevista fl-Artikolu 5(1), il- 
Kummissjoni ma għandhiex tadotta l-abbozzi tal-miżuri. 

5. B’deroga mill-paragrafu 1, sal-1 ta’ Settembru 2012, il- 
kumitat ta’ appell għandu jagħti l-opinjoni tiegħu dwar abbozzi 
ta’ miżuri anti-dumping jew kumpensatorji definittivi b’maġġo
ranza sempliċi tal-membri komponenti tiegħu. 

Artikolu 7 

L-adozzjoni ta’ atti ta’ implimentazzjoni f’każijiet 
eċċezzjonali 

B’deroga mill-Artikolu 5(3) u mit-tieni subparagrafu tal-Arti
kolu 5(4), il-Kummissjoni tista’ tadotta abbozz ta’ att ta’ impli
mentazzjoni fejn dan ikun jeħtieġ li jiġi adottat mingħajr 
dewmien biex jiġi evitat il-ħolqien ta’ tfixkil sinifikanti tas- 
swieq fil-qasam tal-agrikoltura jew riskju għall-interessi finan
zjarji tal-Unjoni fis-sens tal-Artikolu 325 tat-TFUE. 

F’tali każ il-Kummissjoni għandha immedjatament tippreżenta l- 
att ta’ implimentazzjoni adottat lill-kumitat ta’ appell. Fejn il- 
kumitat ta’ appell jagħti opinjoni negattiva dwar l-att ta’ impli
mentazzjoni adottat, il-Kummissjoni għandha tħassar dak l-att 
immedjatament. Fejn il-kumitat ta’ appell jagħti opinjoni pożit
tiva jew ma jagħti l-ebda opinjoni, l-att ta’ implimentazzjoni 
għandu jibqa’ fis-seħħ.
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Artikolu 8 

Atti ta’ implimentazzjoni applikabbli immedjatament 

1. B’deroga mill-Artikoli 4 u 5, att bażiku jista’ jipprovdi li, 
għal raġunijiet imperattivi ta’ urġenza debitament ġustifikati, 
għandu japplika dan l-Artikolu. 

2. Il-Kummissjoni għandha tadotta att ta’ implimentazzjoni li 
għandu japplika immedjatament, mingħajr il-preżentazzjoni 
tiegħu minn qabel lil xi kumitat, u li għandhom jibqgħu fis- 
seħħ għal perjodu li ma jaqbiżx is-sitt xhur sakemm l-att bażiku 
ma jipprevedix mod ieħor. 

3. Mhux aktar tard minn 14-il ġurnata wara l-adozzjoni 
tiegħu, il-president għandu jippreżenta l-att imsemmi fil-para
grafu 2 lill-kumitat rilevanti sabiex jikseb l-opinjoni tegħu. 

4. Fejn tkun tapplika l-proċedura ta’ eżami, fil-każ li li l- 
kumitat jagħti opinjoni negattiva, il-Kummissjoni għandha 
minnufih tħassar l-att ta’ implimentazzjoni adottat skont il- 
paragrafu 2. 

5. Fejn il-Kummissjoni tadotta miżuri anti-dumping jew 
kumpensatorji provviżorji, għandha tapplika l-proċedura 
prevista f’dan l-Artikolu. Il-Kummissjoni għandha tadotta tali 
miżuri wara li tikkonsulta jew, f’każijiet ta’ urġenza kbira, 
wara li tinforma, lill-Istati Membri. F’dan il-każ tal-aħħar, il- 
konsultazzjonijiet għandhom isiru mhux aktar tard minn 
għaxart ijiem wara n-notifika lill-Istati Membri tal-miżuri adot
tati mill-Kummissjoni. 

Artikolu 9 

Regoli ta’ proċedura 

1. Kull kumitat għandu jadotta b’maġġoranza sempliċi tal- 
membri komponenti tiegħu r-regoli ta’ proċedura tiegħu fuq 
proposta tal-president tiegħu, abbażi ta’ regoli standard li 
għandhom jitfasslu mill-Kummissjoni wara konsultazzjoni 
mal-Istati Membri. Dawn ir-regoli standard għandhom jiġu 
ppubblikati mill-Kummissjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea. 

Safejn jista’ jkun meħtieġ, il-kumitati eżistenti għandhom 
jadattaw ir-regoli ta’ proċedura tagħhom għar-regoli standard. 

2. Il-prinċipji u l-kundizzjonijiet dwar l-aċċess pubbliku 
għad-dokumenti u r-regoli dwar il-protezzjoni tad-data appli
kabbli għall-Kummissjoni għandhom japplikaw għall-kumitati. 

Artikolu 10 

Informazzjoni dwar il-proċedimenti tal-kumitati 

1. Il-Kummissjoni għandha żżomm reġistru tal-proċedimenti 
tal-kumitati li għandu jinkludi: 

(a) lista tal-kumitati, 

(b) l-aġendi tal-laqgħat tal-kumitati, 

(c) is-sommarji ta’ entrati reġistrati, flimkien mal-listi tal-awto
ritajiet u organizzazzjonijiet li għalihom jkunu jappartjenu l- 
persuni maħtura mill-Istati Membri bħala rappreżentanti 
tagħhom, 

(d) l-abbozzi tal-atti ta’ implimentazzjoni li dwarhom il-kumi
tati jintalbu li jagħtu opinjoni, 

(e) ir-riżultati tal-votazzjonijiet, 

(f) l-abbozzi finali tal-atti ta’ implimentazzjoni wara li tingħata 
l-opinjoni tal-kumitati, 

(g) informazzjoni li tikkonċerna l-adozzjoni tal-abbozzi finali 
tal-atti ta’ implimentazzjoni mill-Kummissjoni, u 

(h) data ta’ statistika dwar il-ħidma tal-kumitati. 

2. Il-Kummissjoni għandha tippubblika wkoll rapport 
annwali dwar il-ħidma tal-kumitati. 

3. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandhom ikollhom 
aċċess għall-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 f’konfor
mità mar-regoli applikabbli. 

4. Fl-istess mument li jintbagħtu lill-membri tal-kumitat, il- 
Kummissjoni għandha tagħmel disponibbli għall-Parlament 
Ewropew u għall-Kunsill id-dokumenti msemmija fil-punti (b), 
(d) u (f) tal-paragrafu 1 filwaqt li tinfurmahom ukoll bid-dispo
nibbiltà ta’ dawn id-dokumenti. 

5. Ir-referenzi għad-dokumenti kollha msemmija fil-punti (a) 
sa (g) tal-paragrafu 1 kif ukoll l-informazzjoni msemmija fil- 
punt (h) tal-paragrafu 1 għandhom isiru pubbliċi fir-reġistru. 

Artikolu 11 

Id-dritt ta’ skrutinju tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 

Fejn att bażiku jiġi adottat skont il-proċedura leġiżlattiva ordi
narja, jew il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jista’ fi 
kwalunkwe mument jindika lill-Kummissjoni li, fl-opinjoni 
tiegħu, l-abbozz ta’ att ta’ implimentazzjoni jeċċedi s-setgħat 
ta’ implimentazzjoni previsti fl-att bażiku. F’tali każ, il-Kummiss
joni għandha teżamina l-abbozz tal-att ta’ implimentazzjoni, 
filwaqt li tqis il-pożizzjonijiet espressi, u għandha tinforma 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jekk ikollhiex l-intenzjoni 
li żżomm, temenda jew tirtira l-abbozz tal-att ta’ implimentazz
joni. 

Artikolu 12 

Tħassir tad-Deċiżjoni 1999/468/KE 

Id-Deċiżjoni 1999/468/KE hija b’dan imħassra. 

L-effetti tal-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom 
jinżammu għall-finijiet tal-atti bażiċi eżistenti li għalihom 
jagħmlu referenza.
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Artikolu 13 

Dispożizzjonijiet tranżizzjonali: adattament tal-atti bażiċi 
eżistenti 

1. Fejn atti bażiċi adottati qabel id-dħul fis-seħħ ta’ dan ir- 
Regolament jipprovdu għall-eżerċizzju tas-setgħat ta’ implimen- 
tazzjoni mill-Kummissjoni skont id-Deċiżjoni 1999/468/KE, ir- 
regoli li ġejjin għandhom japplikaw: 

(a) fejn l-att bażiku jagħmel referenza għall-Artikolu 3 tad- 
Deċiżjoni 1999/468/KE, għandha tapplika l-proċedura 
konsultattiva msemmija fl-Artikolu 4 ta’ dan ir-Regolament; 

(b) fejn l-att bażiku jagħmel referenza għall-Artikolu 4 tad- 
Deċiżjoni 1999/468/KE, għandha tapplika l-proċedura ta’ 
eżami msemmija fl-Artikolu 5 ta’ dan ir-Regolament, bl-eċ- 
ċezzjoni tat-tieni u t-tielet subparagrafi tal-Artikolu 5(4) ta’ 
dan ir-Regolament; 

(ċ) fejn l-att bażiku jagħmel referenza għall-Artikolu 5 tad- 
Deċiżjoni 1999/468/KE, għandha tapplika l-proċedura ta’ 
eżami msemmija fl-Artikolu 5 ta’ dan ir-Regolament u l- 
att bażiku għandu jitqies li jistipula li, fin-nuqqas ta’ opin
joni, il-Kummissjoni ma tistax tadotta l-abbozz tal-att ta’ 
implimentazzjoni, kif previst fil-punt (b) tat-tieni subparag
rafu tal-Artikolu 5(4); 

(d) fejn l-att bażiku jagħmel referenza għall-Artikolu 6 tad- 
Deċiżjoni 1999/468/KE, għandu japplika l-Artikolu 8 ta’ 
dan ir-Regolament; 

(e) fejn l-att bażiku jagħmel referenza għall-Artikoli 7 u 8 tad- 
Deċiżjoni 1999/468/KE, għandhom japplikaw l-Artikoli 10 
u 11 ta’ dan ir-Regolament. 

2. L-Artikoli 3 u 9 ta’ dan ir-Regolament għandhom 
japplikaw għall-kumitati eżistenti kollha għall-finijiet tal-parag
rafu 1. 

3. L-Artikolu 7 ta’ dan ir-Regolament għandu japplika biss 
għal proċeduri eżistenti li jagħmlu referenza għall-Artikolu 4 
tad-Deċiżjoni 1999/468/KE. 

4. Il-miżuri tranżizzjonali stabbiliti f’dan l-Artikolu m’għan- 
dhomx jippreġudikaw in-natura tal-atti kkonċernati. 

Artikolu 14 

Arranġament tranżizzjonali 

Dan ir-Regolament m’għandux jinċidi fuq proċeduri pendenti li 
fihom kumitat ikun diġà ta l-opinjoni tiegħu taħt id-Deċiżjoni 
1999/468/KE. 

Artikolu 15 

Klawsola ta’ eżami 

Sal-1 ta’ Marzu 2016, il-Kummnissjoni għandha tippreżenta 
rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-implimen- 
tazzjoni ta’ dan ir-Regolament, akkumpanjat, jekk ikun meħtieġ, 
minn proposti leġiżlattivi adatti. 

Artikolu 16 

Dħul fis-seħħ 

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-1 ta’ Marzu 2011. 

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha. 

Magħmul fi Strasburgu, is-16 ta’ Frar 2011. 

Għall-Parlament Ewropew 
Il-President 
J. BUZEK 

Għall-Kunsill 
Il-President 

MARTONYI J.
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II

(Komunikazzjonijiet)

FTEHIMIET INTERISTITUZZJONALI

Kriterji Mhux Vinkolanti għall-applikazzjoni tal-Artikoli 290 u 291 tat-Trattat dwar 
il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea — it-18 ta’ Ġunju 2019

(2019/C 223/01)

IL-PARLAMENT EWROPEW, IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA U L-KUMMISSJONI EWROPEA,

Billi:

(1) Il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni (“it-tliet Istituzzjonijiet”) fit-13 ta’ April 2016 ikkonkludew 
il-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet (1) (“il-Ftehim”).

(2) It-tliet Istituzzjonijiet enfasizzaw fil-paragrafu 26 tal-Ftehim, ir-rwol importanti li għandhom l-atti ta’ implimentaz
zjoni u l-atti delegati fil-liġi tal-Unjoni, u li, meta jiġu użati b’mod effiċjenti u trasparenti u f’każijiet ġustifikati, 
huma għodda integrali għal Tfassil Aħjar tal-Liġijiet, filwaqt li jikkontribwixxu għal leġislazzjoni sempliċi u aġġor
nata kif ukoll għall-implimentazzjoni effiċjenti u rapida tagħha.

(3) Fil-paragrafu 28 tal-Ftehim it-tliet Istituzzjonijiet ipprevedew li l-Ftehim Komuni dwar l-Atti Delegati anness 
mal-Ftehim jiġi ssupplimentat bi kriterji mhux vinkolanti għall-applikazzjoni tal-Artikoli 290 u 291 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE).

(4) L-implimentazzjoni ta’ dawk il-kriterji tista’ tkun is-suġġett ta’ diskussjonijiet annwali kemm fil-livell politiku kif ukoll 
f’dak tekniku bħala parti mill-monitoraġġ ġenerali tal-implimentazzjoni tal-Ftehim skont il-paragrafu 50 tiegħu.

(5) Filwaqt li l-Artikolu 291(2) TFUE jistipula li, meta jkun hemm bżonn ta’ kundizzjonijiet uniformi għall-implimen
tazzjoni tal-atti tal-Unjoni li huma legalment vinkolanti, dawk l-atti għandhom jagħtu setgħat ta’ implimentazzjoni 
lill-Kummissjoni jew, fil-każijiet speċifiċi ġustifikati b’mod xieraq u fil-każijiet previsti fl-Artikoli 24 u 26 
tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, lill-Kunsill, l-għan tal-kriterji mhux vinkolanti huwa li jiddelinjaw bejn atti dele
gati u atti ta’ implimentazzjoni, u mhux bejn l-istituzzjonijiet li lilhom jingħataw setgħat ta’ implimentazzjoni. 
Dawn il-kriterji mhux vinkolanti huma mfassla b’mod li ma jiddefinixxu jew jirrestrinġu bl-ebda mod il-kundizzjo
nijiet li permezz tagħhom istituzzjoni tħaddem is-setgħat mogħtija lilha skont il-liġi tal-Unjoni, inkluż l-att bażiku.

(6) Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea diġà indirizzat diversi drabi kwistjonijiet speċifiċi rilevanti għall-applikaz
zjoni tal-Artikoli 290 u 291 tat-TFUE (2). Dik il-każistika tista’ tkompli tiżviluppa fil-futur. Fejn ikun xieraq, jista’ 
jkun meħtieġ li l-kriterji mhux vinkolanti jiġu eżaminati mill-ġdid fid-dawl tal-iżviluppi tal-każistika,

(1) Il-Ftehim Interistituzzjonali bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea tat-13 ta’ April 2016 
dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet (ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1).

(2) Inter alia: Is-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-18 ta’ Marzu 2014, Il-Kummissjoni vs Il-Parlament u l-Kunsill, (magħrufa bħala “il-kawża 
Biocides”),  C-427/12,  ECLI:EU:C:2014:170;  Is-sentenza  tal-Qorti  tal-Ġustizzja  tas-17 ta’  Marzu 2016,  Il-Parlament  vs  Il-Kummissjoni 
(magħrufa bħala “Il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa/il-kawża CEF”), C-286/14, ECLI:EU:C:2016:183; Is-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja 
tas-16 ta’  Lulju  2015,  Il-Kummissjoni  vs  Il-Parlament  u  l-Kunsill  (magħrufa  bħala  “il-kawża tal-Mekkaniżmu ta’  Reċiproċità  tal-Viża”) 
C-88/14, ECLI:EU:C:2015:499.
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Ftiehmu kif ġej:

I. PRINĊIPJI ĠENERALI

1. Dawn il-kriterji mhux vinkolanti jipprovdu gwida lit-tliet istituzzjonijiet dwar jekk f’atti leġislattivi setgħa għandhiex 
tkun ta’ natura delegata jew ta’ implimentazzjoni, u għalhekk għandha tingħata skont l-Artikolu 290 TFUE għall-
adozzjoni ta’ att delegat jew l-Artikolu 291 TFUE għall-adozzjoni ta’ att ta’ implimentazzjoni.

2. F’kull każ in-natura tal-att previst trid tiġi ddeterminata billi jitqiesu l-objettivi, il-kontenut u l-kuntest tal-att previst 
kif ukoll dawk tal-att leġislattiv innifsu.

3. Hija l-kompetenza tal-leġislatur li jiddeċiedi jekk għandhomx jintużaw atti delegati jew ta’ implimentazzjoni u sa 
liema punt, fil-limiti tat-TFUE. F’dak ir-rigward, huwa l-kompitu tal-leġislatur li jiddetermina jekk għandux jagħti 
s-setgħa lill-Kummissjoni biex tadotta atti delegati, kif ukoll li jivvaluta jekk hux se jkun hemm ħtieġa ta’ setgħat biex 
ikun żgurat li jkun hemm kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tal-att leġislattiv.

4. Jekk il-leġislatur iqis li xi dispożizzjoni għandha tkun parti integrali mill-att bażiku, jista’ jiddeċiedi li jinkludi dik 
id-dispożizzjoni f’anness. Il-leġislatur qatt ma huwa obbligat jipprevedi annessi f’atti leġislattivi u minflok jista’ jidde
ċiedi li jipprevedi atti separati, iżda t-tliet Istituzzjonijiet ifakkru li l-istruttura ta’ att leġislattiv għandha tkun iggwi
data mill-impenji u l-objettivi komuni stabbiliti fil-Ftehim biex ikun hemm leġislazzjoni sempliċi, ċara u konsistenti, li 
tkun aċċessibbli, komprensibbli għaċ-ċittadini, għall-amministrazzjonijiet u għall-impriżi, prattika biex tiġi implimen
tata u magħmula indipendentement mill-kwistjoni tal-għoti tas-setgħa. Dan, bl-ebda mod, ma jirrestrinġi s-setgħat 
tal-leġislatur.

5. L-elementi essenzjali tal-leġislazzjoni jridu jiġu ddeterminati fl-att bażiku. Għaldaqstant, is-setgħa li jiġu adottati 
regoli li jinvolvu għażliet politiċi li jaqgħu fir-responsabbiltajiet tal-leġislatura tal-Unjoni, pereżempju billi jkun meħ
tieġ li l-interessi konfliġġenti kkonċernati jintiżnu fuq il-bażi ta’ għadd ta’ valutazzjonijiet, ma tistax tingħata lill-Kum
missjoni (3).Meta tħaddem setgħat delegati jew ta’ implimentazzjoni, il-Kummissjoni trid tirrispetta kompletament 
l-elementi essenzjali tal-att li jagħtiha s-setgħa (4)

6. Att leġislattiv jista’ jagħti s-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati lill-Kummissjoni biss.

7. Il-kriterji ma għandhomx jitqiesu bħala eżawrjenti.

II. KRITERJI

A. ATTI TA’ APPLIKAZZJONI ĠENERALI JEW INDIVIDWALI

1. L-atti delegati jistgħu jkunu ta’ applikazzjoni ġenerali biss. Il-miżuri ta’ applikazzjoni individwali ma jistgħux jiġu 
adottati permezz ta’ atti delegati.

2. L-atti ta’ implimentazzjoni jistgħu jkunu ta’ applikazzjoni individwali jew ġenerali.

3. Att jitqies li għandu applikazzjoni ġenerali jekk japplika għal sitwazzjonijiet determinati oġġettivament u jinvolvi 
effetti legali għall-kategoriji ta’ persuni previsti b’mod ġenerali u fl-astratt (5).

B. EMENDI TA’ ATTI LEĠISLATTIVI INKLUŻI L-ANNESSI TAGĦHOM

1. Jekk il-leġislatur jagħti s-setgħa lill-Kummissjoni biex temenda att leġislattiv, dik is-setgħa tista’ titħaddem biss per
mezz ta’ atti delegati (6), inkluż fejn dik is-setgħa biex temenda tkun tirrigwarda l-annessi, peress li huma parti 
integrali tal-atti leġislattivi.

2. Id-delega ta’ setgħa biex issir “emenda” ta’ att leġislattiv għandha l-għan li tawtorizza lill-Kummissjoni timmodifika 
jew tħassar elementi mhux essenzjali stabbiliti mil-leġislatur f’dak l-att (7). L-emendi jistgħu jinkludu inserimenti 
u żidiet fir-rigward ta’ ċerti elementi mhux essenzjali tal-att leġislattiv, jew it-tħassir jew is-sostituzzjoni ta’ ele
menti mhux essenzjali.

(3) Is-Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-5 ta’ Settembru 2012, Il-Parlament vs Il-Kunsill, C-355/10, ECLI:EU:C:2012:516, il-paragrafi 64, 
65  u  76;  Is-Sentenza  tal-Qorti  tal-Ġustizzja  tas-26  ta’  Lulju  2017,  Ir-Repubblika  Ċeka  vs  Il-Kummissjoni,  C-696/15  P, 
ECLI:UE:C:2017:595,  il-paragrafu 78.  Is-Sentenza tal-Qorti  tal-Ġustizzja  tal-11 ta’  Mejju 2017,  Dyson vs  Il-Kummissjoni,  C-44/16 P, 
ECLI:EU:C:2017:357, il-paragrafi 61 u 62.

(4) Is-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-11 ta’ Mejju 2017, Dyson vs Il-Kummissjoni, C-44/16 P, ECLI:EU:C:2017:357, il-paragrafu 65.
(5) Is-sentenza  tal-Qorti  Ġenerali  tal-14  ta’  Ġunju  2012,  Stichting  Natuur  en  Milieu  u  Pesticide  Action  Network  Europe  vs  Il-Kummissjoni, 

T-338/08,  ECLI:EU:T:2012:300,  il-paragrafu 30;  Is-Sentenza tal-Qorti  Ġenerali  tas-7 ta’  Marzu 2013, Bilbaína de  Alquitranes  et  al  vs 
ECHA, T-93/10, ECLI:EU:T:2013:106, il-paragrafi 32 u 56.

(6) Is-Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-15 ta’ Ottubru 2014, Il-Parlament vs Il-Kummissjoni, C-65/13, ECLI:EU:C:2014:2289, il-paragrafu 
45;  Is-Sentenza  tal-Qorti  tal-Ġustizzja  tas-16  ta’  Lulju  2015,  Il-Kummissjoni  vs  Il-Parlament  Ewropew  u  l-Kunsill,  C-88/14, 
ECLI:EU:C:2006:499, il-paragrafu 31.

(7) Is-Sentenza  tal-Qorti  tal-Ġustizzja  tas-17  ta’  Marzu  2016,  Il-Parlament  vs  Il-Kummissjoni,  C-286/14,  ECLI:EU:C:2016:183, 
il-paragrafu 42.
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C. REGOLI ADDIZZJONALI LI JISSUPPLIMENTAW L-ATT BAŻIKU

Il-miżuri li jikkonsistu fl-adozzjoni ta’ regoli addizzjonali li jibnu fuq il-kontenut jew jiżviluppawh filwaqt li jibqgħu 
fil-limiti tal-qafas regolatorju kif definit mill-att bażiku, għandhom jiġu stipulati f’atti delegati. Dak ikun il-każ għal 
miżuri li jaffettwaw fis-sustanza r-regoli stabbiliti fl-att bażiku u li jippermettu lill-Kummissjoni li “tlaħħam” l-att 
bażiku, sakemm ma jmissux l-elementi essenzjali tiegħu.

D. REGOLI ADDIZZJONALI LI JIMPLIMENTAW L-ATT BAŻIKU

B’kuntrast, regoli addizzjonali li jimplimentaw jew jagħtu effett lir-regoli diġà stabbiliti fl-att bażiku billi jispeċifikaw 
f’aktar dettall il-kontenut ta’ dak l-att, mingħajr ma jaffettwaw is-sustanza tal-qafas leġislattiv, għandhom jiġu stipulati 
f’atti ta’ implimentazzjoni. Dak ikun il-każ fejn il-leġislatur ikun stabbilixxa qafas legali preċiż biżżejjed, pereżempju 
fejn il-kundizzjonijiet u l-kriterji ewlenin huma stabbiliti mil-leġislatur.

E. ATTI LI JISTABBILIXXU PROĊEDURA, METODU JEW METODOLOĠIJA

1. Miżuri li jistabbilixxu proċedura (jiġifieri mod ta’ kif titwettaq jew tinkiseb xi ħaġa sabiex jintlaħaq ċertu riżultat 
definit fl-att bażiku) jistgħu jiġu stipulati jew f’att delegat jew f’att ta’ implimentazzjoni (jew jistgħu jkunu wkoll 
element essenzjali tal-att bażiku), skont in-natura, l-objettivi, il-kontenut u l-kuntest tagħhom.

Pereżempju, miżuri li jistabbilixxu elementi ta’ proċedura li jibnu fuq il-kontenut tal-att bażiku jew jiżviluppawh 
u li jibqgħu fil-limiti tal-qafas regolatorju kif definit mill-att bażiku, għandhom jiġu stipulati f’atti delegati.

B’kuntrast, il-miżuri li jiżguraw l-implimentazzjoni uniformi ta’ regola stabbilita fl-att bażiku billi tiġi stabbilita 
proċedura għandhom jiġu stipulati f’atti ta’ implimentazzjoni.

2. Bl-istess mod, is-setgħa biex jiġu determinati metodu (jiġifieri l-mod kif issir xi ħaġa, partikolarment b’mod rego
lari u sistematiku) jew metodoloġija (jiġifieri r-regoli li jiddeterminaw metodu) tista’ tieħu l-forma ta’ atti delegati 
jew ta’ implimentazzjoni skont in-natura, l-objettivi, il-kontenut u l-kuntest tagħha.

F. ATTI RELATATI MA’ OBBLIGU LI TINGĦATA INFORMAZZJONI

Miżuri relatati ma’ obbligu li tingħata informazzjoni jistgħu jiġu stipulati f’att delegat jew f’att ta’ implimentazzjoni 
(jew jistgħu jkunu saħansitra element essenzjali tal-att bażiku), skont in-natura, l-objettivi, il-kontenut u l-kuntest 
tagħhom.

Pereżempju, il-miżuri li jiddeterminaw regoli addizzjonali li jibnu fuq il-kontenut ta’ obbligu li tingħata informazzjoni 
għandhom jiġu stipulati f’atti delegati. Dak ġeneralment ikun fil-każ ta’ elementi addizzjonali mhux essenzjali li jaf
fettwaw fis-sustanza l-obbligu li tingħata informazzjoni.

B’kuntrast, il-miżuri li għandhom l-għan li jiżguraw li jiġi ssodisfat b’mod uniformi obbligu li tingħata informazzjoni, 
bħall-format u l-mezzi tekniċi, għandhom jiġu stipulati f’atti ta’ implimentazzjoni. Pereżempju, fejn l-att bażiku jidde
termina b’mod preċiż biżżejjed is-sustanza tal-obbligu li tingħata informazzjoni, miżuri li jispeċifikaw f’aktar dettall 
l-informazzjoni li għandha tiġi pprovduta sabiex jiġi żgurat li tkun tista’ ssir il-komparabbiltà tad-data jew li l-obbligi 
jkunu jistgħu jiġu infurzati b’mod effettiv, għandhom jiġu stipulati f’atti ta’ implimentazzjoni.

G. ATTI RELATATI MA’ AWTORIZZAZZJONIJIET

Miżuri relatati mal-awtorizzazzjonijiet, pereżempju ta’ prodotti jew sustanzi, jistgħu jiġu stipulati f’att delegat jew f’att 
ta’ implimentazzjoni (jew jistgħu jkunu saħansitra element essenzjali tal-att bażiku), skont in-natura, l-objettivi, 
il-kontenut u l-kuntest tagħhom.

Awtorizzazzjonijiet ta’ applikazzjoni individwali jistgħu jiġu adottati biss permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni. Awto
rizzazzjonijiet ta’ applikazzjoni ġenerali li fir-rigward tagħhom id-deċiżjoni tal-Kummissjoni tkun ibbażata fuq kriterji 
definiti fl-att bażiku b’mod preċiż biżżejjed għandhom jiġu adottati permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni.

Awtorizzazzjonijiet ta’ applikazzjoni ġenerali li jissupplimentaw l-att bażiku, fis-sens li ma jkunux limitati għall-appli
kazzjoni tal-kriterji stabbiliti fl-att bażiku iżda fl-istess ħin jibnu fuq il-kontenut tal-att bażiku (fil-limiti tas-setgħa 
mogħtija), għandhom jiġu adottati permezz ta’ atti delegati.

III. MONITORAĠĠ TAL-APPLIKAZZJONI U R-REVIŻJONI TA’ DAWN IL-KRITERJI

1. It-tliet Istituzzjonijiet se jagħmlu monitoraġġ konġunt u regolari tal-applikazzjoni ta’ dawn il-kriterji.
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2. It-tliet Istituzzjonijiet se jwettqu reviżjoni tal-kriterji skont l-arranġamenti interni rispettivi tagħhom, fejn applikabbli 
permezz tal-korpi tagħhom li għandhom kompetenza speċifika f’dan il-qasam, jekk ikun meħtieġ u xieraq fid-dawl 
tal-iżviluppi fil-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.
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II

(Atti mhux leġiżlattivi)

FTEHIMIET INTERISTITUZZJONALI

FTEHIM INTERISTITUZZJONALI 

tal-20 ta’ Mejju 2021

bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea dwar Reġistru 
Obbligatorju ta’ Trasparenza 

IL-PARLAMENT EWROPEW, IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA U L-KUMMISSJONI EWROPEA

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 295 tiegħu,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, u b’mod partikolari l-Artikolu 106a 
tiegħu,

Billi:

(1) Il-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea (“l-istituzzjonijiet firmatarji”) 
iżommu djalogu miftuħ, trasparenti u regolari mal-assoċjazzjonijiet rappreżentattivi u mas-soċjetà ċivili 
f’konformità mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE), u b’mod partikolari l-Artikolu 11(1) u (2) tiegħu.

(2) Dak id-djalogu jippermetti lill-partijiet ikkonċernati jippreżentaw il-fehmiet tagħhom dwar deċiżjonijiet li jistgħu 
jaffettwawhom u b’hekk jikkontribwixxu b’mod effettiv għall-bażi ta’ evidenza li fuqha jsiru l-proposti ta’ politika. 
L-involviment mal-partijiet ikkonċernati jtejjeb il-kwalità tat-teħid tad-deċiżjonijiet billi jipprovdi mezzi kif jistgħu 
jingħataw għarfien espert u fehmiet esterni.

(3) It-trasparenza u l-obbligu ta’ rendikont huma essenzjali biex tinżamm il-fiduċja taċ-ċittadini tal-Unjoni fil-leġittimità 
tal-proċessi politiċi, leġiżlattivi u amministrattivi tal-Unjoni.

(4) L-istituzzjonijiet firmatarji jirrikonoxxu l-importanza li jikkoordinaw l-approċċ tagħhom permezz tal-adozzjoni ta’ 
qafas konġunt għall-kooperazzjoni tagħhom, sabiex jippromwovu aktar ir-rappreżentanza ta’ gruppi ta’ interess li 
tkun trasparenti u etika.

(5) It-trasparenza li tikkonċerna r-rappreżentanza ta’ gruppi ta’ interess hija importanti b’mod speċjali biex tippermetti 
liċ-ċittadini jsegwu l-attivitajiet u jkunu konxji mill-influwenza potenzjali tar-rappreżentanti ta’ gruppi ta’ interess, 
inkluża l-influwenza eżerċitata permezz ta’ appoġġ finanzjarju u sponsorizzazzjoni. Din it-trasparenza tiġi żgurata 
l-aħjar permezz ta’ kodiċi ta’ kondotta li jkun fih ir-regoli u l-prinċipji li għandhom jiġu osservati mir-rappreżentanti 
ta’ gruppi ta’ interess li jirreġistraw f’reġistru ta’ trasparenza (ir-“reġistru”).

(6) Fid-dawl tal-esperjenza pożittiva bir-reġistru ta’ trasparenza għal organizzazzjonijiet u individwi li jaħdmu għal 
rashom involuti fit-tfassil u l-implimentazzjoni tal-politika tal-UE stabbilit bil-ftehim bejn il-Parlament Ewropew u 
l-Kummissjoni Ewropea tas-16 ta’ April 2014 (1) (“il-Ftehim tal-2014”), l-istituzzjonijiet firmatarji jqisu li l-ambitu 
tal–Ftehim tal-2014 jenħtieġ li jitwessa.

(7) Huwa meħtieġ li r-reġistru jsir obbligatorju billi jiġu stabbiliti, permezz ta’ deċiżjonijiet individwali adottati minn kull 
waħda mill-istituzzjonijiet firmatarji, miżuri b’effett ekwivalenti li jagħmlu r-reġistrazzjoni tar-rappreżentanti ta’ 
gruppi ta’ interess fir-reġistru prekundizzjoni neċessarja għat-twettiq ta’ ċerti tipi ta’ attivitajiet ta’ rappreżentanza ta’ 
gruppi ta’ interess.

(1) Ftehim bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea dwar ir-reġistru tat-trasparenza għal organizzazzjonijiet u individwi li 
jaħdmu għal rashom involuti fit-tfassil u l-implimentazzjoni tal-politika tal-UE (ĠU L 277, 19.9.2014, p. 11).
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(8) Sabiex jissaħħaħ aktar il-qafas konġunt u ssir aktar ħidma fuq il-progress li sar fl-istabbiliment ta’ kultura ta’ 
trasparenza komuni, l-istituzzjonijiet firmatarji jenħtieġ li jippubblikaw fuq is-sit web tar-reġistru miżuri ta’ 
kundizzjonalità u ta’ trasparenza komplementari li huma jistabbilixxu biex jinkoraġġixxu r-reġistrazzjoni, bħal listi 
ta’ indirizzi elettroniċi apposta, ir-rakkomandazzjoni li ċerti persuni li jieħdu d-deċiżjonijiet jiltaqgħu biss ma’ 
rappreżentanti ta’ gruppi ta’ interess reġistrati jew il-pubblikazzjoni ta’ informazzjoni dwar laqgħat bejn ċerti 
persuni li jieħdu d-deċiżjonijiet u rappreżentanti ta’ gruppi ta’ interess.

(9) Sabiex dan il-Ftehim jiġi promoss lil hinn mill-istituzzjonijiet firmatarji, jenħtieġ li huwa jipprevedi arranġamenti li 
jippermettu lill-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-Unjoni, minbarra l-istituzzjonijiet firmatarji, u 
r-rappreżentanzi permanenti tal-Istati Membri li b’mod volontarju jixtiequ japplikaw il-prinċipji operattivi tal-qafas 
konġunt biex jibbenefikaw mill-assistenza tas-segretarjat tar-reġistru u l-appoġġ tal-helpdesk tiegħu.

(10) Sabiex jiġi evitat piż amministrattiv bla bżonn u f’konformità mal-prattika attwali fir-rigward tar-reġistrazzjoni, 
l-attivitajiet imwettqa minn rappreżentanti ta’ gruppi ta’ interess esklussivament f’isem assoċjazzjoni jew network li 
jkunu parti minnhom jenħtieġ li jitqiesu bħala attivitajiet ta’ dak in-network jew assoċjazzjoni.

(11) L-attivitajiet tal-awtoritajiet pubbliċi tal-Istati Membri, kif ukoll ta’ kwalunkwe assoċjazzjoni jew network ta’ tali 
awtoritajiet pubbliċi li jaġixxu f’isimhom fil-livell tal-Unjoni, nazzjonali jew subnazzjonali, jenħtieġ li ma jkunux 
koperti minn dan il-Ftehim, għalkemm assoċjazzjonijiet u networks ta’ awtoritajiet pubbliċi fil-livell tal-Unjoni, 
nazzjonali jew subnazzjonali involuti f’attivitajiet ta’ rappreżentanza ta’ gruppi ta’ interess jenħtieġ li jitħallew 
jirreġistraw.

(12) Il-prattika li jiġi adottat rapport annwali dwar il-funzjonament tar-reġistru jenħtieġ li tinżamm bħala għodda biex tiġi 
żgurata viżibilità xierqa għall-approċċ koordinat tal-istituzzjonijiet firmatarji u biex tissaħħaħ il-fiduċja taċ-ċittadini. 
L-ambitu tar-rapport annwali jenħtieġ li jiġi estiż biex ikopri l-miżuri ta’ kundizzjonalità u ta’ trasparenza 
komplementari implimentati mill-istituzzjonijiet firmatarji.

(13) Il-funzjonament tar-reġistru jenħtieġ li ma jinfluwenzax il-kompetenzi ta’ xi waħda mill-istituzzjonijiet firmatarji jew 
jaffettwa s-setgħat rispettivi tagħhom ta’ organizzazzjoni interna.

(14) Fl-eżerċitar tas-setgħat rispettivi tagħhom ta’ organizzazzjoni interna, l-istituzzjonijiet firmatarji jenħtieġ li 
jiddelegaw lis-segretarjat u lill-bord tat-tmexxija tar-reġistru s-setgħa li jaġixxu f’isimhom għall-adozzjoni ta’ 
deċiżjonijiet individwali li jikkonċernaw l-applikanti u r-reġistranti, skont dan il-Ftehim. L-istituzzjonijiet firmatarji 
jenħtieġ li jkunu kokonvenuti fi kwalunkwe azzjoni legali mressqa quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni 
Ewropea kontra deċiżjonijiet finali tal-bord tat-tmexxija tar-reġistru li jaffettwaw b’mod negattiv lill-applikanti jew 
lir-reġistranti.

(15) L-istituzzjonijiet firmatarji jenħtieġ li jaġixxu f’kooperazzjoni leali reċiproka fl-implimentazzjoni ta’ dan il-Ftehim.

(16) Kwalunkwe waħda mill-istituzzjonijiet firmatarji jenħtieġ li tkun tista’ ssegwi politiki oħra ta’ governanza tajba u 
trasparenza barra mill-qafas ta’ dan il-Ftehim, sal-punt li dawn il-politiki ma jfixklux l-implimentazzjoni ta’ u 
l-objettivi segwiti minn dan il-Ftehim.

(17) Dan il-Ftehim huwa mingħajr preġudizzju għall-eżerċitar tad-drittijiet skont l-Artikolu 11(4) TUE, dwar l-inizjattiva 
taċ-ċittadini Ewropej, u l-Artikolu 227 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), dwar id-dritt ta’ 
petizzjoni lill-Parlament Ewropew,

JIFTIEHMU KIF ĠEJ:

Artikolu 1

Għan u kamp ta’ applikazzjoni

Dan il-Ftehim jistabbilixxi qafas u prinċipji operattivi għal approċċ koordinat min-naħa tal-istituzzjonijiet firmatarji fir-rigward tar- 
rappreżentanza trasparenti u etika ta’ gruppi ta’ interess.

Permezz ta’ deċiżjonijiet individwali meħuda abbażi tas-setgħat tagħhom ta’ organizzazzjoni interna, l-istituzzjonijiet 
firmatarji jaqblu li jimplimentaw l-approċċ koordinat imsemmi fl-ewwel paragrafu fir-rigward tal-attivitajiet koperti minn 
dan il-Ftehim (“attivitajiet koperti”) u li jistabbilixxu dawk l-attivitajiet koperti li huma jiddeċiedu li jagħmlu soġġetti għal 
reġistrazzjoni fir-reġistru.
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Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan il-Ftehim, japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a) “rappreżentant ta’ grupp ta’ interess” tfisser kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika, jew grupp formali jew informali, 
assoċjazzjoni jew network, li tinvolvi ruħha f’attivitajiet koperti;

(b) “applikant” tfisser kwalunkwe rappreżentant ta’ grupp ta’ interess li japplika biex jiddaħħal fir-reġistru;

(c) “reġistrant” tfisser kwalunkwe rappreżentant ta’ grupp ta’ interess b’reġistrazzjoni fir-reġistru;

(d) “klijent” tfisser kwalunkwe rappreżentant ta’ grupp ta’ interess li jkun daħal f’relazzjoni kuntrattwali ma’ intermedjarju 
bil-għan li dak l-intermedjarju javvanza l-interessi ta’ dak ir-rappreżentant ta’ grupp ta’ interess billi jwettaq attivitajiet 
koperti;

(e) “intermedjarju” tfisser kwalunkwe rappreżentant ta’ grupp ta’ interess li javvanza l-interessi ta’ klijent billi jwettaq 
attivitajiet koperti;

(f) “relazzjoni bejn il-klijent u l-intermedjarju” tfisser kwalunkwe relazzjoni kuntrattwali bejn klijent u intermedjarju li 
tikkonċerna t-twettiq ta’ attivitajiet koperti;

(g) “persunal” tfisser il-persunal soġġett għar-Regolamenti tal-Persunal għall-Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u 
l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg Applikabbli għall-Aġenti l-Oħra tal-Unjoni, stabbiliti fir-Regolament tal-Kunsill (KEE, 
Euratom, KEFA) Nru 259/68 (2), impjegati minn kwalunkwe waħda mill-istituzzjonijiet firmatarji, irrispettivament 
mill-kategorija li lilha jappartjenu;

(h) “kundizzjonalità” tfisser il-prinċipju li permezz tiegħu r-reġistrazzjoni fir-reġistru tkun prekundizzjoni meħtieġa għar- 
rappreżentanti ta’ gruppi ta’ interess biex ikunu jistgħu jwettqu ċerti attivitajiet koperti.

Artikolu 3

Attivitajiet koperti

1. Dan il-Ftehim għandu jkopri attivitajiet imwettqa minn rappreżentanti ta’ gruppi ta’ interess bil-għan li jinfluwenzaw 
il-formulazzjoni jew l-implimentazzjoni ta’ politika jew leġiżlazzjoni, jew il-proċessi tat-teħid ta’ deċiżjonijiet tal-istituzzjonijiet 
firmatarji jew ta’ istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji oħra tal-Unjoni (flimkien imsejħa “istituzzjonijiet tal-Unjoni”), 
mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 4.

2. B’mod partikolari, l-attivitajiet koperti msemmija fil-paragrafu 1 jinkludu fost oħrajn:

(a) l-organizzazzjoni jew il-parteċipazzjoni f’laqgħat, konferenzi jew avvenimenti, kif ukoll l-involviment fi kwalunkwe 
kuntatt simili mal-istituzzjonijiet tal-Unjoni;

(b) il-kontribut għal konsultazzjonijiet, seduti ta’ smigħ jew inizjattivi simili oħra jew il-parteċipazzjoni fihom;

(c) l-organizzazzjoni ta’ kampanji ta’ komunikazzjoni, pjattaformi, networks u inizjattivi fil-livell lokali;

(d) it-tħejjija jew l-ikkummissjonar ta’ dokumenti ta’ politika u ta’ pożizzjoni, emendi, stħarriġ tal-opinjoni pubblika u 
stħarriġ, ittri miftuħa u materjal ieħor ta’ komunikazzjoni jew informazzjoni, u l-ikkummissjonar u t-twettiq ta’ riċerka.

Artikolu 4

Attivitajiet mhux koperti

1. Dan il-Ftehim ma għandux ikopri l-attivitajiet li ġejjin:

(a) l-għoti ta’ pariri legali u professjonali oħra, fejn:

(i) dan jikkonsisti f’rappreżentanza ta’ klijenti fil-kuntest ta’ proċedura ta’ konċiljazzjoni jew medjazzjoni bil-għan li 
tipprevjeni t-tressiq ta’ tilwima quddiem korp ġudizzjarju jew amministrattiv;

(2) ĠU L 56, 4.3.1968, p. 1.
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(ii) il-parir jingħata lill-klijenti biex jgħinhom jiżguraw li l-attivitajiet tagħhom jikkonformaw mal-qafas legali eżistenti; 
jew

(iii) dan jikkonsisti fir-rappreżentanza tal-klijenti u s-salvagwardja tad-drittijiet fundamentali jew proċedurali tagħhom, 
bħad-dritt li jinstemgħu, id-dritt ta’ proċess ġust, u d-dritt tad-difiża fi proċedimenti amministrattivi, u jinkludi 
attivitajiet imwettqa minn avukati jew minn kwalunkwe professjonist ieħor involut fir-rappreżentanza tal-klijenti 
u s-salvagwardja tad-drittijiet fundamentali jew proċedurali tagħhom;

(b) il-preżentazzjoni ta’ sottomissjonijiet bħala parti jew parti terza fil-qafas ta’ proċedura legali jew amministrattiva 
stabbilita mil-liġi tal-Unjoni jew mil-liġi internazzjonali applikabbli għall-Unjoni, u sottomissjonijiet ibbażati fuq 
relazzjoni kuntrattwali ma’ kwalunkwe waħda mill-istituzzjonijiet firmatarji jew abbażi ta’ ftehim ta’ għotja ffinanzjat 
mill-fondi tal-Unjoni;

(c) attivitajiet tas-sħab soċjali li jaġixxu bħala parteċipanti fid-djalogu soċjali skont l-Artikolu 152 TFUE;

(d) il-preżentazzjoni ta’ sottomissjonijiet b’rispons għal talbiet diretti u speċifiċi minn kwalunkwe waħda mill- 
istituzzjonijiet tal-Unjoni, ir-rappreżentanti jew il-persunal tagħhom, għal informazzjoni fattwali, data jew għarfien 
espert;

(e) attivitajiet imwettqa minn persuni fiżiċi li jaġixxu f’kapaċità strettament personali u mhux bi rbit ma’ oħrajn;

(f) laqgħat spontanji, laqgħat ta’ natura purament privata jew soċjali u laqgħat li jsiru fil-kuntest ta’ proċedura 
amministrattiva stabbilita mit-TUE jew mit-TFUE jew mill-atti legali tal-Unjoni.

2. Dan il-Ftehim ma għandux ikopri attivitajiet imwettqa mill-korpi li ġejjin:

(a) awtoritajiet pubbliċi tal-Istati Membri, inklużi r-rappreżentanzi permanenti u l-ambaxxati tagħhom, fil-livell nazzjonali 
u subnazzjonali;

(b) assoċjazzjonijiet u networks tal-awtoritajiet pubbliċi fil-livell tal-Unjoni, nazzjonali jew subnazzjonali, bil-kundizzjoni 
li jaġixxu esklussivament f’isem l-awtoritajiet pubbliċi rilevanti;

(c) organizzazzjonijiet intergovernattivi, inkluż l-aġenziji u l-korpi li joħorġu minnhom;

(d) awtoritajiet pubbliċi ta’ pajjiżi terzi, inkluż il-missjonijiet diplomatiċi u l-ambaxxati tagħhom, minbarra fejn tali 
awtoritajiet ikunu rrappreżentati minn entitajiet legali, uffiċċji jew networks mingħajr status diplomatiku jew ikunu 
rrappreżentati minn intermedjarju;

(e) partiti politiċi, bl-eċċezzjoni ta’ kwalunkwe organizzazzjoni maħluqa minn jew affiljata ma’ partiti politiċi;

(f) knejjes u assoċjazzjonijiet jew komunitajiet reliġjużi, kif ukoll organizzazzjonijiet filosofiċi u mhux konfessjonali 
msemmija fl-Artikolu 17 TFUE, bl-eċċezzjoni ta’ uffiċċji, entitajiet ġuridiċi, jew networks maħluqa biex 
jirrappreżentaw knejjes, komunitajiet reliġjużi jew organizzazzjonijiet filosofiċi u mhux konfessjonali fir-relazzjonijiet 
tagħhom mal-istituzzjonijiet tal-Unjoni, kif ukoll l-assoċjazzjonijiet tagħhom.

Artikolu 5

Miżuri ta’ kundizzjonalità u ta’ trasparenza komplementari

1. L-istituzzjonijiet firmatarji jimpenjaw ruħhom għall-prinċipju tal-kundizzjonalità, li huma għandhom jimplimentaw 
permezz ta’ deċiżjonijiet individwali abbażi tas-setgħat tagħhom ta’ organizzazzjoni interna.

2. Meta jadottaw miżuri ta’ kundizzjonalità jew ta’ trasparenza komplementari biex jinkoraġġixxu r-reġistrazzjoni u 
jsaħħu l-qafas konġunt stabbilit minn dan il-Ftehim, l-istituzzjonijiet firmatarji għandhom jiżguraw li dawn il-miżuri jkunu 
konsistenti ma’ dan il-Ftehim u li jsaħħu l-objettiv tal-approċċ koordinat imsemmi fl-Artikolu 1, jiġifieri, li jistabbilixxu 
standard għoli ta’ rappreżentanza trasparenti u etika ta’ gruppi ta’ interess fil-livell tal-Unjoni.

3. Il-miżuri ta’ kundizzjonalità u ta’ trasparenza komplementari adottati mill-istituzzjonijiet firmatarji għandhom isiru 
pubbliċi fuq is-sit web tar-reġistru, li għandu jiġi aġġornat regolarment.
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Artikolu 6

Eliġibbiltà u kodiċi ta’ kondotta

1. L-applikanti li jissottomettu applikazzjoni kompluta għal reġistrazzjoni għandhom ikunu eliġibbli li jiddaħħlu fir- 
reġistru jekk iwettqu attivitajiet koperti u josservaw il-kodiċi ta’ kondotta stabbilit fl-Anness I (“kodiċi ta’ kondotta”).

2. Meta jissottomettu applikazzjoni għar-reġistrazzjoni, l-applikanti għandhom jipprovdu l-informazzjoni elenkata 
fl-Anness II u għandhom jaqblu li dik l-informazzjoni tkun disponibbli fl-isfera pubblika.

3. L-applikanti jistgħu jintalbu jissostanzjaw l-eliġibbiltà tagħhom biex jiddaħħlu fir-reġistru u l-preċiżjoni tal- 
informazzjoni sottomessa minnhom.

4. Is-segretarjat tar-reġistru (“is-Segretarjat”) għandu jattiva r-reġistrazzjoni ta’ applikant ladarba l-eliġibbiltà tal- 
applikant tkun ġiet stabbilita u r-reġistrazzjoni titqies li tissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness II.

5. Ladarba r-reġistrazzjoni ta’ applikant tkun ġiet attivata, l-applikant għandu jsir reġistrant.

6. Is-Segretarjat għandu jimmonitorja r-reġistrazzjonijiet u jevalwa l-eliġibbiltà kontinwa tar-reġistranti u l-osservanza 
tal-kodiċi ta’ kondotta, skont il-proċeduri stabbiliti fl-Anness III.

7. Is-Segretarjat jista’ jwettaq investigazzjonijiet abbażi ta’ lment li jallega li reġistrant ma jkunx osserva l-kodiċi ta’ 
kondotta, kif ukoll fuq inizjattiva proprja fid-dawl ta’ informazzjoni li r-reġistrant jista’ jkun li ma għadux jissodisfa 
r-rekwiżiti għall-eliġibbiltà skont il-paragrafu 1.

8. Fil-kuntest ta’ monitoraġġ jew ta’ investigazzjoni mis-Segretarjat, ir-reġistranti għandhom b’mod partikolari:

(a) jippreżentaw, jekk jintalbu, materjal ta’ sostenn li juri li l-informazzjoni relatata mar-reġistrazzjoni tagħhom għadha 
preċiża; u

(b) jikkooperaw b’mod sinċier u kostruttiv skont il-proċeduri stabbiliti fl-Anness III.

Artikolu 7

Bord tat-Tmexxija

1. Il-bord tat-tmexxija tar-reġistru (“Bord tat-Tmexxija”) għandu jikkonsisti mis-Segretarji Ġenerali tal-istituzzjonijiet 
firmatarji li għandu jkollhom il-presidenza tiegħu fuq bażi ta’ rotazzjoni għal terminu ta’ sena.

2. Il-Bord tat-Tmexxija għandu:

(a) jissorvelja l-implimentazzjoni ġenerali ta’ dan il-Ftehim;

(b) jiddetermina l-prijoritajiet annwali għar-reġistru kif ukoll l-estimi u s-sehem tal-baġit meħtieġa għall-implimentazzjoni 
ta’ dawk il-prijoritajiet;

(c) jagħti struzzjonijiet ġenerali lis-Segretarjat;

(d) jadotta r-rapport annwali msemmi fl-Artikolu 13;

(e) jeżamina u jiddeċiedi dwar talbiet motivati għal rieżami tad-deċiżjonijiet tas-Segretarjat skont il-punt 9 tal-Anness III.

3. Il-Bord tat-Tmexxija għandu jiltaqa’ tal-inqas kull sena fuq inizjattiva tal-President tiegħu. Dan jista’ wkoll jiltaqa’ fuq 
it-talba ta’ wieħed mill-membri tiegħu.

4. Il-Bord tat-Tmexxija għandu jiddeċiedi b’kunsens.

Artikolu 8

Segretarjat

1. Is-Segretarjat għandu jkun struttura operattiva konġunta stabbilita għall-ġestjoni tal-funzjonament tar-reġistru. Dan 
għandu jkun magħmul mill-kapijiet ta’ unità, jew ekwivalenti, responsabbli għall-kwistjonijiet ta’ trasparenza f’kull 
istituzzjoni firmatarja (“kapijiet ta’ unità”) u l-persunal rispettiv tagħhom.
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2. Wieħed mill-kapijiet ta’ unità għandu jinħatar biex jaġixxi bħala “Koordinatur” mill-Bord tat-Tmexxija għal terminu li 
jista’ jiġġedded ta’ sena. Is-Segretarjat għandu jopera taħt il-koordinazzjoni tal-Koordinatur.

Il-Koordinatur għandu jirrappreżenta s-Segretarjat u jissorvelja x-xogħol ta’ kuljum tiegħu, fl-interess komuni tal- 
istituzzjonijiet firmatarji.

3. Is-Segretarjat għandu:

(a) jirrapporta lill-Bord tat-Tmexxija, iħejji l-laqgħat tiegħu u jassistih fil-kompiti tiegħu;

(b) jistabbilixxi linji gwida għar-reġistranti, sabiex jiġi żgurat li dan il-Ftehim ikun applikat b’mod konsistenti;

(c) jiddeċiedi dwar l-eliġibbiltà tal-applikanti u jissorvelja l-kontenut tar-reġistru, bil-għan li jinkiseb livell ottimali ta’ 
kwalità tad-data fir-reġistru, bil-fehim li, madankollu, ir-reġistranti huma fl-aħħar mill-aħħar responsabbli għall- 
preċiżjoni tal-informazzjoni li pprovdew;

(d) jipprovdi appoġġ ta’ helpdesk lill-applikanti u lir-reġistranti;

(e) iwettaq investigazzjonijiet u japplika miżuri skont l-Anness III;

(f) iwettaq azzjonijiet ta’ komunikazzjoni u sensibilizzazzjoni mmirati lejn il-partijiet ikkonċernati;

(g) jabbozza r-rapport annwali msemmi fl-Artikolu 13;

(h) ikun responsabbli għall-iżvilupp u l-manutenzjoni tal-IT tar-reġistru;

(i) jiskambja l-aħjar prattika u esperjenza ma’ korpi simili dwar it-trasparenza tar-rappreżentanza ta’ gruppi ta’ interess;

(j) iwettaq kwalunkwe attività oħra meħtieġa għall-implimentazzjoni ta’ dan il-Ftehim.

4. Is-Segretarjat għandu jiddeċiedi b’kunsens tal-kapijiet ta’ unità.

Artikolu 9

Għoti ta’ setgħa

Il-Bord tat-Tmexxija u s-Segretarjat għandhom iwettqu l-kompiti assenjati lilhom skont l-Artikoli 7 u 8 u, fit-twettiq ta’ 
dawk il-kompiti, għandu jkollhom is-setgħa li jadottaw deċiżjonijiet f’isem l-istituzzjonijiet firmatarji.

Artikolu 10

Riżorsi

1. L-istituzzjonijiet firmatarji għandhom jiżguraw li r-riżorsi umani, amministrattivi, tekniċi u finanzjarji meħtieġa jsiru 
disponibbli, inkluż persunal adegwat għas-Segretarjat, sabiex jiġi żgurat li l-implimentazzjoni ta’ dan il-Ftehim tkun 
effettiva.

2. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 7(2), punt (b) u filwaqt li jitqies id-daqs differenti tat-tabelli tal-persunal tal- 
istituzzjonijiet, l-istituzzjonijiet firmatarji għandhom jieħdu l-passi meħtieġa biex jiffinanzjaw iż-żamma, l-iżvilupp u 
l-promozzjoni tar-reġistru.

Artikolu 11

Involviment volontarju tal-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni, minbarra l-istituzzjonijiet 
firmatarji

1. L-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-Unjoni, minbarra l-istituzzjonijiet firmatarji, jistgħu jinnotifikaw 
lill-Bord tat-Tmexxija bil-miżuri li permezz tagħhom jiddeċiedu li jagħmlu ċerti attivitajiet soġġetti għal reġistrazzjoni fir- 
reġistru, jew bi kwalunkwe miżura ta’ trasparenza komplementari li jieħdu.
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2. Fejn il-Bord tat-Tmexxija jqis li l-miżuri msemmija fil-paragrafu 1 ikunu konsistenti mal-objettivi segwiti minn dan 
il-Ftehim, dan jista’, jilħaq qbil mal-istituzzjoni, korp, uffiċċju jew aġenzija tal-Unjoni, dwar kundizzjonijiet li taħthom dik 
l-istituzzjoni, korp, uffiċċju jew aġenzija tista’ tibbenefika mill-assistenza tas-Segretarjat u l-appoġġ tal-helpdesk. Kull 
miżura nnotifikata taħt il-paragrafu 1 għandha tiġi ppubblikata fuq is-sit web tar-reġistru.

Artikolu 12

Involviment volontarju tar-rappreżentanzi permanenti tal-Istati Membri

L-Istati Membri jistgħu jinnotifikaw lill-Bord tat-Tmexxija bil-miżuri meħuda, skont il-liġi nazzjonali , li permezz tagħha 
jiddeċiedu li jagħmlu ċerti attivitajiet immirati lejn ir-rappreżentanzi permanenti tagħhom soġġetti għar-reġistrazzjoni fir- 
reġistru, jew b’kwalunkwe miżura ta’ trasparenza komplementari li jieħdu. Kull miżura nnotifikata b’dan il-mod għandha 
tiġi ppubblikata fuq is-sit web tar-reġistru.

Artikolu 13

Rapport annwali

1. Il-Bord tat-Tmexxija għandu jadotta rapport annwali dwar il-funzjonament tar-reġistru matul is-sena preċedenti.

2. Ir-rapport annwali għandu jinkludi:

(a) kapitolu dwar informazzjoni fattwali fuq ir-reġistru, il-kontenut tiegħu u kwalunkwe tibdil li jikkonċerna r-reġistru;

(b) kapitolu dwar il-miżuri ta’ kundizzjonalità u ta’ trasparenza komplementari, imsemmija fl-Artikolu 5, li jkunu fis-seħħ.

3. Il-Bord tat-Tmexxija għandu jissottometti r-rapport annwali lill-istituzzjonijiet firmatarji u għandu jiżgura li dan jiġi 
ppubblikat fuq is-sit web tar-reġistru.

Artikolu 14

Rieżami

1. L-istituzzjonijiet firmatarji għandhom jivvalutaw l-implimentazzjoni tal-miżuri meħuda skont l-Artikolu 5 sat-
2 ta’ Lulju 2022, u b’mod regolari wara dan, bil-ħsieb, fejn xieraq, li jsiru rakkomandazzjonijiet dwar it-titjib u t-tisħiħ ta’ 
dawn il-miżuri.

2. Dan il-Ftehim għandu jkun soġġett għal rieżami mhux aktar tard mit-2 ta’ Lulju 2025.

Artikolu 15

Dispożizzjonijiet finali u tranżizzjonali

1. Dan il-Ftehim għandu jkun ta’ natura vinkolanti għall-istituzzjonijiet firmatarji.

2. Għall-finijiet tal-Artikolu 9, kull istituzzjoni firmatarja timpenja ruħha li tadotta deċiżjoni li għandha taqra kif ġej:

“Il-Bord tat-Tmexxija u s-Segretarjat għandu jkollhom is-setgħa li jadottaw f’isem [isem tal-istituzzjoni] deċiżjonijiet 
individwali li jikkonċernaw l-applikanti u r-reġistranti, skont il-Ftehim Interistituzzjonali tal-20 ta’ Mejju 2021 dwar 
reġistru obbligatorju ta’ trasparenza (ĠU L 207, 11.6.2021, p. 1).”.

Dawk id-deċiżjonijiet għandhom jidħlu fis-seħħ fid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan il-Ftehim.

3. Dan il-Ftehim għandu jissostitwixxi l-Ftehim tal-2014 li l-effetti tiegħu għandhom jieqfu japplikaw mid-data tad-dħul 
fis-seħħ ta’ dan il-Ftehim.

4. Dan il-Ftehim għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea.
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5. Ir-reġistranti li jkunu ddaħħlu fir-reġistru qabel id-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan il-Ftehim għandhom, għal perjodu ta’ 
sitt xhur mid-data ta’ dħul fis-seħħ ta’ dan il-Ftehim, ikunu intitolati li jemendaw ir-reġistrazzjoni tagħhom biex jissodisfaw 
ir-rekwiżiti l-ġodda li jirriżultaw minn dan il-Ftehim sabiex jibqgħu fuq ir-reġistru.

6. Kwalunkwe investigazzjoni ta’ allerti jew ilmenti miftuħa skont il-Ftehim tal-2014 għandha titwettaq skont 
il-proċedura stabbilita f’dak il-Ftehim.

Magħmul fi Brussell, l-20 ta’ Mejju 2021.

Għall-Parlament Ewropew
Il-President

David Maria SASSOLI

Għall-Kunsill
Il-President

Ana Paula ZACARIAS

Għall-Kummissjoni
F’isem il-President
Věra JOUROVÁ
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ANNESS I 

KODIĊI TA’ KONDOTTA 

Ir-reġistranti għandhom joperaw f’konformità mar-regoli u l-prinċipji stabbiliti f’dan l-Anness. B’mod partikolari, 
ir-reġistranti għandhom:

(a) fir-relazzjonijiet tagħhom ma’ kwalunkwe waħda mill-istituzzjonijiet firmatarji u istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji jew 
aġenziji oħra tal-Unjoni (flimkien imsemmija bħala “istituzzjonijiet tal-Unjoni”), dejjem jidentifikaw ruħhom bl-isem, 
bin-numru ta’ reġistrazzjoni u bl-entità jew entitajiet li jaħdmu għalihom jew li jirrappreżentaw;

(b) jiddikjaraw l-interessi u l-objettivi li jippromwovu, u jispeċifikaw il-klijenti jew il-membri li jirrappreżentaw kif ukoll, 
fejn applikabbli, in-numru ta’ reġistrazzjoni ta’ dawk il-klijenti jew membri;

(c) ma jiksbux jew ma jippruvawx jiksbu informazzjoni jew deċiżjonijiet b’mod diżonest jew bl-użu ta’ pressjoni mhux 
dovuta, aġir inkorrett jew lingwaġġ offensiv;

(d) ma jabbużawx mir-reġistrazzjoni tagħhom għal qligħ kummerċjali jew ifixklu jew jirrappreżentaw ħażin l-effett tar- 
reġistrazzjoni;

(e) ma jagħmlux ħsara għar-reputazzjoni tar-reġistru jew jikkawżaw preġudizzju lill-istituzzjonijiet tal-Unjoni, jew jużaw 
il-logos tagħhom mingħajr awtorizzazzjoni espliċita;

(f) jiżguraw li l-informazzjoni li jipprovdu mar-reġistrazzjoni, u li sussegwentement jamministraw fil-qafas tal-attivitajiet 
koperti tagħhom, tkun kompluta, aġġornata, preċiża u ma tqarraqx, u jaqblu li dik l-informazzjoni tkun disponibbli 
fl-isfera pubblika;

(g) jirrispettaw u jevitaw li jostakolaw l-implimentazzjoni u l-applikazzjoni tar-regoli, kodiċijiet u linji gwida rilevanti 
disponibbli għall-pubbliku, li huma stabbiliti mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni;

(h) ma jħajrux lil Membri tal-Parlament Ewropew, membri tal-Kummissjoni jew persunal tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni 
biex jiksru r-regoli u l-istandards ta’ mġiba applikabbli għalihom;

(i) jekk jimpjegaw ex membri tal-Parlament Ewropew, membri tal-Kummissjoni jew persunal tal-istituzzjonijiet tal- 
Unjoni, iqisu debitament ir-rekwiżiti ta’ kunfidenzjalità u r-regoli applikabbli għal dawk l-individwi wara li jitilqu mill- 
istituzzjoni rispettiva, bil-ħsieb li jiġu evitati kunflitti ta’ interess;

(j) fejn ikunu involuti f’relazzjoni bejn il-klijent u l-intermedjarju:

(i) jiżguraw li l-partijiet f’din ir-relazzjoni jiddaħħlu fir-reġistru, u

(ii) bħala klijenti jew intermedjarji, jiżguraw li l-informazzjoni rilevanti dwar ir-relazzjoni mdaħħla fir-reġistru skont 
l-Anness II tiġi ppubblikata;

(k) fejn, għall-fini tat-twettiq ta’ attivitajiet koperti, jesternalizzaw ċerti kompiti lil partijiet terzi li mhumiex irreġistrati 
huma stess, jiżguraw li dawn il-partijiet jikkonformaw ma’ standards etiċi li huma tal-inqas ekwivalenti għal dawk li 
japplikaw għar-reġistranti;

(l) jippreżentaw lis-Segretarjat, jekk mitluba, materjal ta’ appoġġ li juri l-eliġibbiltà tagħhom u l-preċiżjoni tal- 
informazzjoni sottomessa, u jikkooperaw b’mod sinċier u kostruttiv mas-Segretarjat;

(m) jirrikonoxxu li jistgħu jiġu soġġetti għall-proċeduri ta’ investigazzjoni u, fejn applikabbli, għall-miżuri previsti 
fl-Anness III;

(n) jieħdu l-passi xierqa biex jiżguraw li kwalunkwe wieħed mill-impjegati tagħhom involut fl-attivitajiet koperti jiġi 
infurmat dwar l-impenn tiegħu bħala reġistrant biex josserva dan il-kodiċi ta’ kondotta;

(o) jinfurmaw lill-klijenti jew il-membri li jirrappreżentaw fil-qafas tal-attivitajiet koperti bl-impenn tagħhom bħala 
reġistranti li josservaw dan il-kodiċi ta’ kondotta;

(p) jirrispettaw, u jevitaw li jostakolaw ir-regoli u l-arranġamenti speċifiċi dwar l-aċċess u s-sigurtà stabbiliti mill- 
istituzzjonijiet firmatarji.
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ANNESS II 

INFORMAZZJONI LI GĦANDHA TIDDAĦĦAL FIR-REĠISTRU 

Dan l-Anness jistabbilixxi l-informazzjoni li għandha tkun disponibbli fir-reġistru. Dik l-informazzjoni għandha tingħata 
mill-applikanti jew, skont il-każ, mir-reġistranti, ħlief fejn tiddaħħal awtomatikament.

I. INFORMAZZJONI ĠENERALI

(a) l-isem tal-entità; l-indirizz tal-uffiċċju prinċipali u l-uffiċċju responsabbli għar-relazzjonijiet mal-Unjoni, jekk ikun 
differenti mill-uffiċċju prinċipali; in-numru tat-telefon; l-indirizz elettroniku (1); is-sit web;

(b) il-forma tal-entità;

(c) l-interessi rappreżentati;

(d) konferma li l-applikant jopera skont il-kodiċi ta’ kondotta;

(e) l-isem tal-persuna legalment responsabbli għall-entità u tal-persuna responsabbli għar-relazzjonijiet mal-Unjoni;

(f) stima annwali tal-ekwivalenti full-time għall-persuni involuti fl-attivitajiet koperti skont il-perċentwali li ġejjin ta’ 
attività full-time: 10 %, 25 %, 50 %, 75 % jew 100 %;

(g) l-għanijiet, il-mandat, l-oqsma ta’ interess u l-livell ġeografiku ta’ impenn;

(h) l-organizzazzjonijiet li r-reġistrant ikun membru tagħhom u l-entitajiet li jkun affiljat magħhom ir-reġistrant;

(i) il-membri u/jew l-affiljazzjoni tar-reġistrant man-networks u l-assoċjazzjonijiet rilevanti.

II. RABTIET MAL-ISTITUZZJONIJIET TAL-UNJONI

(a) il-proposti leġiżlattivi, il-politiki jew l-inizjattivi tal-Unjoni mmirati mill-attivitajiet koperti;

(b) is-sħubija fi gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni (2) u fora u pjattaformi oħra appoġġjati mill-Unjoni;

(c) is-sħubija jew l-appoġġ ta’ intergruppi u attivitajiet oħra ta’ gruppi mhux uffiċjali organizzati fil-bini tal-Parlament 
Ewropew, jew il-parteċipazzjoni fihom;

(d) l-ismijiet ta’ persuni b’awtorizzazzjoni ta’ aċċess għall-bini tal-Parlament Ewropew (3).

III. INFORMAZZJONI FINANZJARJA

Ir-reġistranti, inkluż l-intermedjarji, għandhom jiddikjaraw l-ammont u s-sors ta’ kwalunkwe għotja mill-Unjoni li 
tikkontribwixxi għall-ispejjeż operattivi tagħhom. L-ammonti ddikjarati għandhom ikunu f’euro.

(a) Ir-reġistranti li jippromwovu l-interessi tagħhom stess jew l-interessi kollettivi tal-membri tagħhom fil-konfront ta’ 
kwalunkwe waħda mill-istituzzjonijiet firmatarji għandhom jipprovdu stima aġġornata tal-ispejjeż annwali relatati 
mal-attivitajiet koperti skont il-grilja ta’ hawn taħt. L-istima tal-ispejjeż annwali għandha tkopri sena sħiħa ta’ ħidma u 
tirreferi għall-aktar sena finanzjarja magħluqa riċenti, mid-data tar-reġistrazzjoni jew mid-data tal-aġġornament 
annwali tad-dettalji tar-reġistrazzjoni.

Id-daqs tal-kategorija tal-ispejjeż annwali f’euro:

< 10 000

10 000 – 24 999

25 000 – 49 999

50 000 – 99 999

(1) L-indirizz elettroniku pprovdut mhux se jiġi ppubblikat.
(2) Is-sħubija tal-gruppi ta’ esperti għandha tiddaħħal fir-reġistru awtomatikament. Ir-reġistrazzjoni ma għandhiex tagħti dritt awtomatiku 

għal din is-sħubija.
(3) Ir-reġistranti jistgħu jitolbu awtorizzazzjoni għal aċċess għall-bini tal-Parlament Ewropew fi tmiem il-proċess ta’ reġistrazzjoni. 

L-ismijiet tal-individwi li jirċievu l-permessi ta’ aċċess għall-bini tal-Parlament għandhom jiddaħħlu fir-reġistru awtomatikament. 
Ir-reġistrazzjoni ma għandhiex tagħti dritt awtomatiku għal dan il-permess ta’ aċċess.
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100 000 – 199 999

200 000 – 299 999

300 000 – 399 999

400 000 – 499 999

500 000 – 599 999

600 000 – 699 999

700 000 – 799 999

800 000 – 899 999

900 000 – 999 999

1 000 000 – 1 249 999

1 250 000 – 1 499 999

1 500 000 – 1 749 999

1 750 000 – 1 999 999

2 000 000 – 2 249 999

2 250 000 – 2 499 999

2 500 000 – 2 749 999

2 750 000 – 2 999 999

3 000 000 – 3 499 999

3 500 000 – 3 999 999

4 000 000 – 4 499 999

4 500 000 – 4 999 999

5 000 000 – 5 499 999

5 500 000 – 5 999 999

6 000 000 – 6 499 999

6 500 000 – 6 999 999

7 000 000 – 7 999 999

8 000 000 – 8 999 999

9 000 000 – 9 999 999

≥ 10 000 000

Il-klijenti għandhom jiddikjaraw l-intermedjarji li jwettqu l-attivitajiet koperti f’isimhom u l-ispiża għal kull 
intermedjarju individwali skont il-grilja ta’ hawn taħt. L-istima tal-ispejjeż annwali għandha tkopri sena sħiħa ta’ ħidma 
u tirreferi għall-aktar sena finanzjarja magħluqa riċenti, mid-data tar-reġistrazzjoni jew mid-data tal-aġġornament 
annwali tad-dettalji tar-reġistrazzjoni.

Kwalunkwe intermedjarju attwali li mhuwiex kopert mill-aktar sena finanzjarja magħluqa riċenti għandu jiġi ddikjarat 
separatament b’ismu.

Id-daqs tal-kategorija tal-ispejjeż tar-rappreżentanza għal kull intermedjarju, f’euro:

< 10 000

10 000 – 24 999

25 000 – 49 999
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50 000 – 99 999

100 000 – 199 999

200 000 – 299 999

300 000 – 399 999

400 000 – 499 999

500 000 – 599 999

600 000 – 699 999

700 000 – 799 999

800 000 – 899 999

900 000 –999 999

≥ 1 000 000

(b) L-intermedjarji għandhom jiddikjaraw id-dħul annwali totali stmat iġġenerat li huwa attribwibbli għal attivitajiet 
koperti skont il-grilja ta’ hawn taħt. Id-dħul annwali totali stmat iġġenerat għandu jkopri sena sħiħa ta’ ħidma u 
jirreferi għall-aktar sena finanzjarja magħluqa riċenti, mid-data tar-reġistrazzjoni jew mid-data tal-aġġornament 
annwali tad-dettalji tar-reġistrazzjoni.

Id-dħul minn klijenti individwali għal attivitajiet koperti għandu jiġi elenkat ukoll skont il-grilja ta’ hawn taħt, flimkien 
ma’ indikazzjoni tal-proposti leġiżlattivi, il-politiki jew l-inizjattivi tal-Unjoni mmirati mill-attivitajiet koperti:

Id-daqs tal-kategorija tad-dħul iġġenerat għal kull klijent, f’euro:

< 10 000

10 000 – 24 999

25 000 – 49 999

50 000 – 99 999

100 000 – 199 999

200 000 – 299 999

300 000 – 399 999

400 000 – 499 999

500 000 – 599 999

600 000 – 699 999

700 000 – 799 999

800 000 – 899 999

900 000 – 999 999

≥ 1 000 000

L-istima tad-dħul annwali totali ġġenerat għal attivitajiet koperti għandha tiġi kkalkulata awtomatikament mir-reġistru 
abbażi tal-aggregat tad-dħul stmat iġġenerat għal kull klijent.

L-intermedjarji għandhom jiddikjaraw fir-reġistru l-klijenti li f’isimhom jitwettqu l-attivitajiet koperti.

Kwalunkwe klijent attwali li mhuwiex kopert mill-aktar sena finanzjarja magħluqa riċenti għandu jiġi ddikjarat 
separatament b’ismu fir-reġistru.
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(c) Reġistranti li ma jirrappreżentawx interessi kummerċjali għandhom jipprovdu l-informazzjoni finanzjarja li ġejja:

(i) il-baġit totali tagħhom għall-aktar sena finanzjarja magħluqa riċenti;

(ii) is-sorsi ewlenin tagħhom ta’ finanzjament skont il-kategorija: finanzjament tal-Unjoni, finanzjament pubbliku, 
għotjiet, donazzjonijiet, kontribuzzjonijiet tal-membri tagħhom, eċċ.;

(iii) l-ammont ta’ kull kontribuzzjoni li rċevew li jaqbeż l-10 % tal-baġit totali tagħhom, jekk il-kontribuzzjonijiet ikunu 
aktar minn EUR 10 000, u l-isem tal-kontributur.
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ANNESS III 

MONITORAĠĠ, INVESTIGAZZJONIJIET U MIŻURI 

1. Prinċipji ġenerali

1.1. Is-Segretarjat jista’ jiftaħ investigazzjoni abbażi ta’ lment li jallega li reġistrant ma jkunx osserva l-kodiċi ta’ kondotta 
(“nuqqas ta’ osservanza”) kif ukoll fuq inizjattiva proprja fid-dawl ta’ informazzjoni li r-reġistrant jista’ jkun 
ineliġibbli.

1.2. Investigazzjoni hija proċedura amministrattiva li tinvolvi s-Segretarjat u r-reġistrant kkonċernat, kif ukoll, fejn 
l-investigazzjoni ma tkunx infetħet fuq l-inizjattiva proprja tas-Segretarjat, il-parti terza li ressqet l-ilment 
(“ilmentatur”).

1.3. Meta tinfetaħ investigazzjoni, is-Segretarjat jista’ jissospendi r-reġistrazzjoni kkonċernata bħala prekawzjoni. 
Is-Segretarjat għandu jinforma minnufih lir-reġistrant ikkonċernat dwar id-deċiżjoni tiegħu li tiġi sospiża 
r-reġistrazzjoni, billi jipprovdi spjegazzjoni motivata għad-deċiżjoni tiegħu.

2. Ammissibbiltà tal-ilmenti

2.1. Kull persuna fiżika jew ġuridika tista’ tressaq ilment lis-Segretarjat dwar allegat nuqqas ta’ osservanza ta’ reġistrant. 
L-ilmenti għandhom jiġu sottomessi bil-miktub. Sabiex ikun ammissibbli, l-ilment għandu:

(a) jidentifika r-reġistrant ikkonċernat u jistabbilixxi b’mod ċar id-dettalji tal-ilment;

(b) jipprovdi l-isem u d-dettalji ta’ kuntatt tal-ilmentatur;

(c) jitressaq fi żmien sena mill-allegat nuqqas ta’ osservanza;

(d) ikun sostnut minn evidenza li turi probabbiltà raġonevoli ta’ nuqqas ta’ osservanza.

2.2. Meta lment ma jkunx ammissibbli, is-Segretarjat għandu jinnotifika lill-ilmentatur b’dan, u jipprovdi spjegazzjoni 
motivata għad-deċiżjoni tiegħu.

3. Proċedura tal-ilmenti

3.1. Wara li jirċievi lment ammissibbli, is-Segretarjat għandu jiftaħ investigazzjoni u jinnotifika lill-ilmentatur u lir- 
reġistrant ikkonċernat.

3.2. Ir-reġistrant ikkonċernat għandu jirċievi kopja tal-ilment, inkluż kwalunkwe anness, u jintalab jipprovdi risposta 
motivata fi żmien 20 jum tax-xogħol.

3.3. Is-Segretartjat għandu jqis kwalunkwe risposta motivata riċevuta skont il-punt 3.2, jiġbor kwalunkwe informazzjoni 
rilevanti, u jabbozza rapport dwar is-sejbiet tiegħu.

3.4. Meta r-rapport isib li r-reġistrant ikkonċernat ma jkunx osserva l-kodiċi ta’ kondotta, is-Segretarjat għandu jinnotifika 
lir-reġistrant dwar dan. Dik in-notifika jista’ jkun fiha wkoll:

(a) struzzjonijiet biex jiġi rrimedjat in-nuqqas ta’ osservanza fi żmien 20 jum tax-xogħol minn meta tasal 
in-notifika; u

(b) twissija formali li jistgħu jittieħdu miżuri jekk in-nuqqas ta’ osservanza ma jiġix rimedjat jew jerġa’ jseħħ.

3.5. Is-Segretarjat għandu jiddikjara r-reġistrant ikkonċernat eliġibbli biex jibqa’ fir-reġistru u jagħlaq l-investigazzjoni, 
fejn tapplika waħda minn dawn li ġejjin:

(a) l-allegat nuqqas ta’ osservanza jikkonċerna primarjament il-punt (f) tal-kodiċi ta’ kondotta u jiġi rrimedjat fi 
żmien 20 jum tax-xogħol minn meta r-reġistrant ikun ġie nnotifikat skont il-punt 3.1;

(b) ir-rapport isib li r-reġistrant ikun osserva l-kodiċi ta’ kondotta;
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(c) ir-reġistrant jirrimedja n-nuqqas ta’ osservanza wara li jkun ġie nnotifikat skont il-punt (a) tal-punt 3.4;

(d) twissija formali skont il-punt (b) tal-punt 3.4 titqies biżżejjed.

3.6. Is-Segretarjat għandu jiddikjara r-reġistrant ikkonċernat ineliġibbli u jagħlaq l-investigazzjoni, fejn ir-rapport isib li 
r-reġistrant ma jkunx osserva l-kodiċi ta’ kondotta u tapplika waħda minn dawn li ġejjin:

(a) ir-reġistrant ma jkunx irrimedja n-nuqqas ta’ osservanza wara li jkun ġie nnotifikat skont il-punt (a) tal-punt 3.4;

(b) twissija formali skont il-punt (b) tal-punt 3.4 titqies insuffiċjenti.

3.7. Ladarba s-Segretarjat ikun abbozza r-rapport tiegħu, dan għandu jipprovdi lir-reġistrant ikkonċernat b’kopja ta’ dak 
ir-rapport fuq talba.

4. Monitoraġġ u investigazzjonijiet fuq inizjattiva proprja

4.1. Is-Segretarjat jista’ jitlob li r-reġistranti jemendaw ir-reġistrazzjonijiet tagħhom meta jkollu raġuni biex jemmen li 
dawk ir-reġistrazzjonijiet ma jipprovdux b’mod preċiż l-informazzjoni speċifikata fl-Anness II.

4.2. Meta ssir talba skont il-punt 4.1, is-Segretarjat jista’ jissospendi r-reġistrazzjoni kkonċernata bħala prekawzjoni.

4.3. Fejn ir-reġistrant ikkonċernat ma jikkooperax b’mod sinċier u kostruttiv, is-Segretarjat jista’ jneħħi reġistrazzjoni mir- 
reġistru li tkun soġġetta għal talba skont il-punt 4.1.

4.4. Is-Segretarjat jista’ jiftaħ investigazzjoni fuq inizjattiva proprja fid-dawl tal-informazzjoni li reġistrant jista’ ma jkunx 
eliġibbli.

4.5. Fejn is-Segretarjat jiftaħ investigazzjoni fuq inizjattiva proprja, dan għandu jinnotifika lir-reġistrant ikkonċernat u 
jitlob lir-reġistrant jagħti risposta motivata fi żmien 20 jum tax-xogħol.

4.6. Is-Segretarjat għandu jqis kwalunkwe risposta motivata riċevuta skont il-punt 4.5, jiġbor kwalunkwe informazzjoni 
rilevanti, u jabbozza rapport dwar is-sejbiet tiegħu.

4.7. Fejn ir-rapport isib li r-reġistrant ikkonċernat ma jkunx eliġibbli, is-Segretarjat għandu jinnotifika lir-reġistrant dwar 
dan. Dik in-notifika jista’ jkun fiha wkoll:

(a) struzzjonijiet biex tiġi rrimedjata l-ineliġibbiltà fi żmien 20 jum tax-xogħol minn meta tasal in-notifika; u

(b) twissija formali li jistgħu jiġu imposti miżuri jekk l-ineliġibbiltà ma tiġix irrimedjata jew terġa’ sseħħ.

4.8. Is-Segretarjat għandu jiddikjara r-reġistrant ikkonċernat eliġibbli u jagħlaq l-investigazzjoni, fejn tapplika waħda 
minn dawn li ġejjin:

(a) l-investigazzjoni tikkonċerna primarjament nuqqas suspettat ta’ attivitajiet koperti u r-reġistrant ikkonċernat 
juri, fi żmien 20 jum tax-xogħol minn meta jiġi nnotifikat skont il-punt 4.5,li jwettaq attivitajiet koperti ;

(b) ir-rapport isib li r-reġistrant huwa eliġibbli;

(c) ir-reġistrant jirrimedja l-ineliġibbiltà wara li jiġi nnotifikat skont il-punt (a) tal-punt 4.7;

(d) twissija formali skont il-punt 4.7 titqies biżżejjed.

4.9. Is-Segretarjat għandu jiddikjara r-reġistrant ikkonċernat ineliġibbli u jagħlaq l-investigazzjoni fejn l-investigazzjoni 
tikkonċerna primarjament nuqqas suspettat ta’ attivitajiet koperti u r-reġistrant ikkonċernat ma jurix, fi żmien 
20 jum tax-xogħol minn meta jiġi nnotifikat skont il-punt 4.5, li huwa jwettaq attivitajiet koperti.
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4.10. Is-Segretarjat għandu jiddikjara r-reġistrant ikkonċernat ineliġibbli u jagħlaq l-investigazzjoni fejn ir-rapport 
imsemmi fil-punt 4.6 isib li r-reġistrant ma jkunx eliġibbli u tapplika waħda minn dawn li ġejjin:

(a) ir-reġistrant ma jirrimedjax l-ineliġibbiltà wara li jkun ġie nnotifikat skont il-punt (a) tal-punt 4.7;

(b) twissija formali skont il-punt (b) tal-punt 4.7 titqies insuffiċjenti.

4.11. Ladarba s-Segretarjat ikun abbozza r-rapport tiegħu, dan għandu jipprovdi lir-reġistranti kkonċernati kopja ta’ dak 
ir-rapport fuq talba.

5. Kooperazzjoni mas-Segretarjat matul l-investigazzjonijiet

5.1. Is-Segretarjat għandu, fejn meħtieġ, jitlob lill-partijiet għal investigazzjoni sabiex jipprovdu informazzjoni rilevanti 
għall-investigazzjoni fi żmien 20 jum tax-xogħol mit-talba. Il-partijiet ikkonċernati jistgħu jindikaw liema 
informazzjoni pprovduta minnhom jenħtieġ li titqies bħala sensittiva.

5.2. Is-Segretarjat jista’ jiddeċiedi li jisma’ lill-partijiet f’investigazzjoni.

5.3. Is-Segretarjat jista’ jiddeċiedi li jestendi l-iskadenzi stabbiliti skont dan l-Anness, fejn mitlub mir-reġistranti u 
ġġustifikat b’raġunijiet raġonevoli. Dik id-deċiżjoni tista’ tinvolvi wkoll is-sospensjoni tar-reġistrazzjoni kkonċernata 
għat-tul ta’ żmien tal-investigazzjoni.

5.4. Jekk is-Segretarjat iqis li reġistrant ikkonċernat f’investigazzjoni ma jkunx qed jikkoopera b’mod sinċier u kostruttiv 
fl-investigazzjoni, dan jista’, wara li jkun ta lir-reġistrant il-possibbiltà li jesprimi l-fehmiet tiegħu bil-miktub, jagħlaq 
l-investigazzjoni u jneħħi r-reġistrazzjoni kkonċernata mir-reġistru.

6. Id-dritt għal smigħ

Ir-reġistrant għandu jkollu l-possibbiltà li jgħarraf bil-miktub il-fehmiet tiegħu qabel ma tittieħed kwalunkwe 
deċiżjoni dwar ineliġibbiltà.

7. Deċiżjoni

7.1. Is-Segretarjat għandu jagħlaq investigazzjoni b’deċiżjoni motivata. Is-Segretarjat għandu jinnotifika lill-partijiet 
ikkonċernati bil-miktub dwar dik id-deċiżjoni. Dik id-deċiżjoni għandha tispeċifika jekk ġietx stabbilita ineliġibbiltà. 
Fejn applikabbli, id-deċiżjoni għandha tispeċifika wkoll il-forma ta’ ineliġibbiltà u liema miżura ttieħdet mis- 
Segretarjat kif ukoll ir-rimedji rilevanti.

7.2 Fejn is-Segretarjat jistabbilixxi li reġistrant ma jkunx eliġibbli skont il-punt 7.1, dan għandu jneħħi r-reġistrazzjoni 
kkonċernata mir-reġistru.

7.3 Is-Segretarjat jista’ jikkunsidra talba biex jerġa’ jiftaħ investigazzjoni sa 20 jum tax-xogħol wara li l-partijiet 
ikkonċernati jkunu ġew infurmati bid-deċiżjoni tiegħu.

7.4 Investigazzjoni tista’ terġa’ tinfetaħ biss fejn l-informazzjoni li kienet disponibbli qabel ma s-Segretarjat ikun ħa 
d-deċiżjoni tiegħu ma kinitx, bl-ebda nuqqas jew żvista tal-parti li tkun qed tagħmel it-talba skont il-punt 7.3, 
ikkunsidrata mis-Segretarjat meta jkun ħa d-deċiżjoni tiegħu.

8. Miżuri

8.1. Fejn is-Segretarjat ineħħi reġistrazzjoni skont il-punt 7.2 minħabba li jkun stabbilixxa li l-ineliġibbiltà hija relatata 
ma’ nuqqas ta’ osservanza, dan jista’ wkoll, fejn xieraq fid-dawl tal-gravità tan-nuqqas ta’ osservanza:

(a) jipprojbixxi lir-rappreżentant ta’ grupp ta’ interess ikkonċernat milli jerġa’ jirreġistra għal perjodu ta’ bejn 20 jum 
tax-xogħol u sentejn; u

(b) jippubblika l-miżura meħuda fuq is-sit web tar-reġistru.
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8.2. Meta jiddeċiedi dwar is-severità tal-miżura meħuda skont il-punt 8.1, is-Segretarjat għandu jqis debitament 
iċ-ċirkostanzi rilevanti tal- investigazzjoni, fid-dawl tal-objettivi segwiti minn dan il-Ftehim.

8.3. Ir-rappreżentanti ta’ gruppi ta’ interess soġġetti għal projbizzjoni skont il-punt (a) tal-punt 8.1 ma jistgħux jerġgħu 
jirreġistraw qabel ikun skada l-perjodu ta’ tneħħija u r-reġistrant ikun irrimedja b’mod sodisfaċenti r-raġunijiet li 
wasslu għat-tneħħija.

9. Rieżami

9.1. Ir-reġistranti li huma soġġetti għal miżuri meħuda skont il-punt 8.1 jistgħu jippreżentaw talba motivata għal rieżami 
mill-Bord tat-Tmexxija.

9.2. It-talba għal rieżami għandha tintbagħat lis-Segretarjat fi żmien 20 jum tax-xogħol mill-wasla tan-notifika tal-miżura 
meħuda mis-Segretarjat.

9.3. It-talbiet għal rieżami mressqa skont il-punti 9.1 u 9.2 għandhom jintbagħtu lill-President tal-Bord tat-Tmexxija, li 
jista’ jirreferi l-każ lill-Bord tat-Tmexxija sħiħ fejn xieraq jew fejn mitlub minn wieħed mill-membri l-oħra tal-Bord 
tat-Tmexxija.

9.4. Talba għal rieżami ma għandhiex tissospendi l-miżura meħuda mis-Segretarjat, sakemm il-Bord tat-Tmexxija ma 
jiddeċidix mod ieħor abbażi ta’ raġunijiet speċifiċi stabbiliti fit-talba għal rieżami.

9.5. Il-President tal-Bord tat-Tmexxija għandu jinnotifika lir-reġistranti kkonċernati bid-deċiżjoni tal-Bord tat-Tmexxija 
dwar ir-rieżami fi żmien 40 jum tax-xogħol minn meta jirċievi t-talba għal rieżami.

10. Rimedji

Ir-reġistranti li ma jkunux sodisfatti b’ deċiżjoni tal-Bord tat-Tmexxija skont il-punt 9 jistgħu jappellaw quddiem 
il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea skont l-Artikolu 263 TFUE jew jippreżentaw ilment lill-Ombudsman 
Ewropew skont l-Artikolu 228 TFUE.
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DIKJARAZZJONI POLITIKA TAL-PARLAMENT EWROPEW, TAL-KUNSILL TAL-UNJONI 
EWROPEA U TAL-KUMMISSJONI EWROPEA FL-OKKAŻJONI TAL-ADOZZJONI TAL-FTEHIM 

INTERISTITUZZJONALI DWAR REĠISTRU TA’ TRASPARENZA OBBLIGATORJU 

Il-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea jirrikonoxxu l-importanza tal-prinċipju tal- 
kundizzjonalità bħala ġebla tax-xewka tal-approċċ ikkoordinat li ħadu t-tliet istituzzjonijiet bil-għan li jsaħħu kultura ta’ 
trasparenza komuni filwaqt li jistabbilixxu standards għoljin ta’ rappreżentanza tal-interessi trasparenti u etika fil-livell tal- 
Unjoni.

Il-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea jirrikonoxxu li l-kundizzjonalità u l-miżuri 
ta’ trasparenza kumplimentari fis-seħħ fir-rigward tal-kwistjonijiet li ġejjin huma konsistenti mal-Ftehim Interistituzzjonali 
dwar Reġistru ta’ Trasparenza Obbligatorju, isaħħu l-objettiv tal-approċċ ikkoordinat tagħhom u jikkostitwixxu bażi soda 
biex fuqha ikompli jinbena u biex jittejjeb dak l-approċċ u tkompli tissaħħaħ ir-rappreżentanza tal-interessi etika fil-livell 
tal-Unjoni:

— laqgħat ta’ dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet mar-rappreżentanti ta’ gruppi ta’ interess reġistrati, fejn ikun applikabbli (1);

— pubblikazzjoni tal-laqgħat mar-rappreżentanti ta’ gruppi ta’ interess, fejn ikun applikabbli (2);

— laqgħat tal-persunal, b’mod partikolari f’livell għoli, ma’ rappreżentanti ta’ gruppi ta’ interess reġistrati (3);

— diskors waqt seduti ta’ smigħ pubbliċi fil-Parlament Ewropew (4);

— is-sħubija fi gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni u l-parteċipazzjoni f’ċerti avvenimenti, fora jew sessjonijiet ta’ 
informazzjoni (5);

— aċċess għall-bini tal-istituzzjonijiet (6);

— patroċinju għal avvenimenti għal rappreżentanti ta’ gruppi ta’ interess reġistrati, fejn ikun rilevanti;

— id-dikjarazzjoni politika tal-Istati Membri li japplikaw volontarjament, f’konformità mal-liġi u l-kompetenzi nazzjonali, 
il-prinċipju ta’ kundizzjonalità għal-laqgħat tar-Rappreżentant Permanenti tagħhom u tad-Deputat Rappreżentant 
Permanenti tagħhom ma’ rappreżentanti ta’ gruppi ta’ interess matul il-Presidenza tagħhom tal-Kunsill u fis-sitt xhur 
preċedenti, u kwalunkwe miżura volontarja ulterjuri ta’ Stati Membri individwali f’konformità mal-liġi u l-kompetenzi 
nazzjonali lil hinn minn dan, li t-tnejn huma nnotati b’mod ugwali.

(1) L-Artikolu 11(2) tar-Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament Ewropew; l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C(2018) 0700 tal- 
31 ta’ Jannar 2018 dwar Kodiċi ta’ Kondotta għall-Membri tal-Kummissjoni Ewropea (C(2018)0700) (ĠU C 65, 21.2.2018, p. 7); 
il-punt V tal-Metodi ta’ Ħidma tal-Kummissjoni Ewropea.

(2) L-Artikolu 11(3) tar-Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament Ewropew; id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2014/838/UE, Euratom tal- 
25 ta’ Novembru 2014 dwar il-pubblikazzjoni ta’ informazzjoni dwar laqgħat li jsiru bejn id-Direttorati Ġenerali tal-Kummissjoni u 
organizzazzjonijiet jew persuni li jaħdmu għal rashom (ĠU L 343, 28.11.2014, p. 19); id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2014/839/UE, 
Euratom tal-25 ta’ Novembru 2014 dwar il-pubblikazzjoni ta’ informazzjoni dwar laqgħat li jsiru bejn Membri tal-Kummissjoni u 
organizzazzjonijiet jew individwi li jaħdmu għal rashom (ĠU L 343, 28.11.2014, p. 22).

(3) L-Artikolu 3 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2021/929 tas-6 ta’ Mejju 2021 dwar ir-regolamentazzjoni tal-kuntatti bejn is-Segretarjat 
Ġenerali tal-Kunsill u rappreżentanti ta’ gruppi ta’ interess (ara l-paġna 19 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali); il-punt V tal-Metodi ta’ Ħidma 
tal-Kummissjoni Ewropea.

(4) L-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni tal-Bureau tal-Parlament Ewropew tat-18 ta’ Ġunju 2003 dwar ir-regoli dwar is-seduti ta’ smigħ pubbliċi.
(5) L-Artikolu 35 tar-Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament Ewropew; l-Artikolu 8 tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C(2016)3301 tat- 

30 ta’ Mejju 2016 li tistabbilixxi regoli orizzontali dwar il-ħolqien u l-funzjonament tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni; (C(2016) 
3301); l-Artikoli 4 u 5 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2021/929 tas-6 ta’ Mejju 2021 dwar ir-regolamentazzjoni tal-kuntatti bejn 
is-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill u rappreżentanti ta’ gruppi ta’ interess (ara l-paġna 19 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali),

(6) L-Artikolu 123 tar-Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament Ewropew moqri flimkien mad-Deċiżjoni tas-Segretarju Ġenerali tat- 
13 ta’ Diċembru 2013 dwar ir-regoli li jirregolaw it-titoli u l-awtorizzazzjonijiet li jagħtu aċċess għall-binjiet tal-Parlament; 
l-Artikolu 6 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2021/929 tas-6 ta’ Mejju 2021 dwar ir-regolamentazzjoni tal-kuntatti bejn is-Segretarjat 
Ġenerali tal-Kunsill u rappreżentanti ta’ gruppi ta’ interess (ara l-paġna 19 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali).
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32001R1049

31.5.2001IL-ĠURNAL UFFIĊJALI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJL 145/43

IR-REGOLAMENT (KE) Nru 1049/2001 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL
tat-30 ta’ Mejju 2001

dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunita’ Ewropea,
u partikolarment l-Artikolu 255(2) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mressqa mill-Kummissjoni (1),

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 251
tat-Trattat (2),

Billi:

(1) It-tieni sottoparagrafu ta’ l-Artikolu 1 tat-Trattat dwar
l-Unjoni Ewropea jħaddan fih il-kunċett ta’ trasparenza,
billi jgħid li t-Trattat huwa stadju ġdid fil-proċess tal-ħluq
ta’ għaqda dejjem eqreb fost il-popli ta’ l-Ewropa, fejn
id-deċiżjonijiet jittieħdu bl-aktar mod miftuħ, u l-eqreb liċ-
ċittadin, possibbli.

(2) It-trasparenza tgħin liċ-ċittadin jieħu sehem fil-proċess tat-
teħid ta’ deċiżjonijiet b’mod aktar mill-qrib, u jiggarantixxi
li l-amministrazzjoni tgawdi aktar leġittimità u tkun aktar
effettiva u kontabbli liċ-ċittadin f’sistema demokratika.
It-trasparenza ssaħħaħ il-prinċipji tad-demokrazija u
r-rispett lejn id-drittijiet fundamentali, kif stabbilit fl-Arti-
kolu 6 tat-Trattat ta’ l-UE u fil-Karta tad-Drittijiet Funda-
mentali ta’ l-Unjoni Ewropea.

(3) Il-konklużjonijiet tal-laqgħat tal-Kunsill Ewropew li saru
f’Birmingam, f’Edinburgu u f’Kopenħagen emfasiżżaw
il-bżonn li tiddaħħal aktar trasparenza fix-xogħol ta’
l-istituzzjonijiet ta’ l-Unjoni. Dan ir-Regolament
jikkonsolida l-inizjattivi li diġà ttieħdu mill-istituzzjonijiet
bi skop li jsaħħu t-trasparenza tal-proċess tat-teħid tad-
deċiżjonijiet.

(4) L-iskop ta’ dan ir-Regolament huwa li jagħti l-akbar effett
possibbli lid-dritt ta’ l-aċċess pubbliku għad-dokumenti u li
jistipula l-pinċipji ġenerali u l-limiti fuq dan l-aċċess skond
l-Artikolu 255(2) tat-Trattat tal-KE.

(5) Peress li l-kwistjoni ta’ l-aċċess għad-dokumenti m’hijiex
koperta mid-dispożizzjonijiet tat-Trattat li jistabilixxi
l-Komunità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar u tat-Trattat li jis-
tabilixxi l-Komunità Ewropea ta’ l-Enerġija Atomika,
il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni
għandhom, skond id-Dikjarazzjoni Nru 41, mehmuża ma’
l-Att Finali tat-Trattat ta’ Amsterdam, jqisu dan

ir-Regolament bħala gwida fir-rigward ta’ dokumenti dwar
l-attivitajiet koperti minn dawk iż-żewġ Trattati.

(6) Għandu jingħata aktar aċċess għad-dokumenti f’każijiet
fejn l-istituzzjonijiet jaġixxu fil-kapaċitajiet leġislattivi tagħ-
hom, inklużi dawk taħt setgħat delegati, filwaqt li fl-istess
ħin tinżamm l-effettivita’ tal-proċess tat-teħid tad-
deċiżjonijiet ta’ l-istituzzjonijiet. Dawn id-dokumenti
għandhom jsiru direttament aċċessibbli bl-aktar mod pos-
sibbli.

(7) Skond l-Artikoli 28(1) u 41(1) tat-Trattat ta’ l-UE, id-dritt
ta’ l-aċċess japplika wkoll għad-dokumenti dwar il-politika
estera u ta’ sigurtà komuni u dwar il-koperazzjoni tal-
pulizija u dik ġudizzjarja fi kwistjonijiet kriminali. Kull
istituzzjoni għandha tirrispetta r-regoli tas-sigurta’ tagħha.

(8) L-aġenziji kollha mwaqqfa mill-istituzzjonijiet għandhom
japplikaw il-prinċipji stabbiliti f’dan ir-Regolament, sabiex
tiġi żgurata l-applikazzjoni effettiva ta’ dan ir-Regolament
fl-attivitajiet kollha ta’ l-Unjoni.

(9) Xi dokumenti għandhom jingħataw trattament speċjali,
minħabba l-kontenut sensittiv ħafna tagħhom. Arranġa-
menti sabiex il-Parlament Ewropew jiġi avżat dwar
il-kontenut ta’ dawn id-dokumenti għandhom isiru
permezz ta’ ftehim bejn l-instituzzjonijiet.

(10) Aċċess għal dokmenti għandu jingħata mill-Parlament
Ewropew, mill-Kunsill u mill-Kummissjoni mhux biss
għad-dokumenti miktuba mill-istituzzjonijiet, iżda wkoll
għad-dokumenti li dawn jirċievu sabiex ikun hemm aktar
trasparenza fix-xogħol ta’ l-istituzzjonijiet. F’dan il-kuntest,
għandu jitfakkar li d-Dikjarazzjoni Nru 35, mehmuża ma’
l-Att Finali tat-Trattat ta’ Amsterdam jipprovdi li Stat Mem-
bru jista’ jitlob lill-Kummissjoni jew lill-Kunsill li ma
jikkommunikawx lil partijiet terzi dokument li ġej minn
dak l-Istat mingħajr il-kunsens tiegħu minn qabel.

(11) Bħala prinċipju, kull dokumenti ta’ l-istituzzjonijiet
għandhom jkunu aċċessibbli għall-pubbliku. Madankollu,
bħala eċċezzjonijiet, xi interessi pubbliċi u privati
għandhom jitħarsu. L-istituzzjonijiet għandhom ikollhom
id-dritt li jħarsu l-konsultazzjonijiet u deliberazzjonijiet
interni tagħhom fejn meħtieġ sabiex jissalvagwardjaw
is-setgħa tagħhom li jwettqu l-kompiti tagħhom. Meta
jagħmlu stima ta’ l-eċċeżżjonijiet, l-istituzzjonijiet
għandhom jikkunsidraw il-prinċipji tal-liġi Komunitarja
dwar il-protezzjoni ta’ data personali, f’kull qasam ta’
l-attivitajiet ta’ l-Unjoni.

(12) Kull regola dwar l-aċċess għal dokumenti ta’
l-istituzzjonijiet għandhom tkun skond dan ir-Regolament.

(1) ĠU C 177 E, tas-27.6.2000, p. 70
(2) l-Opinjoni tal-Parlament Ewropew tat-3 ta’ Mejju 2001 (għadu mhux
ippubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-28 t’a
Mejju 2001

01/Vol. 3 MT Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea 331

E2_Regolament dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

- 148 -- 148 -



(13) Sabiex il-ħarsien tad-dritt ta’ l-aċċess jiġi żgurat, għandha
tiġi applikata proċedura amministrattiva b’żewġ stadji,
flimkien mal-possibbilta’ ta’ proċedimenti fil-qrati jew ta’
lmenti lill-Ombudsman.

(14) Kull istituzzjoni għandha tieħu l-miżuri meħtieġa sabiex
tinfurma lill-pubbliku dwar id-dispożizzjonijiet ġodda fis-
seħħ u sabiex tħarreġ l-impjegati tagħha biex jgħinu liċ-
ċittadini jeserċitaw id-drittijiet tagħhom taħt dan
ir-Regolament. Kull istituzzjoni għandha tagħti aċċess għal
reġistru ta’ dokumenti sabiex tgħin liċ-ċittadin jeżerċita
dawn id-drittijiet.

(15) Għalkemm l-emenda ta’ liġijiet nazzjonali dwar aċċess għal
dokumenti m’hijiex l-iskop jew l-effett ta’ dan
ir-Regolament, permezz tal-prinċipju ta’ koperazzjoni leali
li tirregola r-relazzjonijiet bejn l-istituzzjonijiet u l-Istati
Membri, l-Istati Membri għandhom jaraw li ma jfixklux
l-applikazzjoni effettiva ta’ dan ir-Regolament u għandhom
iħarsu r-regoli ta’ sigurtà ta’ l-istituzzjonijiet.

(16) Dan ir-Regolament huwa mingħajr preġudizzju għal
drittijiet ta’ aċċess għal dokumenti fis-seħħ għall-Istati
Membri, l-awtoritajiet ġudizzjarji jew il-korpi investigattivi.

(17) Skond l-Artikolu 255(3) tat-Trattat tal-KE, kull istituzzjoni
għandha tistpula dispożizzjonijiet speċifiċi dwar l-aċċess
għad-dokumenti tagħha fir-regoli tal-proċedura tagħha.
Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 93/731/KE ta’ l-20 ta’ Diċem-
bru 1993 dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-
Kunsill (1), id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 94/90/KEFA, KE,
Euratom tat-8 ta’ Frar 1994 dwar l-aċċess pubbliku għad-
dokumenti tal-Kummissjoni (2), id-Deċiżjoni tal-Parlament
Ewropew Decision 97/632/KE, KEFA, Euratom ta’ l-10 ta’
Lulju 1997 dwar l-aċċess pubblika għad-dokumenti tal-
Parlament Ewropew (3), u r-regoli tal-kunfidnezjalità tad-
dokumenti ta’ Schengen, għandhom jiġi emendati jew
imħassra,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Għan

L-għan ta’ dan ir-Regolament huwa:

(a) li jfisser il-prinċipji, kondizzjonijiet u limiti minħabba
raġunijiet ta’ interess pubbliku jew privat, li jirregolaw l-aċċess
pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill

u l-Kummissjoni (hawnhekk iżjed ’il quddiem imsejħa
“l-istituzzjonijiet”) previsti fl-Artikolu 255 tat-Trattat tal-KE
sabiex jiġi żgurat l-akbar aċċess għal dokumenti,

(b) li jistabbilixxi regoli li jiżguraw l-aktar faċilità fl-eżerċizzju ta’
dan id-dritt, u

(ċ) li jimmpromwovi prattika amministrattiv tajba fl-aċċess għad-
dokumenti.

Artikolu 2

Benefiċjarji u skop

1. Kull ċittadin ta’ l-Unjoni, u kull persuna naturali jew legali resi-
denti jew bl-uffiċċju reġistrat f’Stat Membru, għandu dritt ta’
aċċess għad-dokumenti ta’ l-istituzzjonijiet, bla ħsara għall-
prinċipji, kondizzjonijiet u limiti stipulati f’dan ir-Regolament.

2. L-istituzzjonijiet jistgħu, soġġetti għall-istess prinċipji,
kondizzjonijiet u limiti, jagħtu aċċess għad-dokumenti lil kull
persuna naturali jew legali li m’hijiex residenti jew li m’għandhiex
l-uffiċċju reġistrat f’Stat Membru.

3. Dan ir-Regolament għandhu jgħodd lil kull dokument
miżmum minn istituzzjoni, jiġifieri, dokumenti miktuba minnha
jew li rċiviet u fil-pussess tagħha, f’kull qasam ta’ attività ta’
l-Unjoni Ewropea.

4. Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 4 u 9, dokumenti
għandhom isiru aċċessibbli għall-pubbliku jew wara applikazzjoni
bil-miktub jew direttament f’forma elettronika jew permezz ta’
reġistru. B’mod partikolari, dokumenti miktuba jew irċevuti waqt
proċedura legislattiva għandhom isiru direttament aċċessibbli
skond l-Artikolu 12.

5. Dokumenti sensittivi mfissra fl-Artikolu 9(1) għandhom ikunu
soġġetti għal trattament speċjali skond dak l-Artikolu.

6. Dan ir-Regolament għandu jkun mingħajr preġudizzju għad-
drittijiet ta’ aċċess pubbliku għad-dokumenti miżmuma mill-
istituzzjonijiet forsi minħabba strumenti ta’ liġi internazzjonali
jew atti ta’ l-istituzzjonijiet li qed jimplementawhom.

Artikolu 3

Definizzjonijiet

Għall-għan ta’ dan ir-Regolament:

(a) “dokument” tfisser kull kontenut, ikun liema jkun il-medju
tiegħu (miktub fuq karta jew reġistrat f’forma elettronika jew
bħala reġistrazzjoni, ta’ ħoss, viżiv jew awdjoviż) dwar kwist-
joni dwar il-politiki, l-attivitajiet u d-deċiżjonijiet li jaqgħu
fl-isfera ta’ responsabbiltà ta’ l-istituzzjoni;

(b) “parti terza” tfisser kull persuna naturali jew legali, jew kull
entità barra mill-istituzzjoni involuta, inklużi l-Istati Membri,
korpi Komunitarji oħrajn, istituzzjonijiet oħra mhux Komu-
nitarji u korpi u pajjiżi terzi.

(1) ĠU L 340, tal-31.12.1993, p. 43. Deċiżjoni kif l-aħħar emendata
mid-Deċiżjoni 2000/527/KE (ĠU L 212, tat-23.8.2000, p. 9)

(2) ĠU L 46, tat-18.2.1994, p. 58. Deċiżjoni kif l-aħħar emendata mid-
Deċiżjoni 96/567/KE, KEFA, Euratom (ĠU L 247, tat-28.9.1996,
p. 45)

(3) ĠU L 263, tal-25.9.1997, p. 27
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Artikolu 4

Eċċezzjonijiet

1. L-istituzzjonijiet għandhom jirrifjutaw aċċess għal dokument
meta l-iżvelar tiegħu jista’ jdgħajjef il-ħarsien ta’:

(a) l-interess pubbliku fir-rigward ta’:

— is-sigurtà pubblika,

— kwistjonijiet militari u ta’ difiża,

— relazzjonijiet internazzjonali,

— il-politika finanzjarja, monetarja jew ekonomika tal-
Komunità jew ta’ Stat Membru;

(b) il-privatezza u l-integrità ta’ l-individwu, b’mod partikolari
skond il-legislazzjoni Komunitarja dwar il-ħarsien ta’ data
personali.

2. L-istituzzjonijiet għandhom jirrifjutaw aċċess għal dokument
meta l-iżvelar tiegħu jista’ jdgħajjef il-ħarsien ta’:

— interessi kummerċjali ta’ persuna naturali jew legali, inkluża
l-proprjetà intellettwali,

— proċedimenti fil-qrati u pariri legali,

— l-iskop ta’ ispezzjonijiet, invesitgazzjoni u verifiki,

jekk ma’ jkunx hemm interess pubbliku akbar fl-iżvelar tiegħu.

3. Aċċess għad-dokument, miktub minn instituzzjoni għall-użu
intern jew irċevut minn instituzzjoni, dwar kwistjoni fejn
id-deċiżjoni ma ttiħditx mill-istituzzjoni, għandu jiġi rifjutat jekk
l-iżvelar tad-dokument serjament idgħajjef il-proċess tat-teħid ta’
deċiżjonijiet ta’ l-istituzzjoni, jekk m’hemmx interess pubbliku
akbar fl-iżvelar tiegħu.

Aċċess għad-dokument li fih opinjonijiet għall-użu intern bħala
parti minn deliberazzjoni u konsultazzjonijiet preliminarji
fl-istituzzjoni kkoncernat għandu jiġi rifjutat anke wara li tittie-
ħed id-deċiżjoni jekk l-iżvelar tad-dokument serjament idgħajjef
il-proċess tat-teħid ta’ deċiżjonijiet ta’ l-istituzzjoni, jekk
m’hemmx interess pubbliku akbar fl-iżvelar tiegħu.

4. Fir-rigward ta’ dokumenti ta’ partijiet terzi, l-istituzzjoni
għandha tikkonsulta mal-parti terza bl-iskop li tagħmel stima
dwar jekk tapplika eċċezzjoni fil-paragrafu 1 jew 2, jekk ikun ċar
li d-dokument għandu jew m’għandux jiġi żvelat.

5. Stat Membru jista’ jitlob lill-istituzzjoni sabiex ma tiżvelax
dokument li ġej minn dak l-Istat Membru jekk ma’ jkunx ġie mif-
tiehem hekk minn qabel.

6. Jekk partijiet biss tad-dokument mitlub huma koperti minn xi
eċċezzjoni, il-biċċiet l-oħra tad-dokument għandhom jiġu żvelati.

7. L-eċċezzjonijiet stipulati fil-paragrafi 1 sa’ 3 għandhom jappli-
kaw biss għaż-żmien li fih il-ħarsien huwa ġustifikat fuq il-bażi
tal-kontenut tad-dokument. L-eċċezzjonijiet jistgħu japplikaw

għal perjodu mhux itwal minn 30 sena. Fil-każ ta’ dokumenti
koperti mill-eċċeżżjonijiet dwar privatezza jew interessi kum-
merċjali u fil-każ ta’ dokumenti sensittivi, l-eċċeżżjonijiet jistgħu,
jekk meħtieġ, jibqgħu japplikaw wara dan il-perjodu.

Artikolu 5

Dokumenti fl-Istati Membri

Meta Stat Membru jirċievi talba għal dokument fil-pussess tiegħu,
li l-origini tiegħu ġejja minn istituzzjoni, jekk m’hiex ċar li
d-dokument għandu jew m’għandux jiġi żvelat, l-Istat Membru
għandu jikkonsulta ma’ l-istituzzjoni involuta sabiex jieħu
deċiżjoni li ma jipperikolax il-kisba ta’ l-għanijiet ta’ dan
ir-Regolament.

L-Istat Membru jista’ minflok jirreferi t-talba lill-istituzzjoni.

Artikolu 6

Applikazzjonijiet

1. Applikazzjonijiet għall-aċċess għal dokument għandhom isiru
f’xi forma miktuba, inkluża l-forma elettronika, f’waħda mill-ilsna
msemmija fl-Artikolu 314 tat-Trattat tal-KE u b’mod preċiż biż-
żejjed sabiex tgħin lill-istituzzjoni issib id-dokument. L-applikant
mhux obbligat li jagħti r-raġunijiet għall-applikazzjoni.

2. Jekk applikazzjoni m’hijiex preċiża biżżejjed, l-istituzzjoni
għandha titlob lill-applikant sabiex jiċċara l-applikazzjoni u
għandha tgħin l-applikant f’dan il-proċess billi, per eżempju,
tagħti tagħrif dwar l-użu tar-reġistri pubbliċi ta’ dokumenti.

3. Fil-każ ta’ applikazzjoni dwar dokument twil ħafna jew dwar
numru kbir ta’ dokumenti, l-istituzzjoni involuta tista’ tkellem lill-
applikant b’mod informali, sabiex isibu soluzzjoni imparzjali.

4. L-istituzzjoni għandha tagħti tagħrif u għajnuna lil ċittadini
dwar kif u fejn l-applikazzjonijiet għal aċċess għad-dokumenti
jistgħu jsiru.

Artikolu 7

Proċessar ta’ applikazzjonijiet fil-bidu

1. Applikazzjoni għall-aċċess għal dokument għandha tiġi pro-
ċessata mill-ewwel. Rikonoxximent ta’ l-irċevuta għandha tintba-
għat lill-applikant. Sa’ 15-il jum utli mir-reġistrazzjoni ta’
l-applikazzjoni, l-istituzzjoni għandha jew tagħti aċċess għad-
dokument mitlub u tagħti aċċess skond l-Artikolu 10 f’dak
il-perjodu jew, f’tweġiba bil-miktub, tagħti r-raġunijiet għar-rifjut
totali jew parzjali u tavża l-applikant dwar id-dritt tiegħu jew
tagħha li jagħmel jew tagħmel applikazzjoni konfermatorja skond
il-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu.

2. Fil-każ ta’ rifjut totali jew parzjali, l-applikant jista’, sa 15-il jum
utli minn meta jirċievi r-risposta mill-istituzzjoni, jagħmel
applikazzjoni konfermatorja fejn jitlob lill-istituzzjoni li terġa’
tikkunsidra l-pożizzjoni tagħha.
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3. F’każijiet eċċezzjonali, per eżempju fil-każ ta’ applikazzjoni
dwar dokument twil ħafna jew dwar numru kbir ta’ dokumenti,
it-terminu previst fil-paragrafu 1 jista’ jiġi estiż bi 15-il jum utli,
sakemm l-applikant jiġi avżat minn qabel u jingħataw raġunijiet
dettaljati.

4. Nuqqas mill-istituzzjoni li tagħti twieġeb fit-terminu preskritt
jagħti d-dritt lill-applikant li jagħmel applikazzjoni konfermatorja.

Artikolu 8

Proċessar ta’ applikazzjonijiet konfermatorji

1. Applikazzjoni konfermatorja għandha tiġi proċessata mal-
ewwel. Sa żmien 15-il jum utli mir-reġistrazzjoni ta’ din
l-applikazzjoni, l-istituzzjoni għandha jew tagħti l-aċċess għad-
dokument mitlub u tagħti aċċess skond l-Artikolu 10 f’dak
il-perjodu jew, fi tweġiba bil-miktub, tagħti r-raġunijiet għar-rifjut
totali jew parzjali. Fil-każ ta’ rifjut totali jew parzjali, l-istituzzjoni
għandha tavża l-applikant dwar ir-rimedji tiegħu jew tagħha, jiġi-
fieri proċeduri fil-qrati kontra l-istituzzjoni u/jew ilment lill-
Ombudsman, skond il-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 230 u
195 tat-Trattat tal-KE, rispettivament.

2. F’każijiet eċċezzjonali, per eżempju fil-każ ta’ applikazzjoni
dwar dokument twil ħafna jew dwar numru kbir ta’ dokumenti,
it-terminu previst fil-paragrafu 1 jista’ jiġi estiż bi 15 il-jum utli,
sakemm l-applikant jiġi avżat minn qabel u jingħataw raġunijiet
dettaljati.

3. Nuqqas mill-istituzzjoni li twieġed fit-terminu stipulat għandu
jitqies bħala tweġiba negattiva u jagħti d-dritt lill-applikant li jiftaħ
proċedimenti fil-qrati kontra l-istituzzjoni u/jew tagħmel ilment
lill-Ombudsman, taħt id-dispożizzjonijiet rilevanti tat-Trattat
tal-KE.

Artikolu 9

Trattament ta’ dokumenti sensittivi

1. Dokumenti sensittivi human dokumenti li ġejjin mill-
istituzzjonijiet jew mill-aġenziji mwaqqfa minnhom, mill-Istati
Membri, pajjiżi terzi jew Organizzazzjonijiet Internazzjonali, klas-
sifikati bħala “TRÉS SECRET/TOP SECRET”, “SECRET” jew
“CONFIDENTIEL” skond ir-regoli ta’ l-istituzzjoni rilevanti, li
jħarsu l-interessi essenzali ta’ l-Unjoni Ewropea jew ta’ wieħed jew
aktar mill-Istati Membri tagħha fl-oqsma koperti mill-
Artikolu 4(1)(a), partikolarment is-sigurtà pubblika, kwistjonijiet
militari u tad-difiża.

2. Applikazzjonijiet għall-aċċess għal dokumenti sensittivi taħt
il-proċeduri stabbiliti fl-Artikoli 7 u 8 għandhom jiġu proċessatt
biss minn persuni li għandhom dritt isiru jafu dwar dawk
id-dokumenti. Dawn il-persuni għandhom ukoll, mingħajr preġu-
dizzju għall-Artikolu 11(2), jagħmlu stima dwar liema referenzi
għal dokumenti sensittivi jistgħu jsiru fir-reġistru pubbliku.

3. Dokumenti sensittivi għandhom jiġu reġistrati fir-reġistru jew
żvelati biss bil-kunsens ta’ mingħand min ġejjin.

4. Istituzzjoni li tiddeċiedi li ma tagħtix aċċess għal dokument
sensittiv għandha tagħti r-raġunijiet għad-deċiżjoni tagħha b’mod
li ma jagħmilx ħsara l-interessi mħarsa fl-Artikolu 4.

5. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri xierqa sabiex jiżgu-
raw li fl-ipproċessar ta’ applikazzjonijiet għal dokumenti sensit-
tivi jitħarsu l-prinċipji f’dan l-Artikolu u fl-Artikolu 4.

6. Ir-regoli ta’ l-istituzzjonijiet dwar dokumenti sensittivi
għandhom isiru pubbliċi.

7. Il-Kummissjoni u l-Kunsill għandhom javżaw lill-Parlament
Ewropew dwar dokumenti sensittivi skond l-arranġamenti mif-
tiehma bejn l-istituzzjonijiet.

Artikolu 10

Aċċess wara applikazzjoni

1. L-applikant għandu jkollu aċċess għad-dokumenti jew billi
jarhom fil-post jew billi jirċievi kopja, inkluż, fejn disponibbli,
kopja elettronika, skond il-preferenza ta’ l-applikant. Il-miżata tal-
produzzjoni u ta’ l-impustar tal-kopji tista’ tkun għall-applikant.
Din il-miżata m’għandhiex taqbeż l-ispiża vera tal-produzzjoni u
ta’ l-impustar tal-kopji. Konsultazzjoni fil-post, kopji ta’ inqas
minn 20 paġna A4 u aċċess dirett fil-forma elettronika jew
permezz tar-reġistru għandhom ikunu b’xejn.

2. Jekk dokument diġà ġie żvelat mill-istituzzjoni rilevanti u
huwa faċilment aċċessibbli lill-applikant, l-istituzzjoni tista’
taderixxi ma’ l-obbligazzjoni li tagħti l-aċċess billi tavża
’l-applikant kif jista’ jikseb id-dokument mitlub.

3. Dokumenti għadnhom jiġu forniti f’verżjoni u format eżistenti
(inklużi dawk elettroniċi jew f’format alternattiva bħal Braille, tipa
kbira jew tejp) b’kull kunsiderazzjoni tal-preferenza ta’ l-applikant.

Artikolu 11

Reġistri

1. Sabiex id-drittijiet taċ-ċittadin taħt dan ir-Regolament isiru
effettivi, kull istituzzjoni għandha tagħti aċċess pubbliku lil reġis-
tru ta’ dokumenti. Aċċess lir-reġistru għandu jingħata fil-forma
elettronika. Referenzi għal dokumenti għandhom jiddaħħlu fir-
reġistru mingħajr dewmien.

2. Għal kull dokument, ir-reġistru għandhom jkollu numru ta’
referenza (inkluż, fejn japplika, ir-referenza interistituzzjonali),
il-materja u/jew deskrizzjoni fil-qosor tal-kontentu tad-dokument
u d-data meta ġie rċevut jew miktub u reġistrat fir-reġistru.
Ir-referenzi għandhom isiru b’mod li ma jagħmlux ħsara ’l-ħarsien
ta’ l-interessi fl-Artikolu 4.

3. L-istituzzjonijiet għandhom mal-ewwel jieħdu l-miżuri
meħtieġa sabiex jistabbilixxu reġistru li għandu jkun operazzjo-
nali sat-3 Ġunju 2002.
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Artikolu 12

Aċċess dirett f’forma elettronika jew permezz ta’ reġistru

1. L-istituzzjonijiet għandhom, sa’ fejn possibbli jagħmlu
dokumenti direttament aċċessibbli lill-pubbliku f’forma elettro-
nika jew permezz ta’ reġistru skond ir-regoli ta’ l-istituzzjoni invo-
luta.

2. B’mod partikolari, dokumenti legislattivi, jiġifieri, dokumenti
miktuba jew irċevuti waqt proċeduri għall-adozzjoni ta’ atti
vinkolanti ġo jew għall-Istati Membri, għandhom, bla ħsara lill-
Artikoli 4 u 9, ikunu direttament aċċessibbli.

3. Fejn possibbli, dokumenti oħra, partikolarment dokumenti
dwar l-iżvilupp ta’ politika jew strateġija, għandhom ikunu diret-
tament aċċessibbli.

4. Meta aċċess dirett ma jingħatax permezz tar-repistru,
ir-reġistrtur għandhu, sa fejn hu possibli, jindika fejn ikun
id-dokument.

Artikolu 13

Pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali

1. Flimkien ma’ l-atti msemmija fl-Artikolu 254(1) u (2) tat-
Trattat tal-KE u fl-ewwel paragrafu ta’ l-Artikolu 163 tat-Trattat ta’
Euratom, id-dokumenti li ġejjin, bla ħsara lill-Artikoli 4 u 9 ta’ dan
ir-Regolament, għandhom jiġu ppublikati fil-Ġurnal Uffiċjali:

(a) proposti tal-Kummissjoni;

(b) posizzjonijiet komuni adottati mill-Kunsill skond il-proċedura
msemmija fl-Artikoli 251 u 252 tat-Trattat tal-KE u
r-raġunijiet għal dawk il-posizzjonijiet komuni, kif ukoll
il-posizzjonijiet tal-Parlament Ewropew f’dawn il-proċeduri;

(ċ) il-qafas tad-deċiżjonijiet u deċiżjonijiet msemmija fl-Arti-
kolu 34(2) tat-Trattat ta’ l-UE;

(d) konvenzjonijiet imwaqqfa mill-Kunsill skond l-Artikolu 34(2)
tat-Trattat ta’ l-UE;

(e) konvenzjonijiet iffirmati bejn l-Istati Membri fuq il-bażi ta’
l-Artikolu 293 tat-Trattat tal-KE;

(f) ftehim internazzjonali konklużi mill-Komunità jew skond
l-Artikolu 24 tat-Trattat ta’ l-UE.

2. Sa’ fejn hu possibbli, id-dokumenti li ġejjin għandhom jiġu
ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali:

(a) inizjattivi preżentati lill-Kunsill minn Stat Membru skond
l-artikolu 67(1) tat-Trattat tal-KE jew skond l-Artikolu 34(2)
tat-Trattat ta’ l-UE;

(b) posizzjonijiet komuni msemmija fl-Artikolu 34(2) tat-Trattat
ta’ l-UE;

(ċ) direttivi ħlief dawk msemmija fl-Artikolu 254(1) u (2) tat-
Trattat tal-KE, deċiżjonijiet ħlief dawk imsemmija fl-Arti-
kolu 254(1) tat-Trattat tal-KE, rakomandazzjonijiet u
opinjonijiet.

3. Kull istituzzjoni tista’ fir-regoli tal-proċedura tagħha
tistabbilixxi liema aktar dokumenti għandhom jiġu ppubblikati
fil-Ġurnal Uffiċjali.

Artikolu 14

Tagħrif

1. Kull istituzzjoni għandha tieħu l-miżuri meħtieġa sabiex tavża
l-pubblika dwar id-drittijiet li għandhom taħt dan ir-Regolament.

2. L-Istati Membri għandhom jikkoperaw ma’ l-istituzzjonijiet
fl-għotja ta’ tagħrif liċ-ċittadini.

Artikolu 15

Prattika amministrattiva fl-istituzzjonijiet

1. L-istituzzjonijiet għandhom jiżviluppaw prattiċi
amministrattivi tajbin sabiex jiffaċiltaw l-eżerċizzju tad-dritt ta’
l-aċċess garantit minn dan ir-Regolament.

2. L-istituzzjonijiet għandhom iwaqqfu kumitat
interistituzzjonali sabiex jeżamina l-aħjar prattika, jindirizza kun-
flitti li jistgħu jinqalgħu u jiddiskuti żvilupp futuri dwar l-aċċess
pubbliku għal dokumenti.

Artikolu 16

Riproduzzjoni ta’ dokumenti

Dan ir-Regolament għandu jkun mingħajr preġudizzju għal regoli
fis-seħħ li jistgħu jillimitaw id-dritt ta’ parti terza li tirriproduċi jew
li tisfrutta dokumenti żvelati.

Artikolu 17

Rapporti

1. Kull istituzzjoni għandha tippubblika ta’ kull sena rapport
għas-sena ta’ qabel inklużi n-numru ta’ każijiet fejn l-istituzzjoni
rrifjutat li tagħti aċċess għal dokumenti, ir-raġunijiet għal dawn
ir-rifjuti u n-numru ta’ dokumenti sensittivi mhux reġistrati fir-
reġistru.

2. Sal-31 ta’ Jannar 2004 l-aktar tard, il-Kummissjoni għandha
tippubblika rapport dwar l-implimentazzjoni tal-prinċipji ta’ dan
ir-Regolament u għandha tagħmel rakomandazzjonijiet, li
jinkludu, jekk ikunu xierqa, proposti għar-reviżjoni ta’ dan
ir-Regolament u programm ta’ azzjoni ta’ miżuri li għandhom jit-
tieħdu mill-istituzzjonijiet.
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Artikolu 18

Miżuri ta’ applikazzjoni

1. Kull istituzzjoni għandha tadatta r-regoli ta’ proċedura tagħha
għad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament. L-adattamenti
għandhom jidħlu fis-seħħ mit-3 ta’ Diċembru 2001.

2. Fi żmien sitt shur mid-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament,
il-Kummissjoni għandha teżamina l-konformità tar-Regolament
tal-Kunsill (KEE, Euratom) Nru 354/83 ta’ l-1 ta’ Frar 1983 dwar
il-ftuħ lill-pubbliku ta’ l-arkivji storiċi tal-Komunità Ekonomika
Ewropea u tal-Komunità Ewropea dwar l-Enerġija Atomika (1) ma’
dan ir-Regolament sabiex tiżgura, sa’ fejn possibbli,
il-preservazzjoni u l-arkivjar ta’ dokumenti.

3. Fi żmien sitt xhur tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament,
il-Kummissjoni għandha teżamina l-konformità tar-regoli fis-seħħ
dwar aċċess ta’ dokumenti ma’ dan ir-Regolament.

Artikolu 19

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara dak
tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet
Ewropej.

Għandu jibda japplika mit-3 ta’ Diċembru 2001.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussel, it-30 ta’ Mejju 2001.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

N. FONTAINE

Għall-Kunsill

Il-President

B. LEJON

(1) ĠU L 43, tal-15.2.1983, p. 1
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FTEHIM INTERISTITUZZJONALI TAL-20 TA' NOVEMBRU 2002 BEJN IL-
PARLAMENT EWROPEWUL-KUNSILL DWARL-AĊĊESS TAL-PARLAMENT
EWROPEWGĦAL INFORMAZZJONI SENSITTIVA TAL-KUNSILL FIL-QASAM

TAL-POLITIKA TAS-SIGURTÀUD-DIFIŻA1

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL,

Billi:

(1) L-Artikolu 21 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea jgħid li l-Presidenza tal-Kunsill
għandha tikkonsulta l-Parlament Ewropew rigward l-aspetti ewlenin u l-għażliet bażiċi tal-
Politika Barranija u ta' Sigurtà Komuni u fl-istess ħin għandha tiżgura li l-opinjonijiet tal-
Parlament Ewropew jiġu kkunsidrati kif jixraq. Dan l-Artikolu jistipula wkoll li l-Parlament
Ewropew għandu jiġi infurmat regolarment mill-Presidenza tal-Kunsill u l-Kummissjoni dwar
l-iżvilupp tal-Politika Barranija u ta' Sigurtà Komuni. Għandu jiġi introdott mekkaniżmu li
jiżgura l-implimentazzjoni ta' dawn il-prinċipji f'dan il-qasam.

(2) Minħabba n-natura speċifika u l-kontenut partikolarment delikat ta' ċerta informazzjoni
ta' kunfidenzjalità għolja fil-qasam tal-politika tas-sigurtà u d-difiża, għandhom jiġu introdotti
miżuri speċjali għall-immaniġġjar ta' dokumenti b'dan it-tip ta' informazzjoni.

(3) F’konformita’ mal-Artikolu 9(7) tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Mejju 2001 rigward l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-
Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni2, il-Kunsill għandu jgħarraf lill-Parlament
Ewropew b'dokumenti sensittivi, skond it-tifsira tal-Artikolu 9(1) ta' dak ir-Regolament,
dejjem skond il-ftehimiet milħuqa bejn l-istituzzjonijiet.

(4) Fil-biċċa l-kbira tal-Istati Membri hemm mekkaniżmi speċifiċi li jirregolaw il-
komunikazzjoni u l-immaniġġjar ta' informazzjoni klassifikata bħala kunfidenzjali bejn il-
gvernijiet u l-parlamenti nazzjonali. Dan il-Ftehim Interistituzzjonali għandu jipprovdi lill-
Parlament Ewropew bi trattament li jkun ispirat mill-aqwa prattiċi tal-Istati Membri,

LAĦQU DAN IL-FTEHIM INTERISTITUZZJONALI:

1. Ambitu

1.1. Dan il-Ftehim Interistituzzjonali jitratta l-aċċess tal-Parlament Ewropew għal
informazzjoni sensittiva tal-Kunsill fil-qasam tal-politika tas-sigurtà u d-difiża, jiġifieri
informazzjoni klassifikata bħala "TRÈS SECRET/TOP SECRET", "SECRET" jew
"CONFIDENTIAL", ikunu xi jkunu l-oriġini, il-mezz ta' komunikazzjoni jew l-istat ta'
kompletezza tad-dokument, kif ukoll mal-mod kif jiġu mmaniġġjati d-dokumenti hekk
ikklassifikati.

1.2. Informazzjoni minn Stat terz jew minn organizzazzjoni internazzjonali għandha tiġi
kkomunikata bl-approvazzjoni tal-Istat jew l-organizzazzjoni kkonċernati.

1 ĠU C 298, 30.11.2002, p. 1.
2 ĠU L 145, 31.5.2001, p. 43.
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Meta l-informazzjoni minn Stat Membru tasal għand il-Kunsill mingħajr restrizzjoni espliċita
fuq kif għandha tiġi kkomunikata lill-istituzzjonijiet l-oħra ħlief għall-mod kif hi klassifikata,
għandhom japplikaw ir-regoli tat-taqsimiet 2 u 3 ta' dan il-Ftehim Interistituzzjonali. Il-bqija,
din l-informazzjoni għandha tiġi kkomunikata bl-approvazzjoni tal-Istat Membru kkonċernat.

Fil-każ li jirrifjuta li jikkomunika informazzjoni minn Stat terz, minn organizzazzjoni
internazzjonali jew minn Stat Membru, il-Kunsill għandu jagħti r-raġunijiet għala qed jirrifjuta.

1.3. Id-dispożizzjonijiet ta' dan il-Ftehim Interistituzzjonali għandhom japplikaw skond il-
liġi fis-seħħ u bla ħsara għad-Deċiżjoni 95/167/KE, Euratom, KEFA tal-Parlament Ewropew,
il-Kunsill u l-Kummissjoni tad-19 ta' April 1995 fuq id-dispożizzjonijiet dettaljati li jirregolaw
l-applikazzjoni tad-dritt ta' inkjesta1 tal-Parlament Ewropew u bla ħsara għall-arranġamenti
eżistenti, speċjalment għall-Ftehim Interistituzzjonali tas-6 ta' Mejju 1999 bejn il-Parlament
Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u t-titjib tal-proċedura
baġitarja2.

2. Regoli ġenerali

2.1. Iż-żewġ istituzzjonijiet għandhom jaġixxu skond id-dmirijiet reċiproċi ta' koperazzjoni
sinċiera u fiduċja reċiproka kif ukoll bi qbil mad-dispożizzjonijiet rilevanti tat-Trattat. Il-
komunikazzjoni u l-immaniġġjar tal-informazzjoni koperta b'dan il-Ftehim Interistituzzjonali
għandhom jirrispettaw l-interessi li l-klassifikazzjoni tfittex li tipproteġi, u b'mod partikolari l-
interess pubbliku f'dak li għandu x'jaqsam mas-sigurtà u d-difiża tal-Unjoni Ewropea jew ta'
wieħed jew iktar mill-Istati Membri, jew fl-immaniġġjar ta' kriżi kemm militari kif ukoll mhux
militari.

2.2. Fuq talba ta' waħda mill-persuni msemmija f'punt 3.1, il-Presidenza tal-Kunsill jew is-
Segretarju Ġenerali/ir-Rappreżentant Għoli għandhom jinfurmawhom fil-ħin dwar kwalunkwe
informazzjoni sensittiva meħieġa għall-eżerċitar tas-setgħat mogħtija lill-Parlament Ewropew
mit-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea fl-oqsma li għandhom x'jaqsmu mal-Ftehim
Interistituzzjonali. Wieħed għandu jagħti każ tal-interess pubbliku fi kwestjonijiet marbutin
mas-sigurtà u d-difiża tal-Unjoni Ewropea jew ta' wieħed jew iktar mill-Istati Membri, jew tal-
immaniġġjar ta' kriżi kemm militari kif ukoll mhux militari, skont l-arranġamenti stipulati fit-
tielet taqsima.

3. Arranġamenti għall-aċċess għall-informazzjoni sensittiva u l-immaniġġjar tagħha

3.1. Fil-kuntest ta' dan il-Ftehim Interistituzzjonali, il-President tal-Parlament Ewropew jew
iċ-Chairman tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, id-Drittijiet tal-Bniedem, il-Politika
Komuni ta' Sigurtà u ta' Difiża jistgħu jitolbu li l-Presidenza tal-Kunsill jew is-Segretarju
Ġenerali/ir-Rappreżentant Għoli jgħaddu informazzjoni dwar l-iżviluppi fil-qasam tal-politka
Ewropea tas-sigurtà u d-difiża lil dan il-kumitat, inkluża informazzjoni sensittiva li għaliha
japplika l-punt 3.3.

3.2. Fil-każ ta' kriżi jew fuq it-talba tal-President tal-Parlament Ewropew jew taċ-Chairman
tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, id-Drittijiet tal-Bniedem, il-Politika Komuni ta' Sigurtà
u ta' Difiża, din l-informazzjoni għandha tiġi pprovduta kemm jista' jkun malajr.

1 ĠU L 113, 19.5.1995, p. 1.
2 ĠU C 172, 18.6.1999, p. 1.
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3.3. F'dan il-qafas, il-President tal-Parlament Ewropew u kumitat speċjali presedut miċ-
Chairman tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, id-Drittijiet tal-Bniedem, il-Politika Komuni
ta' Sigurtà u ta' Difiża u magħmul minn erba' membri maħturin mill-Konferenza tal-Presidenti,
għandhom jiġu mgħarrfa mill-Presidenza tal-Kunsill jew mis-Segretarju Ġeneral/mir-
Rappreżentant Għoli dwar il-kontenut tal-informazzjoni sensittiva, meta dan ikun meħtieġ
għall-eżerċitar tas-setgħat mogħtija lill-Parlament Ewropew mit-Trattat dwar l-Unjoni
Ewropea fil-qasam kopert mill-Ftehim Intersistituzzjonali. Il-President tal-Parlament Ewropew
u l-Kumitat Speċjali jistgħu jitolbu li jikkonsultaw id-dokumenti kkonċernati fl-uffiċċji tal-
Kunsill.

Fejn ikun xieraq u possibbli, fid-dawl tan-natura u l-kontenut tal-informazzjoni jew tad-
dokumenti kkonċernati, dawn għandhom ikunu aċċessibbli għall-President tal-Parlament
Ewropew li għandu jagħżel waħda minn dawn il-possibilitajiet:

(a) informazzjoni intenzjonata għaċ-Chairman tal-Kumitat għall-Affarijiet
Barranin, id-Drittijiet tal-Bniedem, il-Politika Komuni ta' Sigurta`u ta' Difiża;

(b) aċċess għal informazzjoni riżervata għall-Membri tal-Kumitat għall-Affarijiet
Barranin, id-Drittijiet tal-Bniedem, il-Politika Komuni ta' Sigurtà u ta' Difiża;

(c) diskussjoni fil-Kumitat tal-Affarijiet Barranin, id-Drittijiet tal-Bniedem, Il-
Politika Komuni ta' Sigurtà u ta' Difiża, laqgħat bil-magħluq, bi qbil mal-miżuri
li jistgħu jvarjaw skond il-livell ta' kunfidenzjalità involuta;

(d) komunikazzjoni tad-dokumenti li minn hemm tneħħiet informazzjoni skond il-
livell ta' segretezza mitlub.

Dawn il-possibilitajiet mhumiex applikabbli jekk l-informazzjoni sensittiva tkun klassifikata
bħala "TRÈS SECRET/TOP SECRET".

Fir-rigward ta' informazzjoni jew ta' dokumenti klassifikati "SECRET" jew
"CONFIDENTIAL", l-għażla ta' waħda minn dawn il-possibilitajiet mill-President tal-
Parlament Ewropew għandha ssir bi qbil minn qabel mal-Kunsill.

L-informazzjoni jew id-dokumenti kkonċernati m'għandhomx jiġu ppubblikati jew mgħoddija
lil persuni terzi.

4. Dispożizzjonijiet finali

4.1. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, kull wieħed min-naħa tiegħu, għandhom jieħdu l-
miżuri kollha meħtieġa sabiex jiżguraw li dan il-Ftehim Interistituzzjonali jiġi implimentat,
inklużi l-passi meħtieġa għall-protezzjoni tal-persuni involuti.

4.2. Iż-żewġ istituzzjonijiet iridu li jiddiskutu Ftehimiet Interistituzzjonali kumparabbli li
jikkonċernaw informazzjoni klassifikata bħala konfidenzjali f'oqsma oħra tal-attivitajiet tal-
Kunsill, bil-kundizzjoni li d-dispożizzjonijiet ta' dan il-Ftehim Interistituzzjonali ma joħolqux
preċedent għal oqsma oħra ta' attivitajiet tal-Unjoni jew tal-Komunità, u ma jaffettwawx il-
mertu ta' kwalunkwe Ftehim Interistituzzjonali ieħor.

4.3. Dan il-Ftehim Interistituzzjonali għandu jiġi eżaminat minn waħda miż-żewġ
istituzzjonijiet, fid-dawl tal-esperjenza miksuba permezz tal-implimentazzjoni tiegħu.
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Anness

Dan il-Ftehim Interistituzzjonali għandu jiġi implimentat b'konformità mar-regolamenti
rilevanti applikabbli, b'mod partikulari mal-prinċipju li jistabbilixxi li l-kunsens ta' min
ipprovda l-informazzjoni oriġinali huwa kundizzjoni meħtieġa biex tiġi kkomunikata
informazzjoni klassifikata bħala kunfidenzjali kif stipulat fil-punt 1.2.

Il-konsultazzjoni ta' dokumenti sensittivi mill-Membri tal-Kumitat Speċjali tal-Parlament
Ewropew għandha ssir f'sala mgħammra b'miżuri ta' sigurtà fil-bini tal-Kunsill.

Dan il-Ftehim Interistituzzjonali għandu jidħol fis-seħħ wara li l-Parlament Ewropew ikun
adotta miżuri ta' sigurtà interni li huma konformi mal-prinċipji stipulati fil-punt 2.1 u jaqblu
mal-prinċipji tal-isituzzjonijiet l-oħra sabiex ikun hemm garanzija talivell ekwivalenti ta'
ħarsien tal-informazzjoni sensittiva kkonċernata.
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ID-DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW TAT-23 TA' OTTUBRU 2002
DWAR L-IMPLIMENTAZZJONI TA' FTEHIM INTERISTITUZZJONALI LI

TIRREGOLA L-AĊĊESS TAL-PARLAMENT EWROPEW GĦAL
INFORMAZZJONI SENSITTIVA TAL-KUNSILL FIL-QASAM TAL-POLITIKA

TAS-SIGURTÀ U D-DIFIŻA1

IL-PARLAMENT EWROPEW,

wara li kkunsidra l-Artikolu 9, b'mod partikulari l-paragrafi 6 u 7 tiegħu, kif ukoll ir-
Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Mejju 2001
dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-
Kummissjoni2,

wara li kkunsidra l-punt 1 tal-Anness VII, taqsima A tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu3,

wara li kkunsidra l-Artikolu 20 tad-Deċiżjoni tal-Bureau tat-28 ta' Novembru 2001 dwar l-
aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament4,

wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali bejn il-Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar l-
aċċess tal-Parlament Ewropew għal informazzjoni sensittiva tal-Kunsill fil-qasam tal-politika
tas-sigurtà u d-difiża,

wara li kkunsidra l-proposta tal-Bureau,

wara li kkunsidra n-natura speċifika u l-kontenut partikolarment sensittiv ta' xi informazzjoni
kunfidenzjali ħafna fil-qasam tal-politika tas-sigurtà u d-difiża,

billi, skond id-dispożizzjonijiet li qablu fuqhom l-istituzzjonijiet, il-Kunsill huwa mistenni li
jara li l-informazzjoni dwar id-dokumenti sensittivi tkun disponibbli għall-Parlament,

billi l-Membri tal-Parlament Ewropew li qegħdin fil-kumitat speċjali mwaqqaf permezz tal-
Ftehima Interistituzzjonali jridu jingħataw aċċess għad-dokumenti sensittivi, skond il-prinċipju
tal-"bżonn li wieħed ikun jaf",

wara li kkunsidra l-bżonn li jiġu stabbiliti miżuri speċifiċi biex il-Parlament jirċievi, jipproċessa
u jipproteġi informazzjoni sensittiva mibgħuta mill-Kunsill, mill-Istati Membri, minn Stati
terzi jew minn organizzazzjonijiet internazzjonali,

IDDEĊIEDA:

Artikolu 1

Din id-Deċiżjoni tadotta l-miżuri meħtieġa biex tiġi implimentata l-Ftehima Interistituzzjonali
li tirregola l-aċċess tal-Parlament Ewropew għal informazzjoni sensittiva tal-Kunsill fil-qasam
tal-politika tas-sigurtà u d-difiża.

1 ĠU C 298, 30.11.2002, p. 4.
2 ĠU L 145, 31.5.2001, p. 43.
3 L-Anness issa imħassar mir-Regoli ta’ Proċedura.
4 ĠU C 374, 29.12.2001, p. 1.
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Artikolu 2

It-talbiet tal-Parlament għall-aċċess għal informazzjoni sensittiva tal-Kunsill għandhom jiġu
proċessati mill-Kunsill b'mod li jaqbel mar-regoli rilevanti. Jekk id-dokumenti mitluba tħejjew
minn istituzzjonijiet oħra, minn Stati Membri, minn pajjiżi terzi jew minn organizzazzjonijiet
internazzjonali, dawn id-dokumenti għandhom jintbagħtu biss bl-approvazzjoni tal-
istituzzjonijiet, l-Istati jew l-organizzazzjonijiet kkonċernati.

Artikolu 3

Il-President tal-Parlament għandu jkun responsabbli mill-implimentazzjoni tal-Ftehima
Interistituzzjonali fi ħdan l-Istituzzjoni.

F'dan is-sens, għandu jieħu l-miżuri meħtieġa biex jiggarantixxi li l-informazzjoni li tasallu
direttament mill-President tal-Kunsill jew mis-Segretarju Ġenerali/ Rappreżentant Għoli, jew
informazzjoni miksuba waqt il-konsultazzjoni tad-dokumenti sensittivi fil-bini tal-Kunsill, jiġu
ttrattati b'mod kunfidenzjali.

Artikolu 4

Meta l-President tal-Parlament jew iċ-Chairman tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, id-
Drittijiet tal-Bniedem, is-Sigurtà Komuni u l-Politika tad-Difiża jitlob lill-Presidenza tal-
Kunsill jew lis-Segretarju Ġenerali/lir-Rappreżentant Għoli biex jipprovdu informazzjoni
sensittiva lill-Kumitat Speċjali mwaqqaf permezz tal-Ftehima Interistituzzjonali, l-
informazzjoni għandha tiġi pprovduta kemm jista' jkun malajr. Għal dan il-għan, il-Parlament
għandu jħejji sala apposta għal-laqgħat li għandhom x'jaqsmu mal-informazzjoni sensittiva. Is-
sala għandha tintgħażel bil-għan li tiggarantixxi livell ta' protezzjoni ekwivalenti għall-livell
stipulat għal dan it-tip talaqgħat bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2001/264/KE tad-19 ta' Marzu 20015

li adottat ir-regolamenti tal-Kunsill dwar is-sigurtà.

Artikolu 5

Il-laqgħa ta' informazzjoni preseduta mill-President tal-Parlament jew miċ-Chairman tal-
kumitat imsemmi hawn fuq għandha ssir bil-magħluq.

Bl-eċċezzjoni tal-erba' Membri maħturin mill-Konferenza tal-Presidenti, għandu jingħata
aċċess għas-sala tal-laqgħa biss lill-uffiċjali li, minħabba dmirijiethom jew minħabba eżiġenzi
tas-servizz ġew awtorizzati li jidħlu fis-sala tal-laqgħa fuq il-bażi tal-prinċipju tal-"bżonn li
wieħed ikun jaf".

Artikolu 6

Skont il-paragrafu 3.3 tal-Ftehima Interistituzzjonali msemmija hawn fuq, meta l-President tal-
Parlament jew iċ-Chairman tal-kumitat imsemmi hawn fuq jiddeċiedi li jitlob l-awtorizzazzjoni
biex jikkonsulta dokumenti li fihom informazzjoni sensittiva, dik il-konsultazzjoni għandha
ssir fil-bini tal-Kunsill.

Id-dokumenti għandhom jiġu kkonsultati fuq il-post fi kwalunkwe versjoni li tkun disponibbli.

5ĠU L 101, 11.4.2001, p. 1.
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Artikolu 7

Il-Membri tal-Parlament li għandhom jieħdu sehem fil-laqgħat ta' informazzjoni jew li
għandhom aċċess għal dokumenti sensittivi għandhom jiġu soġġetti għal proċedura ta'
awtorizzazzjoni bħal dik li jgħaddu minnha l-Membri tal-Kunsill u l-Membri tal-Kummissjoni.
F'dan il-kuntest, il-President tal-Parlament għandu jieħu l-passi meħtieġa mal-awtoritajiet
kompetenti nazzjonali.

Artikolu 8

B'konformità mad-dispożizzjonijiet stipulati għall-istituzzjonijiet l-oħra, għandha tingħata l-
awtorizzazzjoni lil dawk l-uffiċjali li se jkollhom aċċess għal informazzjoni sensittiva. Uffiċjali
li jingħataw permess b'dan il-mod, fuq il-bażi tal-prinċipju tal-"bżonn li wieħed ikun jaf",
għandhom jiġu mistiedna biex jieħdu sehem fil-laqgħat ta' informazzjoni msemmija hawn fuq
jew jaqraw b'attenzjoni d-dokumenti kkonċernati. F'dan il-kuntest, is-Segretarju Ġenerali, wara
li jikkonsulta mal-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, għandu jagħti awtorizzazzjoni fuq
il-bażi tal-inkjesta ta' sigurtà magħmula mill-istess awtoritajiet.

Artikolu 9

L-informazzjoni miksuba f'dawn il-laqgħat jew waqt il-konsultazzjoni ta' dawn id-dokumenti
fil-bini tal-Kunsill m'għandhiex tiġi mogħtija, mxerrda jew ikkupjata, la sħiħa u lanqas
f'partijiet, fl-ebda għamla. Bl-istess mod, m'għandu jkun awtorizzat l-ebda rrekordjar ta' dettalji
li jkollhom x'jaqsmu mal-informazzjoni sensittiva pprovduta mill-Kunsill.

Artikolu 10

Biex ikollhom aċċess għall-informazzjoni sensittiva l-Membri tal-Parlament nominati mill-
Konferenza tal-Presidenti għandhom ikunu marbuta mill-kundizzjoni li jirrispettaw il-
kunfidenzjalità. Kull Membru li jikser din il-kundizzjoni għandu jiġi sostitwit fil-kumitat
speċjali minn Membru ieħor nominat mill-Konferenza tal-Presidenti. F'dan il-kuntest, il-
Membru ħati ta' ksur tar-regolament jista', qabel ma jitkeċċa mill-kumitat speċjali, jingħata ċ-
ċans li jitkellem f'laqgħa tal-Konferenza tal-Presidenti, li għandha torganizza laqgħa speċjali
bil-magħluq. Jekk ikun hemm bżonn, minbarra t-tkeċċija tiegħu/tagħha mill-kumitat speċjali,
l-Membru responsabbli għall-kxif ta' informazzjoni jista' wkoll jiġi soġġett għall-proċedimenti
ġudizzjarji skond il-leġislazzjoni rilevanti fis-seħħ.

Artikolu 11

L-uffiċjali li ngħataw aċċess għal informazzjoni sensittiva fuq il-bażi tal-prinċipju tal-"bżonn
li wieħed ikun jaf" għandhom ikunu marbuta mill-kundizzjoni li jirrispettaw il-kunfidenzjalità.
Kull uffiċjal li jikser din ir-regola għandu jkun soġġett għal investigazzjoni taħt l-awtorità tal-
President, jew, jekk ikun hemm bżonn, għal proċeduri dixxiplinari skond ir-Regolamenti tal-
Persunal (statut des fonctionnaires). Jekk jinfetħu proċedimenti legali, il-President għandu
jieħu l-miżuri meħtieġa kollha sabiex l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali jkunu jistgħu
jimplimentaw il-proċeduri xierqa.

Artikolu 12

Il-Bureau għandu jkollu s-setgħa li jagħmel kwalunkwe reviżjoni jew emenda jew li jagħti kull
interpretazzjoni li jkunu meħtieġa minħabba l-implimentazzjoni ta' din id-Deċiżjoni.
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Artikolu 13

Din id-Deċiżjoni għandha tiġi annessa mar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament u tidħol fis-seħħ
fil-jum stess li fih tiġi ppublikata fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej.
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II

(Komunikazzjonijiet)

FTEHIMIET  INTERISTITUZZJONALI

FTEHIM  INTERISTITUZZJONALI

tat-12  ta’  Marzu  2014

bejn  il-Parlament  Ewropew  u  l-Kunsill  dwar  it-trasmissjoni  lil  u  t-trattament  mill-Parlament 
Ewropew  ta’  informazzjoni  klassifikata  miżmuma  mill-Kunsill  dwar  kwistjonijiet  apparti  dawk 

fil-qasam  tal-politika  estera  u  ta’  sigurtà  komuni

(2014/C  95/01)

IL-PARLAMENT  EWROPEW  U  L-KUNSILL,

Billi:

(1) L-Artikolu  14(1)  tat-Trattat  dwar  l-Unjoni  Ewropea  (TUE)  jipprevedi  li  l-Parlament  Ewropew,  flimkien  mal-
Kunsill,  għandu  jeżerċita  funzjonijiet  leġislattivi  u  baġitarji  u  li  għandu  jeżerċita  funzjonijiet  ta’  kontroll 
u  konsultazzjoni  politika  kif  stabbilit  fit-Trattati.

(2) L-Artikolu  13(2)  tat-TUE  jipprevedi  li  kull  istituzzjoni  għandha  taġixxi  fil-limiti  tas-setgħat  mogħtija  lilha 
mit-Trattati,  u  f’konformità  mal-proċeduri,  il-kondizzjonijiet  u  l-finijiet  stabbiliti  fihom.  Dik  id-dispożizzjoni 
tipprevedi  wkoll  li  l-istituzzjonijiet  għandhom  jipprattikaw  kooperazzjoni  sinċiera  reċiproka.  L-Artikolu  295 
tat-Trattat  dwar  il-Funzjonament  tal-Unjoni  Ewropea  (TFUE)  jipprevedi  li  l-Parlament  Ewropew  u  l-Kunsill, 
inter  alia,  għandhom  jagħmlu  arranġamenti  għall-kooperazzjoni  tagħhom  u  li,  għal  dak  il-għan,  huma 
jistgħu,  f’konformità  mat-Trattati,  jikkonkludu  ftehimiet  interistituzzjonali  li  jistgħu  jkunu  ta’  natura 
vinkolanti.

(3) It-Trattati  u,  kif  adatt,  dispożizzjonijiet  rilevanti  oħrajn  jipprevedu  li  jew  fil-kuntest  ta’  proċedura  leġislat
tiva  speċjali  jew  skont  proċeduri  oħrajn  ta’  teħid  ta’  deċiżjonijiet,  il-Kunsill  għandu  jikkonsulta  jew  jikseb 
il-kunsens  tal-Parlament  Ewropew  qabel  jadotta  att  legali.  It-Trattati  jipprevedu  wkoll  li,  f’ċerti  każijiet,  il-
Parlament  Ewropew  għandhu  jiġi  informat  dwar  il-progress  jew  ir-riżultati  ta’  proċedura  partikolari  jew 
ikun  involut  fl-evalwazzjoni  jew  l-iskrutinju  ta’  ċerti  aġenziji  tal-Unjoni.

(4) B’mod  partikolari,  l-Artikolu  218(6)  tat-TFUE  jistipula  li,  minbarra  meta  ftehim  internazzjonali  huwa 
relatat  esklużivament  mal-politika  estera  u  ta’  sigurtà  komuni,  il-Kunsill  għandu  jadotta  d-deċiżjoni  li 
tikkonkludi  l-ftehimiet  konċernati  wara  li  jkun  kiseb  l-approvazzjoni  tal-Parlament  Ewropew  jew  ikun 
ikkonsultah;  il-ftehimiet  internazzjonali  kollha  ta’  dan  it-tip  li  mhumiex  relatati  esklużivament  mal-politika 
estera  u  ta’  sigurtà  komuni  huma  għaldaqstant  koperti  minn  dan  il-Ftehim  Interistituzzjonali.

(5) L-Artikolu  218(10)  TFUE  jistipula  li  l-Parlament  Ewropew  għandu  jinżamm  informat  immedjatament 
u  kompletament  fl-istadji  kollha  tal-proċedura;  dik  id-dispożizzjoni  tapplika  wkoll  għal  ftehimiet  relatati 
mal-politika  estera  u  ta’  sigurtà  komuni.

(6) F’każijiet  fejn  l-implimentazzjoni  tat-Trattati  u,  kif  adatt,  ta’  dispożizzjonijiet  rilevanti  oħrajn,  tkun  teħtieġ 
aċċess  mill-Parlament  Ewropew  għal  informazzjoni  klassifikata  miżmuma  mill-Kunsill,  l-arranġamenti  adatti 
li  jirregolaw  tali  aċċess  għandhom  jiġu  miftehma  bejn  il-Parlament  Ewropew  u  l-Kunsill.

(7) Fejn  il-Kunsill  jiddeċiedi  li  jagħti  aċċess  lill-Parlament  Ewropew  għal  informazzjoni  klassifikata  miżmuma 
mill-Kunsill  fil-qasam  tal-politika  estera  u  ta’  sigurtà  komuni,  huwa  jieħu  deċiżjonijiet  ad  hoc  għal  dak  il-
għan,  jew  juża  l-Ftehim  Interistituzzjonali  tal-20  ta’  Novembru  2002  bejn  il-Parlament  Ewropew 
u  l-Kunsill  dwar  l-aċċess  mill-Parlament  Ewropew  għal  informazzjoni  sensittiva  tal-Kunsill  fil-qasam  tal-
politika  tas-sigurtà  u  d-difiża (1)  (minn  issa  ’l  quddiem  il-“Ftehim  Interistituzzjonali 
tal-20  ta’  Novembru  2002”),  kif  adatt.

(1) ĠU C 298, 30.11.2002, p. 1.

1.4.2014 MT Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea C 95/1
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(8) Id-Dikjarazzjoni  mir-Rappreżentant  Għoli  dwar  ir-responsabbiltà  politika (1),  li  saret  meta  ġiet  adottata 
d-Deċiżjoni  tal-Kunsill  2010/427/UE  tas-26  ta’  Lulju  2010  li  tistabbilixxi  l-organizzazzjoni  u  l-funzjona
ment  tas-Servizz  Ewropew  għall-Azzjoni  Esterna (2),  tiddikjara  li  r-Rappreżentant  Għoli  ser  jirrieżamina 
u  fejn  meħtieġ  jipproponi  biex  jiġu  aġġustati  d-dispożizzjonijiet  eżistenti  dwar  l-aċċess  għall-Membri  tal-
Parlament  Ewropew  għal  dokumenti  u  informazzjoni  klassifikati  fil-qasam  tal-Politika  Estera  u  ta’  Sigurtà 
Komuni  (jiġifieri  l-Ftehim  Interistituzzjonali  tal-20  ta’  Novembru  2002).

(9) Huwa  importanti  li  l-Parlament  Ewropew  ikun  assoċjat  mal-prinċipji,  l-istandards  u  r-regoli  għall-protez
zjoni  ta’  informazzjoni  klassifikata  li  huma  meħtieġa  sabiex  jitħarsu  l-interessi  tal-Unjoni  Ewropea  u  tal-
Istati  Membri.  Barra  minn  hekk,  il-Parlament  Ewropew  ser  ikun  f’pożizzjoni  li  jipprovdi  informazzjoni 
klassifikata  lill-Kunsill.

(10) Fil-31  ta’  Marzu  2011,  il-Kunsill  adotta  Deċiżjoni  2011/292/UE  dwar  ir-regoli  ta’  sigurtà  għall-protezzjoni 
ta’  informazzjoni  klassifikata  tal-UE (3)  (minn  hawn  ’il  quddiem  “ir-regoli  ta’  sigurtà  tal-Kunsill”).

(11) Fis-6  ta’  Ġunju  2011,  il-Bureau  tal-Parlament  Ewropew  adotta  Deċiżjoni  dwar  ir-regoli  li  jirregolaw  it-trat
tament  ta’  informazzjoni  kunfidenzjali  mill-Parlament  Ewropew (4)  (minn  hawn  ’il  quddiem  “ir-regoli  ta’ 
sigurtà  tal-Parlament  Ewropew”).

(12) Ir-regoli  ta’  sigurtà  tal-istituzzjonijiet,  il-korpi,  l-uffiċċji  jew  l-aġenziji  tal-Unjoni  għandhom  flimkien  jikkos
titwixxu  qafas  ġenerali  komprensiv  u  koerenti  fl-Unjoni  Ewropea  għall-protezzjoni  tal-informazzjoni  klassi
fikata,  u  għandhom  jiżguraw  l-ekwivalenza  tal-prinċipji  bażiċi  u  l-istandards  minimi.  Il-prinċipji  bażiċi 
u  l-istandards  minimi  stabbiliti  fir-regoli  ta’  sigurtà  tal-Parlament  Ewropew  u  fir-regoli  ta’  sigurtà  tal-Kunsill 
għandhom  għaldaqstant  ikunu  ekwivalenti.

(13) Il-livell  ta’  protezzjoni  mogħtija  lill-informazzjoni  klassifikata  skont  ir-regoli  ta’  sigurtà  tal-Parlament 
Ewropew  għandu  jkun  ekwivalenti  għal-livell  mogħti  lill-informazzjoni  klassifikata  taħt  ir-regoli  ta’  sigurtà 
tal-Kunsill.

(14) Is-servizzi  rilevanti  tas-Segretarjat  tal-Parlament  Ewropew  u  tas-Segretarjat  Ġenerali  tal-Kunsill  ser  jikkoo
peraw  mill-qrib  biex  jiżguraw  li  jiġu  applikati  livelli  ekwivalenti  ta’  protezzjoni  għall-informazzjoni  klassifi
kata  fiż-żewġ  istituzzjonijiet,

(15) Dan  il-Ftehim  huwa  mingħajr  preġudizzju  għal:  ir-regoli  eżistenti  u  futuri  dwar  l-aċċess  għad-dokumenti 
adottati  f’konformità  mal-Artikolu  15(3)  TFUE;  ir-regoli  dwar  il-protezzjoni  tad-data  personali  adottati 
f’konformità  mal-Artikolu  16(2)  TFUE;  ir-regoli  dwar  id-dritt  ta’  inkjesta  tal-Parlament  Ewropew  adottati 
f’konformità  mat-tielet  paragrafu  tal-Artikolu  226  TFUE;  u  d-dispożizzjonijiet  rilevanti  relatati  mal-Uffiċċju 
Ewropew  Kontra  l-Frodi  (OLAF),

FTEHMU  KIF  ĠEJ:

Artikolu  1

Għan  u  kamp  ta’  applikazzjoni

Dan  il-Ftehim  jistabbilixxi  l-arranġamenti  li  jirregolaw  it-trasmissjoni  lil  u  t-trattament  mill-Parlament  Ewropew  ta’ 
informazzjoni  klassifikata  miżmuma  mill-Kunsill,  dwar  kwistjonijiet  apparti  dawk  fil-qasam  tal-politika  estera  u  ta’ 
sigurtà  komuni,  li  hija  rilevanti  sabiex  il-Parlament  Ewropew  ikun  jista’  jeżerċita  s-setgħat  u  l-funzjonijiet  tiegħu. 
Dan  jikkonċerna,  b’  mod  partikolari,  l-kwistjonijiet  kollha  bħal  dawn:

(a) proposti  soġġetti  għal  proċedura  leġislattiva  speċjali  jew  għal  proċedura  oħra  ta’  teħid  ta’  deċiżjonijiet  skont 
liema  l-Parlament  Ewropew  għandu  jiġi  kkonsultat  jew  huwa  mitlub  jagħti  l-kunsens  tiegħu;

(b) ftehimiet  internazzjonali  li  dwaru  l-Parlament  Ewropew  għandu  jiġi  kkonsultat  jew  mitlub  jagħti  l-kunsens 
tiegħu  skont  l-Artikolu  218(6)  TFUE;

(1) ĠU C 210, 3.8.2010, p. 1.
(2) ĠU L 201, 3.8.2010, p. 30.
(3) ĠU L 141, 27.5.2011, p. 17.
(4) ĠU C 190, 30.6.2011, p. 2.
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(c) direttivi  ta’  negozjar  għal  ftehimiet  internazzjonali  msemmijin  fil-punt  (b);

(d) attivitajiet,  rapporti  ta’  evalwazzjoni  jew  dokumenti  oħrajn  li  dwarhom  il-Parlament  Ewropew  għandu  jiġi 
informat;  u

(e) dokumenti  dwar  l-attivitajiet  ta’  dawk  l-aġenziji  tal-Unjoni  li  l-Parlament  Ewropew  għandu  jkun  involut  fl-
evalwazzjoni  jew  l-iskrutinju  tagħhom.

Artikolu  2

Definizzjoni  ta’  “informazzjoni  klassifikata”

Għall-finijiet  ta’  dan  il-Ftehim,  “informazzjoni  klassifikata”  għandha  tfisser  kwalunkwe  waħda  minn  dawn  li  ġejjin, 
jew  dawn  kollha:

(a) “Informazzjoni  klassifikata  tal-UE”  (IKUE)  kif  definita  fir-regoli  ta’  sigurtà  tal-Parlament  Ewropew  u  fir-regoli 
ta’  sigurtà  tal-Kunsill  u  li  jkollha  waħda  mill-marki  ta’  klassifikazzjoni  ta’  sigurtà  li  ġejjin:

— RESTREINT  UE/EU  RESTRICTED;

— CONFIDENTIEL  UE/EU  CONFIDENTIAL;

— SECRET  UE/EU  SECRET;

— TRÈS  SECRET  UE/EU  TOP  SECRET;

(b) informazzjoni  klassifikata  mogħtija  lill-Kunsill  mill-Istati  Membri  u  li  jkollha  marka  nazzjonali  ta’  klassifikaz
zjoni  ta’  sigurtà  ekwivalenti  għal  waħda  mill-marki  ta’  klassifikazzjoni  ta’  sigurtà  użati  għall-IKUE  elenkati 
fil-punt  (a);

(c) informazzjoni  klassifikata  mogħtija  lill-Unjoni  Ewropea  minn  Stati  terzi  jew  organizzazzjonijiet  internazzjonali 
li  jkollha  marka  ta’  klassifikazzjoni  ta’  sigurtà  ekwivalenti  għal  waħda  mill-marki  ta’  klassifikazzjoni  ta’  sigurtà 
użati  għall-IKUE  elenkati  fil-punt  (a),  kif  hemm  previst  fil-ftehimiet  dwar  is-sigurtà  tal-informazzjoni  jew 
l-arranġamenti  amministrattivi  rilevanti.

Artikolu  3

Protezzjoni  tal-informazzjoni  klassifikata

1. Il-Parlament  Ewropew  għandu  jipproteġi,  f’konformità  mar-regoli  ta’  sigurtà  tiegħu  u  ma’  dan  il-Ftehim, 
kwalunkwe  informazzjoni  klassifikata  mogħtija  lilu  mill-Kunsill.

2. Minħabba  li  għandha  tinżamm  ekwivalenza  bejn  il-prinċipji  bażiċi  u  l-istandards  minimi  għall-protezzjoni 
tal-informazzjoni  klassifikata  stabbilita  mill-Parlament  Ewropew  u  mill-Kunsill  fir-regoli  ta’  sigurtà  rispettivi 
tagħhom,  il-Parlament  Ewropew  għandu  jiżgura  li  l-miżuri  ta’  sigurtà  fis-seħħ  fil-bini  tiegħu  jistgħu  jkollhom 
livell  ta’  protezzjoni  għall-informazzjoni  klassifikata  ekwivalenti  għal  dak  mogħti  lil  tali  informazzjoni  fil-bini  tal-
Kunsill.  Is-servizzi  rilevanti  tal-Parlament  Ewropew  u  l-Kunsill  għandhom  jikkooperaw  mill-qrib  għal  dan  il-għan.

3. Il-Parlament  Ewropew  għandu  jieħu  l-miżuri  adatti  biex  jiżgura  li  informazzjoni  klassifikata  mogħtija  lilu 
mill-Kunsill  ma  għandhiex:

(a) tintuża  għal  finijiet  minbarra  dawk  li  għalihom  ingħata  aċċess;

(b) tingħata  lil  persuni  li  mhumiex  dawk  li  ngħatalhom  aċċess  f’konformità  mal-Artikoli  4  u  5,  jew  issir 
pubblika;

(c) tiġi  rilaxxata  lil  istituzzjonijiet,  korpi,  uffiċċji  jew  aġenziji  oħrajn  tal-Unjoni,  jew  lil  Stati  Membri,  Stati  terzi 
jew  organizzazzjonijiet  internazzjonali  mingħajr  ma  jkun  ingħata  kunsens  bil-miktub  minn  qabel  mill-Kunsill.

4. Il-Kunsill  jista’  jagħti  lill-Parlament  Ewropew  aċċess  għal  informazzjoni  klassifikata  li  toriġina  f’istituzzjonijiet, 
korpi,  uffiċċji  jew  aġenziji  oħrajn  tal-Unjoni,  jew  fi  Stati  Membri,  Stati  terzi  jew  organizzazzjonijiet  internazzjo
nali  biss  jekk  ikun  ingħata  kunsens  bil-miktub  minn  qabel  mill-oriġinatur.
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Artikolu  4

Sigurtà  tal-persunal

1. L-aċċess  għal  informazzjoni  klassifikata  għandha  tingħata  lill-Membri  tal-Parlament  Ewropew  f’konformità 
mal-Artikolu  5(4).

2. Meta  l-informazzjoni  kkonċernata  hija  klassifikata  fil-livell  CONFIDENTIEL  UE/EU  CONFIDENTIAL,  SECRET 
UE/EU  SECRET  jew  TRÈS  SECRET  UE/EU  TOP  SECRET  jew  l-ekwivalenti  tiegħu,  jista’  jingħata  aċċess  biss  lill-
Membri  tal-Parlament  Ewropew  awtorizzati  mill-President  tal-Parlament  Ewropew:

(a) li  jkunu  ngħataw  approvazzjoni  tas-sigurtà  f’konformità  mar-regoli  ta’  sigurtà  tal-Parlament  Ewropew;  jew

(b) li  dwarhom  tkun  saret  notifika  minn  awtorità  nazzjonali  kompetenti  li  huma  debitament  awtorizzati  permezz 
tal-funzjonijiet  tagħhom  f’konformità  mal-liġijiet  u  r-regolamenti  nazzjonali.

Minkejja  l-ewwel  subparagrafu,  fejn  l-informazzjoni  kkonċernata  hija  klassifikata  fil-livell  CONFIDENTIEL  UE/EU 
CONFIDENTIAL  jew  l-ekwivalenti  tiegħu,  l-aċċess  jista’  jingħata  ukoll  lil  dawk  il-Membri  tal-Parlament  Ewropew 
determinati  f’konformità  mal-Artikolu  5(4)  li  ffirmaw  dikjarazzjoni  solenni  ta’  segretezza  f’konformità  mar-regoli 
ta’  sigurtà  tal-Parlament  Ewropew.  Il-Kunsill  għandu  jkun  infurmat  bl-ismijiet  tal-Membri  tal-Parlament  Ewropew  li 
ngħataw  aċċess  skont  dan  is-subparagrafu.

3. Qabel  ma  jingħataw  aċċess  għal  informazzjoni  klassifikata,  il-Membri  tal-Parlament  Ewropew  għandhom  jiġu 
infurmati  fil-qosor  dwar  u  jirrikonoxxu  r-responsabbiltajiet  tagħhom  li  jipproteġu  tali  informazzjoni  f’konformità 
mar-regoli  ta’  sigurtà  tal-Parlament  Ewropew,  u  għandhom  jiġu  infurmati  dwar  il-mezzi  biex  tiġi  żgurata  tali 
protezzjoni.

4. L-aċċess  għal  informazzjoni  klassifikata  għandu  jingħata  biss  lil  dawk  l-uffiċjali  tal-Parlament  Ewropew 
u  impjegati  oħra  tal-Parlament  li  jaħdmu  għall-gruppi  politiċi  li:

(a) nħatru  minn  qabel  bħala  li  jeħtieġu  li  jkunu  infurmati  mill-korp  jew  uffiċjal  parlamentari  determinati 
f’konformità  mal-Artikolu  5(4);

(b) ingħataw  approvazzjoni  tas-sigurtà  għal-livell  adatt  f’konformità  mar-regoli  ta’  sigurtà  tal-Parlament  Ewropew 
meta  l-informazzjoni  hija  klassifikata  fil-livell  CONFIDENTIEL  UE/EU  CONFIDENTIAL,  SECRET  UE/EU  SECRET 
jew  TRÈS  SECRET  UE/EU  TOP  SECRET  jew  l-ekwivalenti  tiegħu;  u

(c) ingħataw  informazzjoni  fil-qosor  u  rċevew  struzzjonijiet  bil-miktub  dwar  ir-responsabbiltajiet  tagħhom  li 
jipproteġu  tali  informazzjoni  kif  ukoll  dwar  il-mezzi  li  jiżguraw  tali  protezzjoni,  u  li  ffirmaw  dikjarazzjoni 
fejn  jirrikonoxxu  li  rċevew  dawk  l-istruzzjonijiet  u  li  jimpenjaw  rwieħhom  li  jaderixxu  magħhom  f’konformità 
mar-regoli  ta’  sigurtà  tal-Parlament  Ewropew.

Artikolu  5

Proċedura  għall-aċċess  għal  informazzjoni  klassifikata

1. Il-Kunsill  għandu  jagħti  l-informazzjoni  klassifikata  msemmija  fl-Artikolu  1  lill-Parlament  Ewropew  meta 
jkun  obbligat  legalment  li  jagħmel  dan,  skont  it-Trattati  jew  atti  legali  adottati  abbażi  tat-Trattati.  Il-korpi  jew 
uffiċjali  parlamentari  msemmija  fil-paragrafu  3  jistgħu  wkoll  jippreżentaw  talba  bil-miktub  għal  tali  informazzjoni.

2. F’każijiet  oħrajn,  il-Kunsill  jista’  jagħti  l-informazzjoni  klassifikata  msemmija  fl-Artikolu  1  lill-Parlament 
Ewropew,  jew  fuq  l-inizjattiva  tiegħu  stess  jew  fuq  talba  bil-miktub  mingħand  wieħed  mill-korpi  jew  uffiċjali 
parlamentari  msemmija  fil-paragrafu  3.

3. Il-korpi  jew  uffiċjali  parlamentari  li  ġejjin  jistgħu  jippreżentaw  talbiet  bil-miktub  lill-Kunsill:

(a) il-President;

(b) il-Konferenza  tal-Presidenti;

(c) il-Bureau;

(d) il-President(i)  tal-kumitat(i)  konċernat(i);

(e) ir-relatur(i)  konċernat(i).
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It-talbiet  minn  Membri  oħra  tal-Parlament  Ewropew  għandhom  isiru  permezz  ta’  wieħed  mill-korpi  jew  uffiċjali 
parlamentari  msemmija  fl-ewwel  subparagrafu.

Il-Kunsill  għandu  jwieġeb  għal  tali  talbiet  mingħajr  dewmien.

4. Fejn  il-Kunsill  ikun  taħt  obbligu  legali  li,  jew  ikun  iddeċieda  li  jagħti  lill-Parlament  Ewropew  aċċess  għal 
informazzjoni  klassifikata,  huwa  għandu  jiddetermina  bil-miktub,  qabel  ma  din  l-informazzjoni  tintbagħat,  flim
kien  mal-korp  jew  l-uffiċjal  rilevanti  kif  elenkat  fil-paragrafu  3:

(a) li  tali  aċċess  jista’  jingħata  lil  wieħed  jew  aktar  minn  dawn  li  ġejjin:

(i) il-President;

(ii) il-Konferenza  tal-Presidenti;

(iii) il-Bureau;

(iv) il-President(i)  tal-Kumitat(i)  konċernat(i);

(v) ir-relatur(i)  konċernat(i);

(vi) il-membri  tal-kumitat(i)  konċernati  kollha  jew  uħud  minnhom;  u

(b) kwalunkwe  arranġament  ta’  trattament  speċifiku  għall-protezzjoni  ta’  tali  informazzjoni.

Artikolu  6

Reġistrazzjoni,  ħżin,  konsultazzjoni  u  diskussjonita’  informazzjoni  klassifikata  fil-Parlament  Ewropew

1. Informazzjoni  klassifikata  pprovduta  mill-Kunsill  lill-Parlament  Ewropew,  fejn  din  tkun  klassifikata  fil-livell 
CONFIDENTIEL  UE/EU  CONFIDENTIAL,  SECRET  UE/EU  SECRET  jew  TRÈS  SECRET  UE/EU  TOP  SECRET  jew 
l-ekwivalenti  tiegħu:

(a) għandha  tiġi  rreġistrata  għal  finijiet  ta’  sigurtà  biex  jiġi  rrekordjat  iċ-ċiklu  ta’  ħajja  tagħha  u  tiġi  żgurata 
t-traċċabbiltà  tagħha  f’kull  ħin;

(b) għandha  tinħażen  f’żona  sigura  li  tilħaq  l-istandards  minimi  ta’  sigurtà  fiżika  stabbiliti  fir-regoli  ta’  sigurtà  tal-
Kunsill  u  fir-regoli  ta’  sigurtà  tal-Parlament  Ewropew,  li  għandhom  ikunu  ekwivalenti;  u

(c) tista’  tiġi  kkonsultata  mill-Membri  tal-Parlament  Ewropew,  uffiċjali  tal-Parlament  Ewropew  u  l-impjegati  oħra 
tal-Parlament  rilevanti  li  jaħdmu  għall-gruppi  politiċi  msemmijin  fl-Artikolu  4(4)  u  l-Artikolu  5(4)  biss 
f’kamra  sikura  għall-qari  ġewwa  l-bini  tal-Parlament  Ewropew.  F’dan  il-każ,  għandhom  japplikaw  il-kondizzjo
nijiet  li  ġejjin:

(i) l-informazzjoni  m’għandha  tiġi  kkopjata  bl-ebda  mezz,  bħall-fotokopji  jew  ritratti;

(ii) m’għandhomx  jittieħdu  noti;  u

(iii) l-ebda  apparat  ta’  komunikazzjoni  elettronika  ma  jista’  jittieħed  fil-kamra.

2. Informazzjoni  klassifikata  pprovduta  mill-Kunsill  lill-Parlament  Ewropew,  fejn  din  tkun  klassifikata  fil-livell 
RESTREINT  UE/EU  RESTRICTED  jew  l-ekwivalenti  tiegħu,  għandha  tiġi  ttratata  u  maħżuna  f’konformità  mar-
regoli  ta’  sigurtà  tal-Parlament  Ewropew  li  għandhom  joffru  livell  ta’  protezzjoni  għal  tali  informazzjoni  klassifi
kata  ekwivalenti  għal  dak  tal-Kunsill.

Minkejja  l-ewwel  subparagrafu,  għal  perijodu  ta’  12-il  xahar  wara  d-dħul  fis-seħħ  ta’  dan  il-Ftehim,  informazzjoni 
klassifikata  fil-livell  RESTREINT  UE/EU  RESTRICTED  jew  l-ekwivalenti  tiegħu  għandha  tiġi  ttratata  u  maħżuna 
f’konformità  mal-paragrafu  1.  L-aċċess  għal  tali  informazzjoni  klassifikata  għandha  tkun  irregolata  mill-punti 
(a)  u  (c)  tal-Artikolu  4(4)  u  mill-Artikolu  5(4).

3. L-informazzjoni  klassifikata  tista’  tiġi  ttrattata  biss  fuq  sistemi  ta’  komunikazzjoni  u  informazzjoni  li  jkunu 
ġew  debitament  akkreditati  jew  approvati  f’konformità  ma’  standards  ekwivalenti  għal  dawk  stabbiliti  fir-regoli  ta’ 
sigurtà  tal-Kunsill.

4. L-informazzjoni  klassifikata  mogħtija  bil-fomm  lil  dawk  li  jirċevuha  fil-Parlament  Ewropew  għandha  tiġi 
soġġetta  għal-livell  ekwivalenti  ta’  protezzjoni  bħal  dak  mogħti  lil  informazzjoni  klassifikata  f’forma  miktuba.
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5. Minkejja  l-punt  (c)  tal-paragrafu  1  ta’  dan  l-Artikolu,  l-informazzjoni  klassifikata  sal-livell  CONFIDENTIEL 
UE/EU  CONFIDENTIAL  jew  ekwivalenti  tiegħu  mogħtija  mill-Kunsill  lill-Parlament  Ewropew  tista’  tiġi  diskussa 
f’laqgħat  li  jsiru  in  camera  u  li  għalihom  jattendu  biss  il-Membri  u  dawk  l-uffiċjali  tal-Parlament  Ewropew 
u  impjegati  oħrajn  tal-Parlament  li  jaħdmu  għall-gruppi  politiċi  u  li  ngħataw  aċċess  għall-informazzjoni  f’konfor
mità  mal-Artikolu  4(4)  u  l-Artikolu  5(4).  Għandhom  japplikaw  il-kondizzjonijiet  li  ġejjin:

— id-dokumenti  għandhom  jitqassmu  fil-bidu  tal-laqgħa  u  jerġgħu  jinġabru  fl-aħħar;

— id-dokumenti  m’għandhom  jiġu  kkopjati  bl-ebda  mezz,  bħall-fotokopji  jew  ritratti;

— m’għandhomx  jittieħdu  noti;

— l-ebda  apparat  ta’  komunikazzjoni  elettronika  ma  jista’  jittieħed  fil-kamra;  u

— il-minuti  tal-laqgħa  m’għandhomx  isemmu  d-diskussjoni  dwar  il-punt  li  jkun  fih  informazzjoni  klassifikata.

6. Meta  jkunu  jinħtieġu  laqgħat  biex  tiġi  diskussa  informazzjoni  klassifikata  fil-livell  SECRET  UE/EU  SECRET 
jew  TRÈS  SECRET  UE/EU  TOP  SECRET  jew  l-ekwivalenti  tiegħu  għandhom  jiġu  miftiehma  arranġamenti  speċifiċi 
bejn  il-Parlament  Ewropew  u  l-Kunsill  fuq  bażi  ta’  każ  b’  każ.

Artikolu  7

Ksur  tas-sigurtà,  telf  jew  kompromess  ta’  informazzjoni  klassifikata

1. Fil-każ  ta’  telf  jew  kompromess  ipprovat  jew  issuspettat  ta’  informazzjoni  klassifikata  mogħtija  mill-Kunsill, 
is-Segretarju  Ġenerali  tal-Parlament  Ewropew  għandu  jinforma  lis-Segretarju  Ġenerali  tal-Kunsill  b’dan  immedjata
ment.  Is-Segretarju  Ġenerali  tal-Parlament  Ewropew  għandu  jmexxi  investigazzjoni  u  għandu  jinforma  lis-Segre
tarju  Ġenerali  tal-Kunsill  dwar  ir-riżultati  tal-investigazzjoni  u  tal-miżuri  li  ttieħdu  biex  dan  ma  jerġax  iseħħ.  Fejn 
huwa  kkonċernat  Membru  tal-Parlament  Ewropew,  il-President  tal-Parlament  Ewropew  għandu  jaġixxi  flimkien 
mas-Segretarju  Ġenerali  tal-Parlament  Ewropew.

2. Kwalunkwe  Membru  tal-Parlament  Ewropew  li  jkun  responsabbli  għal  ksur  tad-dispożizzjonijiet  stabbiliti  fir-
regoli  ta’  sigurtà  tal-Parlament  Ewropew  jew  f’dan  il-Ftehim  jista’  jkun  soġġett  għal  miżuri  u  penali  skont  ir-
Regoli  9(2)  u  152  sa  154  tar-Regoli  ta’  Proċedura  tal-Parlament  Ewropew

3. Kwalunkwe  uffiċjal  tal-Parlament  Ewropew  jew  impjegat  ieħor  tal-Parlament  li  jaħdem  għal  grupp  politiku  li 
jkun  responsabbli  għal  ksur  tad-dispożizzjonijiet  stabbiliti  fir-regoli  ta’  sigurtà  tal-Parlament  Ewropew  jew  f’dan  il-
Ftehim  jista’  jkun  soġġett  għall-pieni  stabbiliti  fir-Regolamenti  tal-Persunal  tal-Uffiċjaliu  l-Kondizzjonijiet  ta’  Impjieg 
ta’  Impjegati  Oħrajn  tal-Unjoni  Ewropea,  stabbiliti  fir-Regolament  tal-Kunsill  Regulation  (KEE,  Euratom,  KEFA) 
No  259/68 (1).

4. Persuni  li  jkunu  responsabbli  għat-telf  jew  il-kompromess  ta’  informazzjoni  klassifikata  jistgħu  jkunu 
soġġetti  għal  azzjoni  dixxiplinarja  u/jew  legali  f’konformità  mal-liġijiet,  ir-regoli  u  r-regolamenti  applikabbli.

Artikolu  8

Dispożizzjonijiet  finali

1. Il-Parlament  Ewropew  u  l-Kunsill,  min-naħa  tagħhom,  għandhom  jieħdu  l-miżuri  kollha  meħtieġa  biex 
jiżguraw  l-implimentazzjoni  ta’  dan  il-Ftehim.  Huma  għandhom  jikkooperaw  għal  dan  il-għan,  b’mod  partikolari 
billi  jiġu  organizzati  żjarat  biex  tiġi  sorveljata  l-implimentazzjoni  tal-aspetti  tekniċi  u  ta’  sigurtà  ta’  dan  il-Ftehim.

2. Is-servizzi  rilevanti  tas-Segretarjat  tal-Parlament  Ewropew  u  tas-Segretarjat  Ġenerali  tal-Kunsill  għandhom 
jikkonsultaw  lil  xulxin  qabel  ma  waħda  mill-istituzzjonijiet  timmodifika  r-regoli  ta’  sigurtà  rispettivi  tagħha, 
sabiex  jiġi  żgurat  li  tinżamm  l-ekwivalenza  tal-prinċipji  bażiċi  u  l-istandards  minimi  għall-protezzjoni  tal-infor
mazzjoni  klassifikata.

(1) ĠU L 56, 4.3.1968, p. 1.
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3. L-informazzjoni  klassifikata  għandha  tiġi  pprovduta  lill-Parlament  Ewropew  skont  dan  il-Ftehim  ladarba 
l-Kunsill,  flimkien  mal-Parlament  Ewropew,  ikun  iddetermina  li  tkun  intlaħqet  ekwivalenza  bejn  il-prinċipji  bażiċi 
u  l-istandards  minimi  għall-protezzjoni  tal-informazzjoni  klassifikata  fir-regoli  ta’  sigurtà  tal-Parlament  Ewropew 
u  tal-Kunsill,  minn  naħa,  u  bejn  il-livell  ta’  protezzjoni  mogħti  għall-informazzjoni  klassifikata  fil-bini  tal-Parla
ment  Ewropew  u  tal-Kunsill,  min-naħa  l-oħra.

4. Dan  il-Ftehim  jista’  jiġi  rieżaminat  fuq  talba  ta’  istituzzjoni  waħda  jew  l-oħra  fid-dawl  tal-esperjenza 
miksuba  fl-implimentazzjoni  tiegħu.

5. Dan  il-Ftehim  għandu  jidħol  fis-seħħ  fid-data  tal-pubblikazzjoni  tiegħu  f’Il-Ġurnal  Uffiċjali  tal-Unjoni  Ewropea.

Magħmul  fi  Brussell  u  fi  Strasburgu,  12  ta’  Marzu  2014.

Għall-Parlament  Ewropew  

Il-President  

Għall-Kunsill

Il-President
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II 

(Komunikazzjonijiet) 

KOMUNIKAZZJONIJIET MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U 
AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA 

PARLAMENT EWROPEW 

DEĊIŻJONI TAL-BUREAU TAL-PARLAMENT EWROPEW 

tal-15 ta' April 2013 

rigward ir-regoli li jirregolaw it-trattament ta' informazzjoni kunfidenzjali mill-Parlament 
Ewropew 

(2014/C 96/01) 

IL-BUREAU TAL-PARLAMENT EWROPEW, 

Wara li kkunsidra l-Artikolu 23(12) tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew, 

Billi: 

(1) Fid-dawl tal-Ftehim Qafas ġdid dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea (1) ffir
mat fl-20 ta' Ottubru 2010 (“il-Ftehim Qafas”) u l-Ftehim Interistituzzjonali bejn il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
dwar it-trasmissjoni lil u t-trattament mill-Parlament Ewropew ta' informazzjoni klassifikata miżmuma mill-Kun
sill dwar kwistjonijiet apparti dawk fil-qasam tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni (2) ffirmat fit-12 ta' Marzu 
2014 (“il-Ftehim Interistituzzjonali”) huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti regoli speċifiċi dwar it-trattament ta' 
informazzjoni kunfidenzjali mill-Parlament Ewropew. 

(2) It-Trattat ta' Lisbona jagħti kompiti ġodda lill-Parlament Ewropew u sabiex jiġu żviluppati l-attivitajiet tal-Parla
ment f'dawk l-oqsma li jirrikjedu livell għoli ta' kunfidenzjalità, jeħtieġ li jiġu stabbiliti prinċipji bażiċi, standards 
minimi ta' sigurtà u proċeduri xierqa għat-trattament mill-Parlament Ewropew ta' informazzjoni kunfidenzjali, 
anke dik klassifikata. 

(3)  L-għan tar-regoli stipulati f'din id-Deċiżjoni huwa li jiżguraw standards ekwivalenti ta' protezzjoni u kompatibilità 
mar-regoli adottati minn istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji oħra stabbiliti b'riżultat jew abbażi tat-Trattati 
jew mill-Istati Membri sabiex jiġi ffaċilitat il-funzjonament bla xkiel tal-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet tal-Unjoni 
Ewropea. 

(4)  Id-dispożizzjonijiet ta' din id-Deċiżjoni huma bla ħsara għar-regoli attwali u futuri dwar l-aċċess għad-dokumenti 
adottati skont l-Artikolu 15 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal- Unjoni Ewropea (TFUE). 

1.4.2014 C 96/1 Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea MT   
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(5)  Id-dispożizzjonijiet ta' din id-Deċiżjoni huma bla ħsara għar-regoli attwali u futuri dwar il-protezzjoni tad-data 
personali adottati skont l-Artikolu 16 TFUE, 

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI: 

Artikolu 1 

Objettiv 

Din id-Deċiżjoni tirregola l-ġestjoni u t-trattament ta' informazzjoni kunfidenzjali mill-Parlament Ewropew, inklużi l-ħol
qien, ir-riċeviment, it-trażmissjoni u l-ħżin ta' tali informazzjoni, bl-għan tal-protezzjoni xierqa tan-natura kunfidenzjali 
tagħha. Hija timplimenta l-Ftehim Interistituzzjonali u l-Ftehim Qafas, b'mod partikolari l-Anness II tiegħu. 

Artikolu 2 

Definizzjonijiet 

Għall-iskopijiet ta' din id-Deċiżjoni: 

(a)  “informazzjoni” tfisser kwalunkwe informazzjoni miktuba jew orali, ikun x'ikun il-mezz u jkun min ikun l-awtur; 

(b) “informazzjoni kunfidenzjali” tfisser “Informazzjoni klassifikata”, u “informazzjoni kunfidenzjali oħra” mhux klassifi
kata; 

(ċ) “informazzjoni klassifikata” tfisser “Informazzjoni klassifikata tal-UE” (IKUE) u “informazzjoni klassifikata ekwiva
lenti”; 

(d) “informazzjoni klassifikata tal-UE” (IKUE) tfisser kwalunkwe informazzjoni u materjal, klassifikati bħala “TRÈS SEC
RET UE/EU TOP SECRET, SECRET UE/EU SECRET”,  “CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL” jew  “RESTREINT UE/EU RES
TRICTED” , li l-iżvelar mhux awtorizzat tagħhom jista' jikkawża livelli varji ta' ħsara għall-interessi tal-Unjoni, jew 
għall-interessi ta' Stat Membru wieħed jew iżjed tagħha, kemm jekk din l-informazzjoni toriġina fl-istituzzjonijiet, il- 
korpi, l-uffiċċji jew l-aġenziji stabbiliti b'riżultat jew abbażi tat-Trattati u kemm jekk le. F'dan ir-rigward, informazz
joni u materjal klassifikat fil-livell: 

— “TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET” huma informazzjoni u materjal li l-iżvelar mhux awtorizzat tagħhom jista' jik
kawża ħsara eċċezzjonalment kbira lill-interessi essenzjali tal-Unjoni jew ta' Stat Membru wieħed jew iżjed 
tagħha; 

—  “SECRET UE/EU SECRET” huma informazzjoni u materjal li l-iżvelar mhux awtorizzat tagħhom jista' jikkawża 
ħsara serja lill-interessi essenzjali tal-Unjoni Ewropea jew ta' Stat Membru wieħed jew iżjed tagħha; 

— “CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL” hija l-klassifikazzjoni għal informazzjoni u materjal li l-iżvelar mhux awto
rizzat tagħhom jista' jikkawża ħsara lill-interessi ess- enzjali tal-Unjoni Ewropea jew ta' Stat Membru wieħed jew 
iżjed tagħha; 

—  “RESTREINT UE/EU RESTRICTED” huma informazzjoni u materjal li l-iżvelar mhux awtorizzat tagħhom jista' jkun 
ta' żvantaġġ għall-interessi ess- enzjali tal-Unjoni Ewropea jew ta' Stat Membru wieħed jew iżjed tagħha; 

(e)  “informazzjoni klassifikata ekwivalenti” tfisser informazzjoni klassifikata maħruġa minn Stati Membri, Stati terzi jew 
organizzazzjonijiet internazzjonali li jkollha marka ta' klassifikazzjoni tas-sigurtà ekwivalenti għal waħda mill-marki 
ta' klassifikazzjoni tas-sigurtà użati għall-IKUE u li ġiet trażmessa lill-Parlament Ewropew mill-Kunsill jew mill-Kum
missjoni; 
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(f)  “informazzjoni kunfidenzjali oħra” tfisser kwalunkwe informazzjoni kunfidenzjali mhux klassifikata, inkluża 
informazzjoni koperta mir-regoli dwar il-protezzjoni tad-data jew mill-obbligu tas-segretezza professjonali, maħluqa 
fil-Parlament Ewropew jew trażmessa lill-Parlament Ewropew minn istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji oħra 
stabbiliti b'riżultat jew abbażi tat-Trattati jew minn Stati Membri; 

(g)  “dokument” tfisser kwalunkwe informazzjoni dokumentata irrispettivament mill-forma fiżika jew il-karatteristiċi 
tagħha; 

(h)  “materjalF” tfisser kwalunkwe dokument jew biċċa makkinarju jew apparat, kemm manifatturati kif ukoll fil-proċess 
li jiġu manifatturati; 

(i)  “ħtieġa ta' għarfien” tfissser il-ħtieġa ta' persuna li jkollha aċċess għal informazzjoni kunfidenzjali biex tkun tista' 
twettaq funzjoni jew kompitu uffiċjali; 

(j) “awtorizzazzjoni” tfisser deċiżjoni (deċiżjoni ta' awtorizzazzjoni) adottata mill-President, jekk tikkonċerna lill-Mem
bri tal-Parlament Ewropew, jew mis-Segretarju Ġenerali, jekk tikkonċerna lil uffiċjali tal-Parlament Ewropew jew 
impjegati oħra tal-Parlament li jaħdmu għall-gruppi politiċi biex individwu jingħata aċċess għal informazzjoni klassi
fikata sa livell speċifiku, abbażi ta' riżultat pożittiv ta' eżami ta' sigurtà (eżami bir-reqqa), imwettaq minn awtorità 
nazzjonali skont il-liġi nazzjonali u d-dispożizzjonijiet stipulati fl-Anness I, parti 2; 

(k)  “deklassament” tfisser tnaqqis fil-livell ta' klassifikazzjoni; 

(l)  “deklassifikazzjoni” tfisser it-tneħħija ta' kwalunkwe klassifikazzjoni; 

(m)  “marka” tfisser sinjal mehmuż ma' “informazzjoni kunfidenzjali oħra” bl-għan li tidentifika istruzzjonijiet speċifiċi 
predefiniti dwar it-trattament tagħha jew il-qasam kopert minn dokument speċifiku. Tista' tinhemeż ukoll ma' 
informazzjoni klassifikata, sabiex jiġu imposti rekwiżiti addizzjonali għat-trattament tagħha. 

(n)  “tneħħija ta' marka” tfisser it-tneħħija ta' kwalunkwe marka; 

(o)  “oriġinatur” tfisser l-awtur awtorizzat kif xieraq ta' informazzjoni kunfidenzjali; 

(p)  “avviżi ta' sigurtà” tfisser miżuri implimentattivi kif stipulat fl-Anness II; 

(q)  “struzzjonijiet dwar it-trattament” tfisser l-istruzzjonijiet tekniċi maħruġa lis-servizzi tal-Parlament li jikkonċernaw 
il-ġestjoni ta' informazzjoni kunfidenzjali. 

Artikolu 3 

Prinċipji bażiċi u standards minimi 

1. It-trattament ta' informazzjoni kunfidenzjali mill-Parlament Ewropew għandu jsegwi l-prinċipji bażiċi u l-istandards 
minimi stipulati fl-Anness I, Parti 1. 

2. Il-Parlament Ewropew għandu jwaqqaf sistema ta' ġestjoni tas-sigurtà tal-informazzjoni (SĠSI) skont dawk il-prin
ċipji bażiċi u istandards minimi. L-SĠSI għandha tikkonsisti mill-avviżi ta' sigurtà, l-istruzzjonijiet dwar it-trattament u r- 
regoli u r–Regoli ta' Proċedura rilevanti. Għandha timmira għall-iffaċilitar tal-ħidma parlamentari u amministrattiva, fil
waqt li tiġi żgurata l-protezzjoni ta' kwalunkwe informazzjoni kunfidenzjali pproċessata mill-Parlament Ewropew, b'ris
pett sħiħ tar-regoli stabbiliti mill-oriġinatur ta' tali informazzjoni kif stabbilit fl-avviżi ta' sigurtà.. 

L-ipproċessar ta' informazzjoni kunfidenzjali permezz ta' sistemi ta' komunikazzjoni u informazzjoni (CIS) awtomatizzati 
tal-Parlament Ewropew għandu jiġi implimentat skont il-kunċett tal-assigurazzjoni tal- informazzjoni (AI) kif previst fin- 
notifika ta' sigurta' 3. 

3. Il-Membri tal-Parlament Ewropew jistgħu jikkonsultaw informazzjoni klassifikata sal-livell ta' RESTREINT UE/EU RES
TRICTED, inkluż dak il-livell, bla awtorizzazzjoni ta' sigurtà. 
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4. Fejn l-Informazzjoni kkonċernata hija klassifikata fil-livell CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL jew l-ekwivalenti tie
għu, aċċess għandu jingħata lil dawk il-Membri tal-Parlament Ewropew li ġew awtorizzati mill-President skont il-para
grafu 5 jew wara li ffirmaw dikjarazzjoni solenni ta' nonżvelar tal-kontenut ta' dik l-informazzjoni lil terzi persuni, ta' 
konformita' mal-obbligu li jipproteġu informazzjoni klassifikata fil-livell CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL u ta' riko
noxximent tal-konsegwenzi ta' kwalunkwe nuqqas li jagħmlu dan. 

5. Fejn l-informazzjoni kkonċernata hija klassifikata fil-livell SECRET UE/EU SECRET jew TRÈS SECRET/EU TOP SECRET 
jew l-ekwivalenti tiegħu, aċċess għandu jingħata lil dawk il-Membri tal-Parlament Ewropew li jkunu awtorizzati mill-Pre
sident wara: 

(a)  li jkunu ġew awtorizzati fir-rigward tas-sigurtà skont l-Anness I, Parti 2, ta' din id-Deċiżjoni, jew 

(b)  li notifika tkun riċevuta minn awtorità nazzjonali kompetenti li l-Memrbi kkonċernati huma debitament awtorizzati 
permezz tal-funzjonijiet tagħhom skont il-liġi nazzjonali. 

6. Qabel ma jingħataw aċċess għal informazzjoni klassifikata, il-Membri tal-Parlament Ewropew għandhom jingħataw 
tagħrif dwar, u għandhom jirrikonoxxu, ir-responsabbiltajiet tagħhom rigward il-protezzjoni ta' tali informazzjoni skont 
l-Anness I. Għandhom jingħataw tagħrif dwar il-mezzi biex jiżguraw tali protezzjoni. 

7. Uffiċjali tal-Parlament Ewropew u impjegati oħrajn tal- Parlament li jaħdmu għall-gruppi politiċi jistgħu jikkonsul
taw informazzoni kunfidenzjali jekk ikollhom “ħtieġa ta' għarfien” stabbilita u jistgħu jikkonsultaw informazzjoni klassifi
kata li tkun ta' livell ogħla minn RESTREINT UE/EU RESTRICTED jekk ikollhom il-livell xieraq ta' awtorizzazzjoni ta' sigurtà. 
L-aċċess għal informazzjoni klassifikata għandu jingħata biss jekk ikunu ngħataw tagħrif dwar, u jkunu rċevew sruzzjoni
jiet bil-miktub li jikkonċernaw ir-responsabbiltajiet tagħhom rigward il-protezzjoni ta' tali informazjzoni, kif ukoll il- 
mezzi biex jiżguraw tali protezzjoni, u jekk ikunu ffirmaw dikjarazzjoni li permezz tagħha jirrikonoxxu l-fatt li rċevew 
dawk l-istruzzjonijiet u jimpenjaw ruħhom li jikkonformaw magħhom skont ir-regoi attwali. 

Artikolu 4 

Ħolqien ta' informazzjoni kunfidenzjali u trattament amministrattiv mill-Parlament Ewropew 

1. Il-President tal-Parlament Ewropew, il-presidenti tal-kumitati parlamentari konċernati u s-Segretarju Ġenerali u/jew 
kwalunkwe persuna awtorizzata minnu kif xieraq bil-miktub jistgħu joħolqu informazzjoni kunfidenzjali u/jew jikklassi
fikaw informazzjoni kif previst fl-avviżi ta' sigurtà. 

2. Meta joħloq informazzjoni kunfidenzjali, l-oriġinatur għandu japplika l-livell xieraq ta' klassifikazzjoni skont l-istan
dards u d-definizzjonijiet internazzjonali stabbiliti fl-Anness I. L-oriġinatur għandu jiddetermina wkoll, bħala regola ġene
rali, id-destinatarji li għandhom ikunu awtorizzati jikkonsultaw l-informazzjoni skont il-livell ta' klassifikazzjoni. Din l- 
informazzjoni għandha tkun trażmessa lill-Unità għall-Informazzjoni Klassifikata (UIK) meta d-dokument jiġi ddepożitat 
fl-UIK. 

3. “Informazzjoni kunfidenzjali oħra” koperta mis-segretezza professjonali għandha tiġi ttrattata skont l-Annessi I u II 
u l-istruzzjonijiet ta' ġestjoni. 

Artikolu 5 

Riċeviment ta' informazzjoni kunfidenzjali mill-Parlament Ewropew 

1. Informazzjoni kunfidenzjali li jirċievi l-Parlament Ewropew għandha tiġi trażmessa kif ġej: 

(a) Informazzjoni kklassifikata fil-livell RESTREINT UE/EU RESTRICTED jew ekwivalenti tiegħu u “informazzjoni kunfidenz
jali oħra”: lis-segretarjat tal-korp/detentur ta' mandat fi ħdan il-parlament li jkun ressaq it-talba, jew direttament lill- 
UIK; 

(b)  Informazzjoni klassifikata fil-livell CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU SECRET jew TRÈS SECRET UE/EU 
TOP SECRET jew l-ekwivalenti tiegħu: lill-UIK. 
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2. Ir-reġistrazzjoni, il-ħżin u t-traċċabilità ta' informazzjoni kunfidenzjali għandhom jiġu ttrattati, skont il-każ, mis- 
Segretarjat tal-korp/detentur ta' mandat fi ħdan il-parlament li rċieva l-informazzjoni jew mill-UIK. 

3. L-arranġamenti miftiehma li għandhom jiġu stabbiliti bi qbil komuni bil-ħsieb li tiġi preservata il-kunfidenzjalità 
tal-informazzjoni, fil-każ ta' informazzjoni kunfidenzjali komunikata mill-Kummissjoni skont il-punt 3.2 tal-Anness II 
tal-Ftehim Qafas, jew fil-każ ta' informazzjoni klassifikata trażmessa mill-Kunsill skont l-Artikolu 5(4) tal-Ftehim Interisti
tuzzjonali, għandhom jiġu ddepożitati, flimkien mal-informazzjoni kunfidenzjali, fis-Segretarjat tal-korp/detentur ta' 
mandat fi ħdan il-parlament jew fl-UIK, skont il-każ. 

4. L-arranġamenti msemmijin fil-paragrafu 3 jistgħu japplikaw ukoll mutatis mutandis għall-komunikazzjoni ta' 
informazzjoni kunfidenzjali minn istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji oħra stabbiliti b'riżultat jew abbażi tat-Trattati 
jew mill-Istati Membri. 

5. Sabiex jiġi żgurat livell ta' protezzjoni proporzjonat mal-livell ta' klassifikazzjoni “TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET” 
jew l-ekwivalenti tiegħu, il-Konferenza tal-Presidenti għandha tistabbilixxi kumitat ta' sorveljanza. Informazzjoni klassifi
kata fil-livell “TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET” jew l-ekwivalenti tiegħu għandha tiġi kkomunikata lill-Parlament Ewropew 
skont arranġamenti addizzjonali, li għandhom jiġu miftiehma bejn il-Parlament Ewropew u l-Istituzzjoni tal-Unjoni li 
minnha l-informazzjoni tkun riċevtua. 

Artikolu 6 

Komunikazzjoni ta' informazzjoni klassifikata mill-Parlament Ewropew lil partijiet terzi 

Il-Parlament Ewropew jista', skont il-kunsens bil-miktub minn qabel tal-oriġinatur jew tal-Istituzzjoni tal-Unjoni li jkunu 
kkomunikaw l-informazjzoni klassifikata lill-Parlament Ewropew, skont il-każ, iressaq tali informazzjoni klassifikata lil 
partijiet terzi, bil-kundizzjoni li jiżguraw li, meta tiġi ġestita tali informazzjoni, fis-servizzi u s-sedi tagħhom jiġu rispet
tati regoli ekwivalenti għal dawk stipulati f'din id-Deċiżjoni. 

Artikolu 7 

Faċilitajiet sikuri 

1. Għall-finijiet tal-ġestjoni ta' informazzjoni kunfidenzjali, il-Parlament Ewropew għandu jistabbilixxi Żona Sikura u 
Swali tal-Qari Sikuri. 

2. Iż-Żona Sikura għandha tipprovdi faċilitajiet għar-reġistrazzjoni, il-konsultazzjoni, l-arkivjar, it-trażmissjoni u t-trat
tament ta' informazzjoni klassifikata. Għandu jkun fiha, inter alia, sala tal-qari u sala tal-laqgħat għall-konsultazzjoni ta' 
informazzjoni klassifikata u għandha tkun ġestita mill-UIK. 

3. Barra ż-Żona Sikura, jistgħu jinħolqu Swali tal-Qari Sikuri, sabiex tkun tista' ssir konsultazzjoni ta' informazzjoni 
klassifikata fil-livell RESTREINT UE/EU RESTRICTED jew l-ekwivalenti tiegħu, u ta' “informazzjoni kunfidenzjali oħra”. Dawk 
is-Swali tal-Qari Sikuri għandhom ikunu ġestiti mis-servizzi kompetenti tas-segretarjati tal-korp/detentur ta' mandat fi 
ħdan il-parlament jew mill-UIK, skont il-każ. M'għandux ikun fihom magni tal-fotokopji, telefowns, faċilitajiet għall-fax, 
skanners jew kwalunkwe apparat tekniku ieħor għar-riproduzzjoni jew it-trażmissjoni ta' dokumenti. 

Artikolu 8 

Reġistrazzjoni, trattament u ħżin ta' informazzjoni kunfidenzjali 

1. Informazzjoni klassifikata fil-livell “RESTREINT UE/EU RESTRICTED” jew l-ekwivalenti tiegħu, u “informazzjoni kunfi
denzjali oħra” għandha tiġi rreġistrata u maħżuna mis-servizzi kompetenti tas-segretarjat tal-korp/detentur ta' mandat fi 
ħdan il-parlament jew mill-UIK, skont min irċieva l-informazzjoni. 
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2. Il-kundizzjonijiet li ġejjin għandhom japplikaw għat-trattament ta' informazzjoni fil-livell “RESTREINT EU/EU RES
TRICTED” jew l-ekwivalenti tiegħu u “informazzjoni kunfidenzjali oħra”: 

(a) id-dokumenti għandhom jingħataw personalment lill-kap tas-segretarjat, li għandu jirreġistrahom u jipprovdi kon
ferma tar-riċevuta; 

(b)  meta ma jkunux fil-fatt qed jintużaw, tali dokumenti għandhom jinżammu f'post imsakkar, taħt ir-responsabilità tas- 
segretarjat; 

(c)  l-informazzjoni fl-ebda każ ma tista' tiġi ssejvjata fuq mezz ieħor, jew trażmessa lil xi persuna. Tali dokumenti jistgħu 
jiġu duplikati biss permezz ta' tagħmir akkreditat kif xieraq kif definit fl-avviżi ta' sigurtà; 

(d)  l-aċċess għal tali informazzjoni għandu jkun limitat għal dawk deżinjati mill-oriġinatur jew mill-Istituzzjoni tal- 
Unjoni li kkomunikat l-informazzjoni lill-Parlament Ewropew, skont l-arranġamenti msemmija fl-Artikolu 4(2), jew 
l-Artikolu 5(3), (4) u (5); 

(e)  is-segretarjat tal-korp/detentur ta' mandat fi ħdan il-parlament għandu jżomm rekord tal-persuni li kkonsultaw l- 
informazzjoni, u tad-data u l-ħin ta' tali konsultazzjoni, u għandu jittrażmetti r-rekord lill-UIK fil-ħin tad-depożitu 
tal-informazzjoni mal-UIK. 

3. Informazzjoni klassifikata bħala “CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL” u aktar jew ekwivalenti għandha tiġi rreġis
trata, ġestita u maħżuna mill-UIK fiż-Żona Sikura, skont il-livell speċifiku ta' klassifikazzjoni u kif definit fl-avviżi ta' 
sigurtà. 

4. Fil-każ li jkun hemm ksur tar-regoli stabbiliti hawn fuq, l-uffiċjal responsabbli mis-segretarjat tal-korp/detentur ta' 
mandat fi ħdan il-parlament jew mill-UIK, skont il-każ, għandu jinforma lis-Segretarju Ġenerali, u dan għandu jirreferi l- 
kwistjoni lill-President, jekk Membru tal-Parlament Ewropew ikun involut. 

Artikolu 9 

Aċċess għal faċilitajiet sikuri 

1. Il-persuni li ġejjin biss għandu jkollhom aċċess għaż-Żona Sikura: 

(a)  persuni li, skont l-Artikolu 3(4) sa (7), huma awtorizzati jikkonsultaw l-informazzjoni miżmuma hemm u li jkunu 
ssottomettew applikazzjoni skont l-Artikolu 10(1); 

(b) persuni li, skont l-Artikolu 4(1), huma awtorizzati joħolqu informazzjoni klassifikata u jkunu ssottomettew appli
kazzjoni skont l-Artikolu 10(1); 

(c)  l-uffiċjali tal-UIK tal-Parlament Ewropew; 

(d)  l-uffiċjali tal-Parlament Ewropew responsabbli mit-tmexxija tas-SIK; 

(e)  l-uffiċjali tal-Parlament Ewropew responsabbli għas-sigurtà u s-sikurezza f'każ ta' nirien, meta jkun meħtieġ; 

(f)  il-persunal tat-tindif, iżda biss fil-preżenza u taħt sorveljanza stretta ta' uffiċjal li jaħdem fl-UIK. 

2. L-UIK tista' tiċħad l-aċċess għaż-Żona Sikura lil kwalunkwe persuna li mhijiex awtorizzata li tidħol. Kwalunkwe 
oġġezzjoni għal tali ċaħda ta' aċċess għandha titressaq lill-President, fil-każ ta' talba għal aċċess minn Membru tal-Parla
ment Ewropew, u lis-Segretarju Ġenerali f'każijiet oħra. 

3. Is-Segretarju Ġenerali jista' jawtorizza laqgħa għal numru limitat ta' persuni fis-sala tal-laqgħat li tinsab fiż-Żona 
Sikura. 
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4. Il-persuni li ġejjin biss għandu jkollhom aċċess għal Sala tal-Qari Sikura: 

(a)  il-Membri tal-Parlament Ewropew, l-uffiċjali tal-Parlament Ewropew u l-impjegati oħra tal-Parlament Ewropew li 
jaħdmu għall-gruppi politiċi, li jkunu identifikati kif xieraq għal skopijiet ta' konsultazzjoni jew ħolqien ta' 
informazzjoni kunfidenzjali; 

(b)  l-uffiċjali tal-Parlament Ewropew responsabbli għall-ġestjoni tas-SIK, l-uffiċjali tas-segretarjat tal-korp/detentur ta' 
mandat fi ħdan il-parlament li rċevew l-informazzjoni u l-uffiċjali tal-UIK; 

(c)  kif meħtieġ, l-uffiċjali tal-Parlament Ewropew responsabbli għas-sigurtà u s-sikurezza f'każ ta' nirien; 

(d) il-persunal tat-tindif, iżda biss fil-preżenza u taħt is-sorveljanza stretta ta' uffiċjal li jaħdem fis-segretarjat tal-korp/de
tentur ta' mandat fi ħdan il-parlament jew tal-UIK, skont il-każ. 

5. Is-segretarjat kompetenti tal-korp/detentur ta' mandat fi ħdan il-parlament jew tal-UIK, skont il-każ, jista' ma jipper
mettix l-aċċess għal Sala tal-Qari Sikura lil kwalunkwe persuna li ma tkunx awtorizzata tidħol. Kwalunkwe oġġezzjoni 
għal-ċaħda ta' aċċess għandha titressaq lill-President, fil-każ ta' talba għal aċċess minn Membri tal-Parlament Ewropew u 
lis-Segretarju Ġenerali f'każijiet oħra. 

Artikolu 10 

Konsultazzjoni jew ħolqien ta' informazzjoni kunfidenzjali f'faċilitajiet sikuri 

1. Kwalunkwe persuna li trid tikkonsulta jew toħloq informazzjoni kunfidenzjali fiż-Żona Sikura għandha tikkomu
nika isimha bil-quddiem lill-UIK. L-UIK għandha tiċċekkja l-identità ta' dik il-persuna u tivverifika jekk dik il-persuna 
għandhiex permess, skont l-Artikolu 3(3) sa (7), l-Artikolu 4(1) jew l-Artikolu 5(3), (4) u (5) biex tikkonsultaha jew toħ
loq informazzjoni kunfidenzjali. 

2. Kwalunkwe persuna li trid, skont l-Artikolu 3(3) u (7), tikkonsulta informazzjoni kunfidenzjali klassifikata fil-livell 
“RESTREINT EU/EU RESTRICTED” jew l-ekwivalenti tiegħu jew “informazzjoni kunfidenzjali oħra” f'Sala tal-Qari Sikura, 
għandha tikkomunika isimha minn qabel lis-servizzi kompetenti tas-segretarjat tal-korp/detentur ta' mandat fi ħdan il- 
parlament jew tal-UIK. 

3. Ħlief f'ċirkustanzi straordinarji (eż. fejn jiġu ppreżentati bosta talbiet għal konsultazzjoni f'perjodu qasir ta' żmien), 
persuna waħda biss għandha tkun awtorizzata tikkonsulta l-informazzjoni kunfidenzjali f'faċilità sikura, fil-preżenza ta' 
uffiċjal tas-segretarjat tal-korp/detentur ta' mandat fi ħdan il-parlament jew tal-UIK. 

4. Waqt il-proċess ta' konsultazzjoni, il-kuntatt ma' barra (inkluż permezz ta' telefowns jew ta' apparat teknoloġiku 
ieħor), it-teħid ta' noti u l-iffotokopjar jew l-iffotografar tal-informazzjoni kunfidenzjali kkonsultata għandu jkun ipproj
bit. 

5. Qabel ma persuna tiġi awtorizzata toħroġ mill-faċilità sikura, l-uffiċjal tas-segretarjat tal-korp/detentur ta' mandat fi 
ħdan il-parlament jew tal-UIK għandu jikkontrolla li l-informazzjoni kunfidenzjali kkonsultata tkun għadha preżenti, 
intatta u kompleta. 

6. Fil-każ li jkun hemm ksur tar-regoli stabbiliti hawn fuq, l-uffiċjal tas-segretarjat tal-korp/detentur ta' mandat fi ħdan 
il-parlament jew tal-UIK għandu jinforma lis-Segretarju Ġenerali, u dan għandu jirreferi l-kwistjoni lill-President, fejn 
Membru tal-Parlament Ewropew ikun involut. 

Artikolu 11 

Standards minimi għall-konsultazzjoni ta' informazzjoni kunfidenzjali f'laqgħa in camera barra l-faċilitajiet 
sikuri 

1. Informazzjoni klassifikata fil-livell RESTREINT UE/EU RESTRICTED jew l-ekwivalenti tiegħu u “informazzjoni kunfi
denzjali oħra” tista' tiġi kkonsultata mill-membri tal-kumitati parlamentari jew ta' korpi politiċi u amministrattivi oħra 
tal-Parlament Ewropew waqt laqgħa in camera barra l-faċilitajiet sikuri. 

1.4.2014 C 96/7 Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea MT   

E6_Deċiżjoni rigward ir-regoli li jirregolaw it-trattament ta' informazzjoni kunfidenzjali mill-Parlament Ewropew

- 175 -- 175 -



2. Fiċ-ċirkostanzi previsti fil-paragrafu 1, is-segretarjat tal-korp/detentur ta' mandat fi ħdan il-parlament responsabbli 
mil-laqgħa għandu jiżgura li jiġu rispettati l-kundizzjonijiet li ġejjin: 

(a)  il-persuni magħżula mill-President tal-kumitat jew korp kompetenti biex jieħdu sehem fil-laqgħa biss jitħallew jidħlu 
fil-kamra tal-laqgħa; 

(b)  id-dokumenti kollha jkunu nnumerati u mqassmin fil-bidu tal-laqgħa u miġburin lura fl-aħħar, u ma jittiħdux noti 
ta' dawk id-dokumenti u ma jsirux fotokopji jew ritratti tagħhom; 

(c)  il-minuti tal-laqgħa ma jinkludux il-kontenut tad-diskussjoni tal-informazzjoni meqjusa. Id-deċiżjoni rilevanti biss, 
jekk tittieħed, tista' tiġi dokumentata; 

(d)  l-informazzjoni kunfidenzjali mogħtija bil-fomm lil destinatarji fil-Parlament Ewropew hija suġġetta għal livell ta' 
protezzjoni ekwivalenti għal dik mogħtija lil informazzjoni kunfidenzjali mogħtija bil-miktub; 

(e)  l-ebda stokk addizzjonali ta' dokumenti ma jinżamm fis-swali tal-laqgħat; 

(f)  kopji ta' dokumenti jinqassmu lill-parteċipanti u lill-interpreti fil-bidu tal-laqgħa; 

(g)  l-istatus ta' klassifikazzjoni/marka tad-dokumenti jkun iċċarat mill-President tal-laqgħa fil-bidu tal-laqgħa; 

(h)  il-parteċipanti ma joħorġux b'dokumenti mis-sala tal-laqgħa; 

(i)  il-kopji kollha tad-dokumenti jinġabru, u jingħaddu fi tmiem il-laqgħa mis-segretarjat tal-korp/detentur ta' mandat fi 
ħdan il-parlament; u 

(j)  l-ebda apparat ta' komunikazzjoni elettroniku jew apparat elettroniki ieħor ma jiddaħħal fis-sala tal-laqgħa li fiha l- 
informazzjoni kunfidenzjali inkwistjoni tiġi kkonsultata jew diskussa. 

3. Meta, f'konformità mal-eċċezzjonijiet stabbiliti fil-punt 3.2.2 tal-Anness II tal-Ftehim ta' Qafas u fl-Artikolu 6(5) 
tal-Ftehim Interistituzzjonali, informazzjoni klassifikata fil-livell CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL jew l-ekwivalenti tie
għu tiġi diskussa f'laqgħa li ssir in camera, is-segretarjat tal-korp/detentur ta' mandat fi ħdan il-parlament responsabbli 
mil-laqgħa għandu, minbarra li jiżgura konformita' mad-dispożizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 2, jiżgura li l-persuni 
magħżula biex jieħdu sehem fil-laqgħa jikkonformaw mar-rekwiżiti tal-Artikolu 3(4) u (7). 

4. Fil-każ previst fil-paragrafu 3, l-UIK għandha tipprovdi lis-segretarjta tal-korp/detentur ta' mandat fi ħdan il-parla
ment responsabbli mil-laqgħa in camera n-numru ta' kopji rekwiżiti tad-dokumenti li għandhom jiġu diskussi, li għand
hom jiġu rritornati lill-UIK wara l-laqgħa. 

Artikolu 12 

Arkivjar ta' informazzjoni kunfidenzjali 

1. Għandu jkun hemm faċilitajiet sikuri ta' arkivjar fiż-Żona Sikura. L-UIK għandha tkun responsabbli mill-ġestjoni 
tal-arkivju sikur skont il-kriterji standard tal-arkivjar. 

2. L-informazzjoni klassifikata ddepożitata definittivament mal-UIK u informazjzoni klassifikata fil-livell RESTREINT 
UE/EU RESTRICTED jew l-ekwivalenti tiegħu ddepożitata mas-segretarjat tal-korp/detentur ta' mandat fi ħdan il-Parlament 
għandha tiġi trasferita fl-arkivju sikur fiż-Żona Sikura sitt xhur wara li ġiet ikkonsultata l-aħħar u, tal-anqas, sena wara li 
ġiet iddepożitata. “Informazzjoni kunfidenzjali oħra” għandha tiġi arkivjata, sakemm ma tiġix iddepożitata mal-UIK, mis- 
segretarjati tal-korp/detentur ta' mandat kkonċernat fi ħdan il-Parlament rispettiv, skont ir-regoli ġenerali dwar il-ġestjoni 
tad-dokumenti. 
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3. L-informazzjoni kunfidenzjali miżmuma fl-arkivju sikur tista' tiġi kkonsultata skont il-kundizzjonijiet li ġejjin: 

(a) huma biss dawk il-persuni li jkunu identifikati b'isimhom, bil-funzjoni jew bil-kariga tagħhom fid-dokument meh
muż imfassal meta l-informazzjoni kunfidenzjali tkun ġiet depożitata li għandhom ikunu awtorizzati jikkonsultaw 
dik l-informazzjoni; 

(b) l-applikazzjoni biex tiġi kkonsultata informazzjoni kunfidenzjali għandha titressaq lill-UIK, u dan għandu jittrasfe
rixxi d-dokument inkwistjoni fil-Kamra tal-Qari Sikura; u 

(c) għandhom japplikaw il-proċeduri u l-kundizzjonijiet li jirregolaw il-konsultazzjoni ta' informazzjoni kunfidenzjali sti
pulati fl-Artikolu 10. 

Artikolu 13 

Deklassament, deklassifikazzjoni u tneħħija tal-marka ta' informazzjoni kunfidenzjali 

1. Informazzjoni kunfidenzjali tista' tiġi deklassata u deklassifikata jew tista' titneħħilha l-marka biss bil-kunsens minn 
qabel tal-oriġinatur, u, jekk ikun meħtieġ, wara diskussjoni ma' partijiet interessati oħra. 

2. Id-deklassament jew id-deklassifikazzjoni għandhom ikunu kkonfermati bil-miktub. L-oriġinatur għandu jkun res
ponsabbli li jinforma lid-destinatarji dwar il-bidla, li min-naħa tagħhom għandhom ikunu responsabbli li jinfurmaw dwar 
il-bidla lil kwalunkwe destinatarju sussegwenti, li jkunu bagħtulu jew ikkupjawlu d-dokument. Jekk ikun possibbli, l-ori
ġinaturi għandhom jispeċifikaw fid-dokumenti kklassifikati data, perjodu jew avveniment meta l-kontenut ikun jista' jiġi 
deklassat jew deklassifikat. Inkella, għandhom jeżaminaw id-dokumenti mill-ġdid, mill-inqas kull ħames snin, sabiex jiġi 
żgurat li l-klassifikazzjoni oriġinali hija meħtieġa. 

3. Informazjzoni kunfidenzjali miżmuma fl-arkivji għandha tiġi eżaminat fi żmien xieraq, u mhux aktar tard mill- 
25 anniversarju tal-ħolqien tagħha, sabiex jiġi determinat jekk għandhiex tiġi deklassifikata, deklassata jew jekk għand
hiex titneħħielha l-marka. L-eżami u l-pubblikazzjoni ta' tali informazzjoni għandhom isiru skont id-dispożizzjonijiet 
tar-Regolament tal-Kunsill (KEE, Euratom) Nru 354/83 tal-1 ta' Frar 1983 dwar il-ftuħ għall-pubbliku tal-arkivji storiċi 
tal-Komunità Ekonomika Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika (1). Id-deklassifikazzjoni għandha ssir 
mill-oriġinatur tal-informazzjoni klassifikata jew mis-servizz attwalment responsabbli skont l-Anness I, Parti 1, Taq
sima 10. 

4. Wara d-deklassifikazzjoni, informazzjoni preċedentement klassifikata li tkun qed tinżamm fl-arkivju sikur għandha 
tiġi trasferita fl-arkivji storiċi tal-Parlament Ewropew għal żamma permanenti u trattament addizzjonali skont ir-regoli 
applikabbli. 

5. Wara t-tneħħija tal-marka, dik li kienet “informazzjoni kunfidenzjali oħra” għandha tkun soġġetta għar-regoli tal- 
Parlament Ewropew dwar il-ġestjoni tad-dokumenti. 

Artikolu 14 

Ksur tas-sigurtà, telf jew kompromess ta' informazzjoni kunfidenzjali 

1. Ksur tal-kunfidenzjalità b'mod ġenerali u ta' din id-Deċiżjoni b'mod partikolari, għandu, fil-każ tal-Membri tal-Par
lament Ewropew, iwassal għall-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet rilevanti rigward il-pieni stabbiliti fir-Regoli ta' Proċe
dura tal-Parlament Ewropew. 

2. Ksur imwettaq minn membru tal-persunal tal-Parlament Ewropew għandu jwassal għall-applikazzjoni tal-proċeduri 
u l-penali previsti, rispettivament mir-Regolamenti tal-Persunal tal-Uffiċjali u l-Kundizzjonijiet ta' Impjieg ta' Uffiċjali 
Oħra tal-Unjoni Ewropea, stipulati fir-Regolament (KEE, Euratom, KEFA) Nru 259/68 (2) (“ir-Regolamenti tal-Persunal”). 
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3. Il-President u/jew is-Segretarju Ġenerali, skont il-każ, għandhom jorganizzaw kull investigazzjoni meħtieġa fil-'każ 
ta' ksur kif definit fl-avviż ta' sigurtà 6. 

4. Jekk l-informazzjoni kunfidenzjali ġiet ikkomunikata lill-Parlament Ewropew minn Istituzzjoni tal-Unjoni jew minn 
Stat Membru, il-President u/jew is-Segretarju Ġenerali, skont il-każ, għandhom jinfurmaw lill-Istituzzjoni tal-Unjoni jew 
lill-Istat Membru kkonċernat dwar kull telf jew kompromess ippruvat jew issuspettat ta' informazjzoni klassifikata, dwar 
ir-riżultati tal-investigazzjoni u l-miżuri meħuda biex tiġi evitata rikorrenza. 

Artikolu 15 

Adattament ta' din id-Deċiżjoni u tar-regoli implimentattivi tagħha u r-rappurtar annwali dwar l-applikazzjoni 
ta' din id-Deċiżjoni 

1. Is-Segretarju Ġenerali għandu jipproponi kull adattament meħtieġ ta' din id-Deċiżjoni u tal-annessi li jimplimen
tawha u għandu jressaq dawk il-proposti lill-Bureau għal deċiżjoni. 

2. Is-Segretarju Ġenerali għandu jkun responsabbli għall-implimentazjzoni ta' din id-Deċiżjoni mis-servizzi tal-Parla
ment Ewropew u għandu joħroġ l-istruzzjonijiet dwar it-trattament rigward kwistjonijiet koperti mill-SĠSI skont il-prin
ċipji stabbiliti minn din id-Direttiva. 

3. Is-Segretarju Ġenerali għandu jressaq rapport annwali lill-Bureau dwar l-applikazzjoni ta' din id-Deċiżjoni. 

Artikolu 16 

Dispożizzjonijiet tranżitorji u aħħarin 

1. L-informazzjoni mhux klassifikata mizmuma fl-UIK jew fi kwalunkwe arkivju ieħor tal-Parlament Ewropew li hija 
meqjusa bħala kunfidenzjali u datata qabel l-1 ta' april 2014 għandha titqies, għall-fini ta' din id-Deċiżjoni, li tikkostit
wixxi “informazzjoni kunfidenzjali oħra”. L-oriġinatur tagħha jista' jirrikunsidra l-livell ta' kunfidenzjalità tagħha fi kwa
lunkwe żmien. 

2. B'deroga mill-punt (a) tal-Artikolu 5(1) u mill-Artikolu 8(1) ta' din id-Deċiżjoni, għal perjodu ta' tnax-il xahar mill- 
1 ta' april 2014, l-informazzjoni pprovduta mill-Kunsill skont il-Ftehim Interistituzzjonali, li hija klassifikata fil-livell RES
TREINT UE/EU RESTRICTED jew l-ekwivalenti tiegħu għandha tiġi ddepożitata ma', irreġistrata minn u maħżuna fl-UIK. Tali 
informazzjoni tista' tiġi kkonsultata skont il-punti (a) u (c) tal-Artikolu 4(2) u mal-Artikolu 5(4) tal-Ftehim Interistituzzjo
nali. 

3. Id-Deċiżjoni tal-Bureau tas-6 ta' Ġunju 2011 dwar ir-regoli li jirregolaw it-trattament ta' informazzjoni kunfidenz
jali mill-Parlament Ewropew hija mħassra. 

Artikolu 17 

Dħul fis-seħħ 

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.  
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ANNESS I 

Parti 1 

PRINĊIPJI BAŻIĊI U STANDARDS MINIMI TAS-SIGURTÀ GĦALL-PROTEZZJONI TA' INFORMAZZJONI 
KUNFIDENZJALI 

1. DAĦLA 

Dawn id-dispożizzjonijiet jistabbilixxu l-prinċipji bażiċi u l-istandards minimi tas-sigurtà għall-protezzjoni ta' informazz
joni kunfidenzjali li l-Parlament Ewropew għandu jirrispetta u/jew jkun konformi magħhom fil-postijiet kollha ta' xogħol 
tiegħu, kif għandhom jagħmlu wkoll id-destinatarji kollha ta' informazzjoni klassifikata u ta' “informazzjoni kunfidenz
jali oħra”, sabiex is-sigurtà tiġi ssalvagwardjata u il-persuni kkonċernati kollha jkunu żgurati li huwa stabbilit stan
dard komuni ta' protezzjoni. Dawn id-dispożizzjonijiet huma supplementati bl-avviżi tas-sigurtà li jinsabu fl-Anness II u 
b'dispożizzjonijiet oħra li jirregolaw it-trattament ta' informazzjoni kunfidenzjali mill-kumitati parlamentari u minn kor
pi/detenturi ta' mandat oħrajn fi ħdan il-parlament oħra. 

2. PRINĊIPJI BASIĊI 

Il-politika tas-sigurtà tal-Parlament Ewropew tifforma parti integrali mill-politika ġenerali tiegħu ta' ġestjoni interna u 
għalhekk hija bbażata fuq il-prinċipji li jirregolaw dik il-politika ġenerali tiegħu. Dawk il-prinċipji jinkludu l-legalità, it- 
trasparenza, ir-responsabbiltà, is-sussidjarjetà u l-proporzjonalità. 

Il-legalità tinkludi l-ħtieġa li wieħed jibqa' strettament fi ħdan il-qafas legali fit-twettiq ta' funzjonijiet ta' sigurtà, u l-ħtieġa 
tal-konformità mar-rekwiżiti legali applikabbli. Barra minn hekk, ir-responsabilitajiet fil-qasam tas-sigurtà jridu jkunu 
msejsa fuq dispożizzjonijiet legali xierqa. Id-dispożizzjonijiet tar-Regolamenti tal-Persunal japplikaw bis-sħiħ, partikolar
ment l-Artikolu 17 tagħhom dwar l-obbligu tal-persunal li ma jagħmilx żvelar mingħajr awtorizzazzjoni ta' informazz
joni rċevuta fil-qadi ta' dmirijietu u t-Titolu VI tagħhom dwar il-miżuri dixxiplinari. Fl-aħħar nett, ksur tas-sigurtà fi ħdan 
ir-responsabilità tal-Parlament Ewropew għandu jkun ittrattat b'mod li jkun konsistenti mar-Regoli ta' Proċedura tiegħu u 
mal-politika tal-tiegħu dwar il-miżuri dixxiplinari. 

It-trasparenza tinkludi l-ħtieġa ta' ċarezza rigward ir-regoli u d-dispożizzjonijiet kollha tas-sigurtà, ta' bilanċ bejn is-ser
vizzi differenti u l-oqsma differenti (sigurtà fiżika meta mqabbla mal-protezzjoni tal-informazzjoni, eċċ.), u l-ħtieġa ta' 
politika ta' sensibilizzazzjoni dwar is-sigurtà konsistenti u strutturata. Barra minn hekk, jinħtieġu linji gwida ċari bil-mik
tub għall-implimentazzjoni ta' miżuri ta' sigurtà. 

Ir-responsabbiltà tfisser li r-responsabilitajiet fil-qasam tas-sigurtà jridu jkunu definiti b'mod ċar. Barra minn hekk jink
ludi l-ħtieġa li jiġi mmonitorat regolarment jekk dawk ir-responsabilitajiet twettqux b'mod korrett. 

Sussidjarjetà tfisser li s-sigurtà trid tkun organizzata fl-anqas livell possibbli u fil-qrib kemm jista' jkun tad-Direttorati 
Ġenerali u s-servizzi tal-Parlament Ewropew. 

Proporzjonalità tfisser li l-attivitajiet ta' sigurtà jridu ikunu limitati strettament għal dawk li huwa assolutament meħtieġa 
u li l-miżuri ta' sigurtà iridu jkunu proporzjonati għall-interessi li jridu jitħarsu kif ukoll għat-theddida attwali jew 
potenzjali għal dawk l-interessi, sabiex dawk l-interessi ikunu jistgħu jiġu difiżi b'mod li jiżgura l-inqas tfixkil possibbli. 

3. PEDAMENTI TAS-SIGURTÀ TAL-INFORMAZZJONI 

Il-pedamenti ta' sigurtà tal-informazzjoni soda huma: 

(a) sistemi ta' komunikazzjoni u informazzjoni (CIS) xierqa. Dawn jaqgħu fir-responsabbilta' tal-Awtorità tal-Assiguraz
zjoni tal-Informazjzoni (kif definiti fin-notifika ta' sigurta' 1); 

(b) fil-Parlament Ewropew, l-Awtorità tal-Assigurazzjoni tal-Informazjzoni (kif definit fin-notifika ta' sigurta' 1), respon
sabbli biex taħdem mal-Awtorità tas-Sigurtà biex tipprovdi informazzjoni u pariri dwar theddidiet tekniċi għas-CIS u 
l-mezzi ta' protezzjoni minn dawk it-theddidiet; 

(c)  kooperazzjoni mill-qrib bejn is-servizzi responsabbli tal-Parlament Ewropew u s-servizzi tas-sigurtà tal-istituzzjonijiet 
l-oħra tal-Unjoni; 
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4. PRINĊIPJI RIGWARD IS-SIGURTÀ TAL-INFORMAZZJONI 

4.1. Objettivi 

L-objettivi ewlenin tas-sigurtà tal-informazzjoni huma dawn li ġejjin: 

(a) li tissalvagwardja “informazjzoni kunfidenzjali” mill-ispjunaġġ, milli tiġi kompromessa jew mill-iżvelar mhux awtoriz
zat; 

(b) li tissalvagwardja l-informazzjoni klassifikata ġestita f'sistemi u netwerks ta' komunikazzjoni u ta' informazzjoni kon
tra theddid għall-kunfidenzjalità, l-integrità u d-disponibilità tagħha; 

(c) li tissalvagwardja l-bini tal-Parlament Ewropew li jkun fih informazzjoni klassifikata minn sabotaġġ u ħsara maliz
zjuża bi ħsieb; 

(d)  fil-każ ta' falliment tas-sigurtà, li tivvaluta l-ħsara li saret, tillimita l-konsegwenzi, twettaq investigazzjonijiet dwar is- 
sigurtà u tadotta kull miżura ta' rimedju meħtieġa. 

4.2. Klassifikazzjoni 

4.2.1. Fir-rigward tal-kunfidenzjalità, jinħtieġu l-attenzjoni u l-esperjenza fl-għażla tal-informazzjoni u materjal li 
għandhom jiġu protetti kif ukoll fil-valutazzjoni tal-livell ta' protezzjoni meħtieġ. Huwa essenzjali li l-livell ta' protezzjoni 
jikkorrispondi għas-sensitività, f'termini ta' sigurtà, tal-punt ta' informazzjoni jew materjal individwali li għandhom jiġu 
protetti. Biex ikun żgurat il-fluss ta' informazzjoni bla xkiel, għandhom jiġu evitati sew is-sovraklassifikazzjoni u sew is- 
sottoklassifikazzjoni. 

4.2.2. Is-sistema ta' klassifikazzjoni hija l-istrument meħtieġ biex jiġu implimentati l-prinċipji stipulati f'din it-taqsima. 
Sistema simili ta' klassifikazzjoni għandha tintuża fl-ippjanar u l-organizzazzjoni ta' modi biex jiġu miġġielda l-ispjunaġġ, 
is-sabotaġġ, it-terroriżmu u theddidiet oħra, sabiex jiġi żgurat l-ogħla livell ta' protezzjoni għall-bini l-aktar importanti li 
jkun fih informazzjoni klassifikata kif ukoll għall-aktar punti sensittivi f'dak il-bini. 

4.2.3. Ir-responsabilità għall-klassifikazzjoni ta' informazzoni hija unikament tal-oriġinatur tal-informazzjoni kkonċer
nata. 

4.2.4. Il-livell ta' klassifikazzjoni jista' jkun ibbażat unikament fuq il-kontenut ta' l-informazzjoni kkonċernata. 

4.2.5. Fejn diversi punti ta' informazzjoni jinġabru flimkien, il-klassifikazzjoni tagħhom għandha tkun tal-anqas għolja 
daqs l-ogħla livell ta' klassifikazzjoni assenjat lil wieħed mill-punti individwali. Madankollu, ġabra ta' informazzjoni tista' 
tiġi assenjata klassifikazzjoni ogħla mill-partijiet kostitwenti tagħha. 

4.2.6 Il-klassifikazzjonijiet għandhom ikunu assenjati biss meta jkun meħtieġ u għat-tul ta' żmien meħtieġ. 

4.3. Għanijiet tal-miżuri ta' sigurtà 

Il-miżuri ta' sigurtà għandhom: 

(a) japplikaw għall-persuni kollha li jkollhom aċċess għal informazjzoni klassifikata, għal mezzi li jkun fihom informazz
joni klassifikata u għal “informazzjoni kunfidenzjali oħra”, u kif ukoll għall-bini kollu li jkun fih tali informazzjoni u 
għal installazzjonijiet importanti; 

(b)  jitfasslu b'tali mod li jidentifikaw persuni li l-pożizzjoni tagħhom (f'termini ta' aċċess, relazzjonijiet jew mod ieħor) 
tista' tipperikola is-sigurtà ta' tali informazzjoni u ta' installazzjonijiet importanti li jkun fihom tali informazzjoni, u 
jaħsbu għall-esklużjoni jew it-tneħħija tagħhom; 
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(c) jipprevjenu lil kwalunkwe persuna mhux awtorizzata milli jkollha aċċess għal tali informazzjoni jew għal installaz
zjonijiet li jkun fihom din l-informazzjoni; 

(d)  jiżguraw li tali informazzjoni titqassam unikament abbażi tal-prinċipju tal-ħtieġa ta' għarfien li huwa fundamentali 
għall-aspetti kollha tas-sigurtà; 

(e) jiżguraw l-integrità (bil-prevenzjoni ta' korruzzjoni, bdil mhux awtorizzat jew tħassir mhux awtorizzat) u d-disponi
bilità (lil min ikollu bżonn u jkun awtorizzat li jkollu aċċess għaliha) tal-informazzjoni kunfidenzjali speċjalment 
meta din tkun maħżuna, proċessata jew trażmessa f'forma elettromanjetika. 

5. STANDARDS MINIMI KOMUNI 

Il-Parlament Ewropew għandu jiżgura li d-destinatarji kolla ta' informazzjoni klassifikata jħarsu standards minimi 
komuni, sew fl-istituzzjoni u sew taħt il-kompetenza tagħha, jiġifieri mis-servizzi u l-kuntratturi kollha, biex din 
l-informazzjoni tkun tista' tiġi trażmessa bil-fiduċja li se tkun ġestita bl-istess attenzjoni. Tali standards minimi għand
hom jinkludu kriterji għall-awtorizzazzjoni ta' sigurtà tal-uffiċjali tal-Parlament Ewropew u impjegati oħrajn tal-Parla
ment li jaħdmu għall-gruppi politiċi, u proċeduri għall-protezzjoni ta' informazzjoni kunfidenzjali. 

Il-Parlament Ewropew għandu jippermetti l-aċċess għal din l-informazzjoni lil partijiet terzi biess meta tali partijiet terzi 
jiggarantixxu li tkun ittrattata skont l-istess dispożizzjonijiet li jkunu tal-anqas strettament ekwivalenti għal dawn l-istan
dards minimi komuni. 

Tali standards minimi komuni għandhom japplikaw ukoll meta l-Parlament jagħti lil entitajiet industrijali jew entitajiet 
oħra, b'kuntratt jew bi ftehim ta' sovvenzjoni, kompiti li jinvolvu informazzjoni kunfidenzjali. 

6. SIGURTÀ FIR-RIGWARD TA' UFFIĊJALI TAL-PARLAMENT EWROPEW U IMPJEGATI OĦRAJN TAL-PARLAMENT LI 
JAĦDMU GĦALL-GRUPPI POLITIĊI 

6.1. L-istruzzjoni dwar is-sigurtà għal uffiċjali u ta' impjegati oħrajn tal-Parlament li jaħdmu għall-gruppi politiċi 

L-uffiċjali tal-Parlament Ewropew u impjegati oħrajn tal-Parlament li jaħdmu għall-gruppi politiċi f'karigi fejn jista' jkoll
hom aċċess għal informazzjoni klassifikata għandhom jingħataw struzzjonijiet bir-reqqa, meta jibdew jaqdu dmirijiethom 
u wara dan f'intervalli regolari, dwar il-ħtieġa tas-sigurtà u l-proċeduri involuti. Tali persuni għandhom ikunu meħtieġa 
jikkonfermaw bil-miktub li jkunu qraw u fehmu bis-sħiħ id-dispożizzjonijiet applikabbli dwar is-sigurtà. 

6.2. Responsabilitajiet tal-maniġment 

Irid ikun parti mid-dmirijiet tal-maniġers li jkunu jaf min mill-persunal tagħhom qed iwettaq xogħol fuq informazzjoni 
klassifikata jew min ikollu aċċess għal sistemi sikuri ta' komunikazzjoni jew informazzjoni, u li jiddokumentaw u jirrap
purtaw kwalunkwe inċidenti jew vulnerabilitajiet apparenti, li aktarx ikollhom effett fuq is-sigurtà. 

6.3. Status ta' sigurtà tal-uffiċjali u ta' impjegati oħrajn tal-Parlament li jaħdmu għall-gruppi politiċi 

Għandhom jiġu stabbiliti proċeduri li jiżguraw li, meta ssir magħrufa informazzjoni negattiva rigward xi uffiċjal tal-Parla
ment Ewropew jew impjegat ieħor tal-Parlament li jaħdem għal xi grupp politiku, jittieħdu passi sabiex jiġi ddeterminat 
jekk ix-xogħol ta' dak l-individwu iġibux f'kuntatt ma' informazzjoni klassifikata jew jekk huwa għandux aċċess għal sis
temi sikuri ta' komunikazzjoni u informazzjoni, u li s-servizz responsabbli tal-Parlament Ewropew jiġi infurmat. Jekk 
l-Awtorità tas-Sigurtà Nazzjonali kompetenti tindika li tali individwu jikkostitwixxi riskju għas-sigurtà, għandu jiġi eskluż 
jew imneħħi minn kompiti fejn jista' jipperikola s-sigurtà. 

7. SIGURTÀ FIŻIKA 

“Sigurtà fiżika” tfisser l-applikazzjoni ta' miżuri fiżiċi u tekniċi ta' protezzjoni biex jiġi evitat l-aċċess mhux awtorizzat 
għal informazzjoni klassifikata. 
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7.1. Ħtieġa ta' protezzjoni 

Il-livell ta' miżuri ta' sigurtà fiżika li għandu jkun applikat biex tiġi żgurata l-protezzjoni ta' informazzjoni klassifikata 
għandu jkun proporzjonat għall-klassifikazzjoni u l-volum tal-informazzjoni u l-materjal miżmum u għat-theddida għali
hom. Id-detenturi kollha ta' informazzjoni klassifikata għandhom isegwu prattiki uniformi rigward il-klassifikazzjoni ta' 
dik l-informazzjoni u jissodisfaw standards komuni ta' protezzjoni rigward il-kustodja, it-trażmissjoni u r-rimi ta' 
informazzjoni u materjal li jeħtieġu protezzjoni. 

7.2. Kontroll 

Qabel ma jħallu żoni li fihom informazzjoni klassifikata inkustoditi, il-persuni li jkollhom il-kustodja tagħha għandhom 
jiżguraw li tkun maħżuna b'mod sikur u li l-apparat kollu ta' sigurtà jkun attivat (serraturi, allarmi, eċċ.). Għandhom 
isiru kontrolli indipendenti addizzjonali wara l-ħinijiet tax-xogħol. 

7.3. Sigurtà tal-bini 

Il-bini li fih informazzjoni klassifikata jew sistemi sikuri ta' komunikazzjoni u informazzjoni għandu jiġi protett kontra 
aċċess mhux awtorizzat. 

In-natura tal-protezzjoni mogħtija lil informazzjoni klassifikata, eż. l-imbarrar tat-twieqi, serraturi għall-bibien, għassa fl- 
entraturi, sistemi awtomatizzati ta' kontroll tal-aċċess, kontrolli u rondi ta' sigurtà, sistemi ta' allarm, sistemi ta' identifi
kazzjoni f'każ ta' dħul u klieb tal-għassa, għandha tiddependi: 

(a)  mill-klassifikazzjoni, il-volum u l-lokalizzazzjoni fil-bini tal-informazzjoni u l-materjal li għandhom jiġu protetti; 

(b)  mill-kwalità tal-kontenituri ta' sigurtà għal din l-informazzjoni u dan il-materjal; u 

(c)  min-natura fiżika u l-lokalizzazzjoni tal-bini. 

In-natura tal-protezzjoni mogħtija lis-sistemi ta' komunikazzjoni u informazzjoni għandha tiddependi minn valutazzjoni 
tal-valur tal-beni inkwistjoni u tal-ħsara potenzjali jekk tiġi kompromessa s-sigurtà, min-natura fiżika u l-lokalizzazzjoni 
tal-bini li fih tinsab is-sistema, u mil-lokalizzazzjoni tas-sistema fil-bini. 

7.4. Pjani ta' kontinġenza 

Għandhom jitlestew pjani dettaljati minn qabel għall-protezzjoni ta' informazzjoni klassifikata f'sitwazzjoni ta' emer
ġenza. 

8. DEŻINJATURI TAS-SIGURTÀ, MARKI, APPOŻIZZJONI U ĠESTJONI TAL-KLASSIFIKAZZJONI 

8.1. Deżinjaturi tas-sigurtà 

Mhumiex permessi klassifikazzjonijiet oħra għajr dawk definiti fil-punt (d) tal-Artikolu 2 ta' din id-Deċiżjoni. 

Jista' jintuża deżinjatur tas-sigurtà li jkun hemm ftehim dwaru biex jiġu stabbiliti limiti għall-validità ta' klassifikazzjoni 
(jiġifieri meta l-informazzjoni klassifikata tiġi deklassata jew deklassifikata awtomatikament). 

1.4.2014 C 96/14 Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea MT   

E6_Deċiżjoni rigward ir-regoli li jirregolaw it-trattament ta' informazzjoni kunfidenzjali mill-Parlament Ewropew

- 182 -- 182 -



Id-deżinjaturi tas-sigurtà għandhom jintużaw biss flimkien ma' klassifikazzjoni. 

Id-deżinjaturi tas-sigurtà huma rregolati wkoll fl-avviż tas-sigurtà 2 u definiti fl-istruzzjonijiet dwar it-trattament. 

8.2. Marki 

Marka tista' tintuża biex tispeċifika struzzjonijiet speċifiċi predefiniti dwar it-trattament ta' informazzjoni kunfidenzjali. 
Marka tista' tintuża wkoll biex tindika l-qasam kopert mid-dokument jew distribuzzjoni partikolari fuq bażi ta' ħteġa ta' 
għarfien, jew (għal informazzjoni mhux klassifikata) biex tfisser it-tmiem ta' embargo. 

Marka mhijiex klassifikazzjoni u m'għandhiex tintuża minflokha. 

Il-marki huma rregolati wkoll fl-avviż tas-sigurtà 2 u definiti fl-istruzzjonijiet dwar it-trattament. 

8.3. Appożizzjoni tal-klassifikazzjonijiet u tad-deżinjaturi tas-sigurtà 

L-appożizzjoni tal-klassifikazzjonijiet u tad-deżinjaturi tas-sigurtà u l-marki għandha ssir skont l-avviż tas-sigurtà 2, taq
sima E, u l-istruzzjonijiet dwar it-trattament. 

8.4. Ġestjoni tal-klassifikazzjoni 

8.4.1 Ġenerali 

L-informazzjoni għandha tiġi kklassifikata biss meta jkun meħtieġ. Il-klassifikazzjoni għandha tkun indikata b'mod ċar u 
korrett, u għandha tinżamm biss għat-tul ta' żmien li matulu l-informazzjoni tkun teħtieġ il-protezzjoni. 

Ir-responsabilità għall-klassifikazzjoni ta' informazzjoni u għal kwalunkwe deklassament jew deklassifikazzjoni oħra hija 
unikament tal-oriġinatur. 

L-uffiċjali tal-Parlament Ewropew għandhom jikklassifikaw, jiddeklassaw jew jiddeklassifikaw informazzjoni fuq istruzzjo
nijiet minn jew b'delega mis-Segretarju Ġenerali. 

Il-proċeduri dettaljati għat-trattament ta' dokumenti klassifikati għandhom jitfasslu b'tali mod li jkun żgurat li jingħataw 
protezzjoni xierqa għall-informazzjoni li jkun fihom. 

L-għadd ta' persuni awtorizzati joriġinaw informazzjoni klassifikata fil-livell “TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET” għandu 
jkun l-inqas wieħed possibbli, u l-ismijiet tagħhom għandhom jinżammu f'lista mfassla mill-UIK. 

8.4.2 Applikazzjoni tal-klassifikazzjoni 

l-klassifikazzjoni ta' dokument għandha tiġi determinata mil-livell ta' sensittività tal-kontenut tiegħu skont id-definizzjo
nijiet li jinsabu fil-punt (d) tal-Artikolu 2. Huwa importanti li l-klassifikazzjonijiet jiġu assenjati korrettament u meta 
jkunu meħtieġa biss. 

Il-klassifikazzjoni ta' ittra jew nota li jkun fiha interkjużuri għandha tkun tal-anqas għolja daqs l-ogħla klassifikazzjoni 
assenjata lil waħda mill-interkjużuri tagħha. L-oriġinatur għandu jindika b'mod ċar f'liema livell għandha tiġi klassifikata 
meta titneħħa minn mal-interkjużuri tagħha. 
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L-oriġinatur ta' dokument li għandu jingħata klassifikazzjoni għandu jsegwi r-regoli stabbiliti hawn fuq u għandu jevita 
sovraklassifikazzjoni jew sottoklassifikazzjoni. 

Paġni, paragrafi, taqsimiet, annessi, appendiċi, partijiet mehmuża u interkjużuri individwali ta' dokument partikolari jist
għu jeħtieġu klassifikazzjonijiet differeneti u għandhom jiġu klassifikati kif xieraq. Il-klassifikazzjoni tad-dokument kollu 
kemm hu għandha tkun dik tal-parti bl-ogħla klassifikazzjoni tiegħu. 

9. SPEZZJONIJIET 

Spezzjonijiet interni perjodiċi tal-arranġamenti tas-sigurtà għall-protezzjoni ta' informazzjoni klasssifikata għandhom jit
wettqu mid-Direttorat għas-Sigurtà u l-Valutazzjoni tar-Riskju tal-Parlament Ewropew, li jista' jitlob assistenza mill-Awto
ritajiet tas-Sigurtà tal-Kunsill jew tal-Kummissjoni. 

L-Awtoritajiet tas-Sigurtà u s-servizzi kompetenti tal-Istituzzjonijiet tal-Unjoni jistgħu jwettqu, bħala parti minn proċess 
miftiehem imniedi minn kwalunkwe naħa, evalwazzjonijiet bejn il-pari tal-arranġamenti tas-sigurtà għall-protezzjoni ta' 
informazzjoni klassifikata skambjata skont il-ftehimiet interistituzzjonali rilevanti. 

10. DEKLASSIFIKAZZJONI U PROĊEDURI TA' TNEĦĦIJA TAL-MARKA 

10.1. L-UIK għandha teżamina informazzjoni kunfidenzjali inkluża fir-Reġistru tagħha u tfittex il-kunsens tal-oriġinatur 
għad-deklassifikazzjoni jew it-tneħħija ta' marka ta' xi dokument sa mhux aktar tard mill-25 anniversarju tal-ħolqien tie
għu. Id-dokumenti mhux deklassifikati jew li ma tneħħitilhomx il-marka wara l-ewwel eżami għandhom ikunu rieżami
nati perjodikament u tal-anqas kull ħames snin. Minbarra li jiġi applikat għal dokumenti li attwalment jinsabu fl-arkivji 
sikuri fiż-Żona Sikura u klassifikati kif xieraq, il-proċess ta' tneħħija tal-marka jista' jkopri wkoll informazzjoni kunfi
denzjali oħra miżmuma jew fil-korp/detentur ta' mandat fi ħdan il-parlament jew fis-servizzi tal-Parlament inkarigati 
mill-arkivji storiċi tal-Parlament. 

10.2 Id-deċiżjoni fir-rigward tad-deklassifikazzjoni jew tat-tneħħija ta' marka ta' dokument għandha, bħala regola ġene
rali, tittieħed unikament mill-oriġinatur jew, eċċezzjonalment, b'kooperazzjoni mal-korp/detentur ta' mandat fi ħdan il- 
parlament li jkollu tali informazzjoni, qabel ma l-informazzjoni li jkun fija tiġi trażmessa lis-servizz inkarigat mill-arkivji 
storiċi tal-Parlament. Informazzjoni klassifikata tista' tiġi deklassifikata jew titneħħielha l-marka biss bil-kunsens bil-mik
tub minn qabel tal-oriġinatur. Fil-każ ta' “informazzjoni kunfidenzjali oħra”, is-segretarjat tal-korp/detentur ta' mandat fi 
ħdan il-parlament li jkollu tali informazzjoni, b'kooperazzjoni mal-oriġinatur, għandu jiddeċiedi jekk tistax titneħħa 
l-marka tad-dokument. 

10.3. F'isem l-oriġinatur, l-UIK għandha tkun responsabbli li jinforma lid-destinatarji tad-dokument dwar il-bidla fil- 
klassifikazzjoni jew il-marka, li min-naħa tagħhom għandhom ikunu responsabbli li jinfurmaw lil kwalunkwe destina
tarju sussegwenti, li jkunu bagħtulu jew ikkupjawlu d-dokument. 

10.4. Id-deklassifikazzjoni ma għandhiex taffettwa l-ebda deżinjatur tas-sigurtà jew marka li jistgħu jidhru fuq id-doku
ment. 

10.5. Fil-każ ta' deklassifikazzjoni, il-klassifikazzjoni oriġinali fin-naħa ta' fuq u f'qiegħ kull paġna għandha titħassar. 
L-ewwel paġna (kopertina) tad-dokument għandha tiġi ttimbrata u kkompletata bir-referenza tal-UIK. F'każ ta' tneħħija 
tal-marka, il-marka oriġinali fin-naħa ta' fuq u f'qiegħ kull paġna għandha titħassar. 

10.6. It-test tad-dokument deklassifikat jew li tneħħietlu l-marka għandu jinhemeż mal-fiche elettronika jew mas-sis
tema ekwivalenti li ġie rreġistrat fiha. 

10.7. Fil-każ ta' dokumenti koperti bl-eċċezzjoni marbuta mal-privatezza jew mal-integrità tal-individwu jew ma' inte
ressi kummerċjali ta' xi persuna naturali jew ġuridika u fil-każ ta' dokumenti sensittivi, għandu japplika l-Artikolu 2 tar- 
Regolament (KEE, Euratom) Nru 354/83. 
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10.8. Minbarra d-dispożizzjonijiet tal-punti 10.1 sa 10.7, għandhom japplikaw ir-regoli li ġejjin: 

(a)  fir-rigward ta' dokumenti ta' partijiet terzi, l-UIK għandha tikkonsulta lill-parti terza konċernata qabel ma tipproċedi 
bit-twettiq tad-deklassifikazzjoni jew tat-tneħħija tal-marka; 

(b)  fir-rigward tal-eċċezzjoni marbuta mal-privatezza u l-integrità tal-individwu, il-proċedura ta' deklassifikazzjoni jew 
tat-tneħħija tal-marka għandha tqis b'mod partikolari l-ftehim tal-persuna konċernata jew, skont il-każ, l-impossibilità 
li tiġi identifikata l-persuna konċernata; 

(c)  fir-rigward tal-eċċezzjoni marbuta mal-interessi kummerċjali ta' persuna ġuridika jew fiżika, il-persuna konċernata 
tista' tiġi avżata permezz tal-pubblikazzjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u tingħata erba' ġimgħat mill-jum 
tal-pubblikazzjoni sabiex tippreżenta xi kummenti. 

Parti 2 

PROĊEDURA TA' AWTORIZZAZZJONI TA' SIGURTÀ 

11. PROĊEDURA TA' AWTORIZZAZZJONI TA' SIGURTÀ GĦALL-MEMBRI TAL-PARLAMENT EWROPEW 

11.1. Sabiex ikollhom aċċess għal informazzjoni kklassifikata fil-livell CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL jew l-ekwi
valenti tiegħu, il-Membri tal-Parlament Ewropew għandhom ikunu ġew awtorizzati jew skont il-proċedura msemmija fil- 
punti 11.3 u 11.4 ta' dan l-Anness jew abbażi ta' dikjarazzjoni solenni ta' nuqqas ta' żvelar skont l-Artikolu 3(4) ta' din 
id-Deċiżjoni. 

11.2 Sabiex ikollhom aċċess għal informazzjoni klassifikata fil-livell “TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET”, jew SECRET 
UE/EU SECRET jew l-ekwivalenti tiegħu, il-Membri tal-Parlament Ewropew għandhom ikunu ġew awtorizzati skont il-pro
ċedura msemmija fil-punti 11.3 u 11.14. 

11.3. L-awtorizzazzjoni għandha tingħata biss lill-Membri tal-Parlament Ewropew li jkunu għaddew minn eżami ta' 
sigurtà mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti tal-Istati Membri skont il-proċedura msemmija fil-punti 11.9 sa 11.14. Il- 
President għandu jkun responsabbli għall-għoti tal-awtorizzazzjoni lill-Membri. 

11.4 Il-President jista' jagħti l-awtorizzazzjoni bil-miktub wara li jkun kiseb l-opinjoni tal-awtoritajiet nazzjonali kom
petenti tal-Istati Membri abbażi ta' eżami ta' sigurtà li jsir skont il-punti 11.8 sa 11.13. 

11.5. Id-Direttorat għas-Sigurtà u l-Valutazzjoni tar-Riskju tal-Parlament Ewropew għandu jżomm lista aġġornata tal- 
Membri tal-Parlament Ewropew kollha li jkunu ngħataw l-awtorizzazzjoni, inkluża awtorizzazzjoni proviżorja skont it- 
tifsira tal-punt 11.15. 

11.6. L-awtorizzazzjoni għandha tkun valida għal perjodu ta' ħames snin jew għall-perjodu tax-xogħlijiet li għalihom 
tkun ingħatat, liema minnhom ikun l-iqsar. Din tista' tiġġedded skont il-proċedura stipulata fil-punt 11.4. 

11.7. L-awtorizzazzjoni għandha tiġi rtirata mill-President meta jqis li jkun hemm raġunijiet ġustifikati għal tali rtirar. 
Kull deċiżjoni ta' revoka tal-awtorizzazzjoni għandha tiġi notifikata lill-Membru kkonċernat tal-Parlament Ewropew, li 
jista' jitlob li jinstema' mill-President qabel ma d-deċiżjoni ta' trirar tidħol fis-seħħ, kif ukoll lill-awtorità nazzjonali kom
petenti. 
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11.8. L-eżami ta' sigurtà għandu jsir bl-assistenza tal-Membru kkonċernat tal-Parlament Ewropew u fuq talba tal-Presi
dent. L-awtorità nazzjonali kompetenti responsabbli għall-eżami għandha tkun dik tal-Istat Membru li tiegħu l-Membru 
kkonċernat ikun ċittadin. 

11.9. Bħala parti mill-proċedura tal-eżami, il-Membru kkonċernat tal-Parlament Ewropew għandu jintalab jimla for
mola ta' informazzjoni personali. 

11.10. Fit-talba tiegħu, il-President għandu jispeċifika lill-awtorita' kompetenti nazzjonali l-livell ta' informazzjoni klas
sifikata li għandu jkun disponibbli għall-Membru kkonċernat tal-Parlament Ewropew, biex jkun jista' jwettaq il-proċess 
tal-eżami. 

11.11 Il-proċess kollu tal-eżami ta' sigurtà mwettaq mill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali, flimkien mar-riżultati mik
suba, għandhom ikunu konformi mar-regoli u r-regolamenti rilevanti fis-seħħ fl-Istat Membru kkonċernat, fosthom dawk 
li jikkonċernaw l-appelli. 

11.12. Meta l-awtorita' nazzjonali kompetenti tagħti opinjoni pożittiva, il-President jista' jagħti l-awtorizzazzjoni lill- 
Membru kkonċernat tal-Parlament Ewropew. 

11.13. Opinjoni negattiva mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti għandha tiġi nnotifikata lill-Membru kkonċernat tal- 
Parlament Ewropew, li jista' jitlob li jinstema' mill-President. Jekk jidhirlu li jkun meħtieġ, il-President jista' jitlob lill-awto
rita' nazzjonali kompetenti għal kjarifiki oħra. Jekk l-opinjoni negattiva tkun ikkonfermata, l-awtorizzazzjoni m'għand
hiex tingħata. 

11.14. Il-Membri kollha tal-Parlament Ewropew li jingħataw l-awtorizzazzjoni fit-tifsira tal-punt 11.3 għandhom, malli 
tingħata l-awtorizzazzjoni u mbagħad f'intervalli regolari, jirċievu kull linji gwida meħtieġa dwar il-protezzjoni ta' 
informazzjoni klassifikata u kif għandhom jiżguraw din il-protezzjoni. Tali Membri għandhom jiffirmaw dikjarazzjoni li 
tirrikonoxxi l-fatt li rċevew dawk il-linji gwida. 

11.15. F'ċirkustanzi straordinarji, il-President, wara li jkun innotifika lill-awtorita' nazzjonali kompetenti u sakemm 
ebda reazzjoni ma tiġi riċevuta mingħand dikl-awtorita' fi żmien xahar, jista' jagħti awtorizzazzjoni proviżorja lil Mem
bru tal-Parlament Ewropew għal perjodu ta' mhux aktar minn sitt xhur, sakemm joħroġ ir-riżultat tal-eżami msemmi fil- 
punt 11.11. Atorizzazzjonijiet proviżorji mogħtija b'dan il-mod m'għandhomx jagħtu aċċess għal informazzjoni klassifi
kata fil-livell“TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET” jew l- ekwivalenti tiegħu. 

12. PROĊEDURA TA' AWTORIZZAZZJONI TA' SIGURTÀ GĦALL-UFFIĊJALI TAL-PARLAMENT EWROPEW U GĦAL 
IMPJEGATI OĦRA LI JAĦDMU GĦALL-GRUPPI POLITIĊI 

12.1. Huma biss l-uffiċjali tal-Parlament Ewropew u impjegati oħra tal-Parlament li jaħdmu għall-gruppi politiċi li jista' 
jkollhom aċċess għal informazzjoni kklassifikata, peress li minħabba dmirijiethom u fl-interess tas-servizz, jeħtieġ li jkoll
hom għarfien ta', jew jużaw, din it-tip ta' informazzjoni,. 

12.2. Biex ikollhom aċċess għal informazzjoni klassifikata fil-livell CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, “SECRET UE/EU 
SECRET” jew “TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET”, u l-ekwivalenti tagħhom, l-uffiċjali kkonċernati tal-Parlament Ewropew u 
impjegati oħra tal-Parlament li jaħdmu għall-gruppi politiċi għandhom ikunu ġew awtorizzati skont il-proċedura stipu
lata fil-punti 12.3. u 12.4. 

12.3. L-awtorizzazzjoni għandha tingħata biss lill-persuni msemmija fil-punt 12.1 li jkunu għaddew minn eżami ta' 
sigurtà mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti tal-Istati Membri, skont il-proċedura msemmija fil-punti 12.9 sa 12.14. 
Is-Segretarju Ġenerali għandu jkun responsabbli mill-għoti tal-awtorizzazzjoni għall-uffiċjali tal-Parlament Ewropew u 
għal impjegati oħra tal-Parlament li jaħdmu għall-gruppi politiċi. 
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12.4 Is-Segretarju Ġenerali jista' jagħti awtorizzazzjoni bil-miktub wara li jkun kiseb l-opinjoni tal-awtoritajiet nazzjo
nali kompetenti tal-Istati Membri abbażi ta' eżami ta' sigurtà li jsir skont il-punti 12.8 sa 12.13. 

12.5. Id-Direttorat għas-Sigurtà u l-Valutazzjoni tar-Riskju tal-Parlament Ewropew għandu jżomm lista aġġornata tal- 
karigi kollha li jeħtieġu awtorizzazzjoni ta' sigurtà, kif ipprovduta mis-servizzi rilevanti tal-Parlament Ewropew, u tal-per
suni kollha li jkunu ngħataw l-awtorizzazzjoni, inkluża awtorizzazzjoni proviżorja skont it-tifsira tal-punt 12.15. 

12.6. L-awtorizzazzjoni għandha tkun valida għal perjodu ta' ħames snin jew għall-perjodu tax-xogħlijiet li għalihom 
tkun ingħatat, liema minnhom ikun l-iqsar. Din tista' tiġġedded skont il-proċedura msemmija fil-punt 12.4. 

12.7. L-awtorizzazzjoni għandha tiġi rtirata mis-Segretarju Ġenerali meta jqis li jkun hemm raġunijiet ġustifikati għal 
tali rtirar. Kull deċiżjoni ta' revoka tal-awtorizzazzjoni għandha tiġi notifikata lill-uffiċjal kkonċernat tal-Parlament Ewro
pew jew impjegat ikkonċernat ieħor tal-Parlament li jaħdem għall-grupp politiku, li jista' jitlob li jinstema' mis-Segretarju 
Ġenerali qabel ma d-deċiżjoni ta' rtirar tidħol fis-seħħ, kif ukoll lill-awtorità nazzjonali kompetenti. 

12.8. L-eżami ta' sigurtà għandu jsir bl-assistenza tal-uffiċjal ikkonċernat tal-Parlament Ewropew jew impjegat ikkon
ċernat ieħor tal-Parlament li jaħdem għall-gruppi politiċi u fuq talba tal-President. L-awtorità nazzjonali kompetenti res
ponsabbli għall-eżami għandha tkun dik tal-Istat Membru li tiegħu l-persuna kkonċernata tkun ċittadin. Meta jkun per
missibbli mil-liġijiet u r-regolamenti nazzjonali, l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali jistgħu jwettqu investigazzjonijiet 
dwar persuni li ma jkunux ċittadini li jeħtieġu aċċess għal informazzjoni klassifikata fil-livell CONFIDENTIEL UE/EU CONFI
DENTIAL, “SECRET UE/EU SECRET” jew “TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET”. 

12.9. Bħala parti mill-proċedura ta' eżami, l-uffiċjal ikkonċernat tal-Parlament Ewropew jew impjegat ikkonċernat ieħor 
tal-Parlament li jaħdem għal grupp politiku għandu jinħtieġ jimla formola ta' informazzjoni personali. 

12.10. Fit-talba tiegħu, is-Segretarju Ġenerali għandu jispeċifika lill-awtorita' kompetenti nazzjonali l-livell ta' 
informazzjoni klassifikata li għandha tkun disponibbli għall-uffiċjal ikkonċernat tal-Parlament Ewropew jew impjegat 
ikkonċernat ieħor tal-Parlament li jaħdem għal gruppi politiċi, biex b'hekk ikun jista' jwettaq il-proċess ta' eżami u jagħti 
l-opinjoni tiegħu dwar il-livell xieraq ta' awtorizzazzjoni li għandu jingħata lil dik il-persuna. 

12.11. Il-proċess kollu ta' eżami ta' sigurtà mwettaq mill-awtorita' kompetenti nazzjonali, flimkien mar-riżultati mik
suba, għandhom ikunu konformi mar-regoli u r-regolamenti rilevanti fis-seħħ fl-Istat Membru kkonċernat, fosthom dawk 
li jikkonċernaw l-appelli. 

12.12. Meta l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti jagħtu opinjoni pożittiva, is-Segretarju Ġenerali jista' jagħti l-awtoriz
zazzjoni lill-uffiċjal ikkonċernat tal-Parlament Ewropew jew impjegat ikkonċernat ieħor tal-Parlament li jaħdem għal 
gruppi politiċi. 

12.13. Opinjoni negattiva mill-awtorita' nazzjonali kompetenti għandha tiġi nnotifikata lill-uffiċjal ikkonċernat tal-Par
lament Ewropew jew impjegat ieħor ikkonċernat tal-Parlament li jaħdem għal grupp politiku, li jista' jitlob li jinstema' 
mis-Segretarju Ġenerali. Jekk jidhirlu li jkun meħtieġ, is-Segretarju Ġenerali jista' jitlob lill-awtorita' nazzjonali kompetenti 
għal kjarifiki oħra. Jekk l-opinjoni negattiva tkun ikkonfermata, l-awtorizzazzjoni m'għandhiex tingħata. 

12.14. L-uffiċjali kollha tal-Parlament Ewropew u l-impjegati l-oħra kollha tal-Parlament li jaħdmu għal gruppi politiċi 
li jingħataw awtorizzazzjoni fit-tifsira tal-punti 12.4 u 12.5 għandhom, malli tingħata l-awtorizzazzjoni u mbagħad f'in
tervalli regolari, jirċievu kull istruzzjoni meħtieġa dwar il-protezzjoni ta' informazzjoni klassifikata u kif għandhom jiż
guraw din il-protezzjoni. Tali uffiċjali u impjegati għandhom jiffirmaw dikjarazzjoni li tirrikonoxxi l-fatt li jkunu rċevew 
l-istruzzjonijiet u li permezz tagħha jimpenjaw ruħhom li jħarsuhom. 
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12.15. F'ċirkustanzi straordinarji, is-Segretarju Ġenerali, wara li jkun innotifika lill-awtorita' kompetenti nazzjonali u 
sakemm ebda reazzjoni ma tiġi riċevuta mingħand dik l-awtorita' fi żmien xahar, jista' jagħti awtorizzazzjoni proviżorja 
lil uffiċjal tal-Parlament Ewropew jew impjegat ieħor tal-Parlament li jaħdem għal xi grupp politiku għal perjodu ta' 
mhux aktar minn sitt xhur, sakemm joħroġ ir-riżultat tal-eżami msemmi fil-punt 12.11. L-awtorizzazzjonijiet proviżorji 
mogħtija b'dan il-mod m'għandhomx jagħtu aċċess għal informazzjoni klassifikata fil-livell “TRÈS SECRET UE/EU TOP SEC
RET” jew l-ekwivalenti tiegħu.  
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ANNESS II 

INTRODUZZJONI 

Dawn id-dispożizzjonijiet jistipulaw l-avviżi ta' sigurtà li jirregolaw u jiżguraw it-trattament u l-ġestjoni siguri tal- 
informazzjoni kunfidenzjali mill-Parlament Ewropew. Dawk l-avviżi ta' sigurtà, flimkien mal-istruzzjonijiet ta' ġestjoni, 
jikkostitwixxu s-sistema ta' trattament tas-sigurtà tal-informazzjoni (SĠSI) tal-Parlament Ewropew imsemmija fl-Arti
kolu 3(2) ta' din id-Deċiżjoni: 

AVVIŻ TA' SIGURTÀ 1 

L-organizzazzjoni tas-sigurtà fil-Parlament Ewropew għall-protezzjoni tal-informazzjoni kunfidenzjali 

AVVIŻ TA' SIGURTÀ 2 

Ġestjoni ta' informazzjoni kunfidenzjali 

AVVIŻ TA' SIGURTÀ 3 

l-ipproċessar ta' informazzjoni kunfidenzjali permezz ta' sistemi ta' komunikazzjoni u informazzjoni (SKI) 
awtomatizzati 

AVVIŻ TA' SIGURTÀ 4 

Is-sigurtà fiżika 

AVVIŻ TA' SIGURTÀ 5 

Is-sigurtà industrijali 

AVVIŻ TA' SIGURTÀ 6 

Ksur tas-sigurtà, telf jew kompromess ta' informazzjoni kunfidenzjali 

AVVIŻ TA' SIGURTÀ 1 

L-ORGANIZZAZZJONI TAS-SIGURTÀ FIL-PARLAMENT EWROPEW GĦALL-PROTEZZJONI TAL-INFORMAZZJONI KUNFIDENZJALI 

1. Is-Segretarju Ġenerali għandu jkun responsabbli għall-implimentazzjoni ġenerali u konsistenti ta' din id-Deċiżjoni. 

Is-Segretarju Ġenerali għandu jieħu l-miżuri neċessarji kollha biex jiżgura li, għall-iskopijiet tat-trattament jew il-ħażna ta' 
informazzjoni kunfidenzjali, din id-Deċiżjoni tiġi applikata fil-bini tal-Parlament, mill-Membri tal-Parlament Ewropew, 
mill-uffiċjali tal-Parlament Ewropew, minn impjegati oħra tal-Parlament li jaħdmu għall-gruppi politiċi u mill-kuntratturi. 

2. Is-Segretarju Ġenerali huwa l-Awtorità ta' Sigurtà (AS). F'dan ir-rwol, is-Segretarju Ġenerali għandu jkun responsab
bli: 

2.1. għall-koordinazzjoni tal-kwistjonijiet kollha ta' sigurtà relatati ma' attivitajiet tal-Parlament rigward il-protezzjoni 
tal-informazzjoni kunfidenzjali; 

1.4.2014 C 96/21 Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea MT   

E6_Deċiżjoni rigward ir-regoli li jirregolaw it-trattament ta' informazzjoni kunfidenzjali mill-Parlament Ewropew

- 189 -- 189 -



2.2. għall-approvazzjoni tal-istallazzjoni ta' Żona Sikura, kmamar tal-Qari Sikuri u tagħmir sikur; 

2.3. għall-implimentazzjoni ta' deċiżjonijiet li jawtorizzaw, skont l-Artikolu 6 ta' din id-Deċiżjoni, it-trażmissjoni ta' 
informazzjoni kklassifikata mill-Parlament lill-partijiet terzi; 

2.4. għall-investigazzjoni jew l-ordni ta' investigazzjoni dwar kull kxif ta' informazzjoni kunfidenzjali li prima facie sar 
fil-Parlament, b'kooperazzjoni mal-President tal-Parlament Ewropew, fejn ikun involut Membru tal-Parlament Ewropew; 

2.5. għaż-żamma ta' kuntatt mill-qrib mal-awtoritajiet nazzjonali ta' Istituzzjonijiet oħra tal-Unjoni u mal-Awtoritajiet 
tas-Sigurtà Nazzjonali fl-Istati Membri bl-għan li tiġi żgurata koordinazzjoni ottimali tal-politika ta' sigurtà relatata mal- 
informazzjoni kklassifikata; 

2.6. għar-rieżami kontinwu tal-politika ta' sigurtà u tal-proċeduri tal-Parlament u l-ħruġ ta' rakkomandazzjonijiet xierqa 
li jirriżultaw minnhom; 

2.7. għar-rappurtar lill-Awtorità Nazzjonali tas-Sigurtà (ANS) li wettqet il-proċedura ta' eżami ta' sigurtà, skont 
l-Anness I, Parti 2, punt 11.3, f'każijiet li jinvolvu informazzjoni negattiva li tista' taffettwa lill-awtorità. 

3. Fejn Membru tal-Parlament Ewropew huwa kkonċernat, is-Segretarju Ġenerali għandu jaqdi r-responsabilitajiet tie
għu b'kooperazzjoni mal-President tal-Parlament Ewropew. 

4. Fit-twettiq tar-responsabilitajiet tiegħu skont il-paragrafi 2 u 3, is-Segretarju Ġenerali għandu jkun assistit mid-Depu
tat Segretarju Ġenerali, id-Direttorat għas-Sigurtà u l-Valutazzjoni tar-Riskju, id-Direttorat għat-Teknoloġiji tal-Informazz
joni (DIT) u l-Unità tal-Informazzjoni Kklassifikata (UIK). 

4.1. Id-Direttorat għas-Sigurtà u l-Valutazzjoni tar-Riskju għandu jkun responsabbli għall-miżuri tal-protezzjoni perso
nali, u b'mod partikolari, għall-proċedura tal-approvazzjoni tas-sigurtà, kif stabbilit fl-Anness I, parti 2. Id-Direttorat 
għas-Sigurtà u l-Valutazzjoni tar-Riskju għandu wkoll: 

(a)  jkun il-punt ta' kuntatt għall-awtoritajiet tas-sigurtà tal-Istituzzjonijiet l-oħra tal-Unjoni u għall-ANS, fi kwistjonijiet 
relatati mal-proċeduri tal-approvazzjoni tas-sigurtà għall-Membri tal-Parlament Ewropew, uffiċjali tal-Parlament 
Ewropew u impjegati oħra tal-Parlament li jaħdmu għall-gruppi politiċi; 

(b)  jipprovdi noti ta' sigurtà ġenerali neċessarji dwar l-obbligi tal-protezzjoni ta' informazzjoni kklassifikata u dwar il- 
konsegwenzi ta' kull nuqqas li jsir dan; 

(c)  jimmonitorja l-operat taż-Żona Sikura u l-Kmamar tal-Qari Sikuri fil-bini tal-Parlament, b'kooperazzjoni, fejn xieraq, 
mas-servizzi ta' sigurtà tal- Istituzzjonijiet oħra tal-Unjoni u tal-ANS; 

(d)  jivverifika, b'kooperazzjoni mal-awtoritajiet ta' sigurtà tal-Istituzzjonijiet l-oħra tal-Unjoni u tal-NSAs, il-proċeduri 
għall-ġestjoni u l-ħażna tal-informazzjoni kklassifikata, iż-Żona Sikura u l-kmamar tal-Qari Sikuri fil-bini tal-Parla
ment fejn tiġi ttrattata informazzjoni kklassifikata; 

(e)  jipproponi l-istruzzjonijiet ta' trattament xierqa lis-Segretarju Ġenerali. 
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4.2. Id-DIT għandu jkun responsabbli għas-sistemi sikuri tal-IT li jitrattaw informazzjoni kunfidenzjali mill-Parlament 
Ewropew. 

4.3. L-UIK għandha tkun responsabbli: 

(a)  għall-identifikazzjoni tal-ħtiġijiet ta' sigurtà għall-protezzjoni effikaċi tal-informazzjoni kunfidenzjali, b'kooperazzjoni 
mill-qrib mad-Direttorat għas-Sigurta' u l-Valutazzjoni tar-Riskju u d-DIT u mal-Awtoritajiet tas-Sigurta' tal-Istituzzjo
nijiet oħra tal-Unjoni; 

(b)  għall-identifikazzjoni tal-aspetti kollha tal-ġestjoni u l-ħażna ta' informazzjoni kunfidenzjali fil-Parlament, kif stipulat 
fl-istruzzjonijiet ta' trattament; 

(c)  għall-operat taż-Żona Sikura; 

(d)  għall-ġestjoni jew il-konsultazzjoni tal-informazzjoni kunfidenzjali fiż-Żona Sikura jew fil-Kamra tal-Qari Sikura tal- 
UIK, skont il-paragrafi (2) u (3) tal-Artikolu ta' din id-Deċiżjoni; 

(e)  għall-ġestjoni tar-Reġistru tal-UIK; 

(f)  għar-rappurtar lill-Awtorità ta' Sigurtà (AS), ta' kull ksur, telf jew kompromess tas-sigurtà ppruvat jew issuspettat, 
relatat ma' informazzjoni kunfidenzjali mressqa fl-UIK u miżmuma fiż-Żona Sikura jew fil-Kamra tal-Qari Sikura tal- 
UIK. 

5. Barra minn hekk, is-Segretarju Ġenerali, bħala AS, għandu jaħtar dawn l-awtoritajiet li ġejjin: 

(a)  Awtorità ta' Akkreditament ta' Sigurtà (AAS); 

(b)  Awtorità Operattiva għall-Assikurazzjoni tal-Informazzjoni (AOAI); 

(c)  Awtorità ta' Distribuzzjoni Kripto (ADK); 

(d)  Awtorità TEMPEST (AT); 

(e)  Awtorità għall-Assikurazzjoni tal-Informazzjoni (AAI); 

L-eżerċiżżju ta' dawn il-funzjonijiet ma jeħtieġx entitajiet organizzattivi uniċi. Huma għandhom ikollhom mandati sepa
rati. Madankollu, dawn il-funzjonijiet, u r-responsabilitajiet tagħhom ta' akkumpanjament, jistgħu jiġu kkombinati jew 
integrati fl-istess entità organizzattiva jew maqsuma f'entitajiet organizzattivi differenti, sakemm ikunu evitati kunflitti ta' 
interess u xogħol doppju. 

6. L-AAS għandha tagħti pariri dwar il-kwistjonijiet kollha ta' sigurtà relatati mal-akkreditament ta' kull sistema u net
werk tat-Teknoloġija tal-Informatika fil-Parlament billi: 

6.1. tiżgura li s-SKI tikkonforma mal-politiki ta' sigurtà rilevanti u l-linji gwida tas-sigurtà, billi tipprovdi dikjarazzjoni 
ta' approvazzjoni għat-trattament mis-SKI ta' informazzjoni kklassifikata għal livell definit ta' klassifikazzjoni fl-ambjent 
operattiv tagħha u tiddikjara t-termini u l-kundizzjonijiet tal-akkreditament u l-kriterji li skonthom hija meħtieġa l-appro
vazzjoni mill-ġdid; 

6.2. tistabbilixxi proċess ta' akkreditament tas-sigurtà, skont il-politiki rilevanti u tiddikjara b'mod ċar il-kundizzjonijiet 
ta' approvazzjoni għas-SKI taħt l-awtorità tagħha; 
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6.3. tfassal strateġija ta' akkreditament tas-sigurtà li tistabbilixxi l-livell ta' dettall għall-proċess ta' akkreditament pro
porzjonat mal-livell ta' assikurazzjoni meħtieġ; 

6.4. teżamina u tapprova dokumentazzjoni relatata mas-sigurtà, inklużi dikjarazzjonijiet tal-ġestjoni tar-riskju u tar- 
riskji residwi, dokumentazzjoni tal-verifika tal-implimentazzjoni tas-sigurtà u l-proċeduri operattivi tas-sigurtà, u tiżgura 
li tikkonforma mar-regoli u l-politiki tas-sigurtà tal-Parlament; 

6.5. tivverifika l-implimentazzjoni tal-miżuri tas-sigurtà rigward is-SKI billi twettaq jew tisponsorja valutazzjonijiet, 
ispezzjonijiet jew rieżamijiet tas-sigurtà; 

6.6. tidentifika rekwiżiti ta' sigurtà (pereżempju livelli ta' approvazzjoni tal-persunal) għall-pożizzjonijiet sensittivi 
rigward s-SKI; 

6.7. tapprova, jew fejn ikun rilevanti, tipparteċipa fl-approvazzjoni konġunta tal-interkonnessjoni ta' SKI partikolari jew 
SKI oħra; 

6.8. tapprova l-istandards ta' sigurtà ta' tagħmir tekniku previst għat-trattament sikur u l-protezzjoni tal-informazzjoni 
kklassifikata; 

6.9. tiżgura li l-prodotti kriptografiċi użati fil-Parlament jiġu inklużi fil-lista tal-prodotti approvati tal-UE; kif ukoll 

6.10. tikkonsulta l-provveditur tas-sistema, l-atturi tas-sigurtà u r-rappreżentattivi tal-utenti rigward il-ġestjoni tar-riskju 
tas-sigurtà, partikolarment ir-riskju residwu, u t-termini u l-kundizzjonijiet tad-dikjarazzjoni tal-approvazzjoni. 

7. L-AOAI għandha tkun responsabbli: 

7.1. għall-iżvilupp tad-dokumentazzjoni ta' sigurtà konformi mal-politiki ta' sigurtà u l-linji gwida ta' sigurtà, inkluża 
b'mod partikolari d-dikjarazzjoni tar-riskju residwu, il-proċeduri operattivi ta' sigurtà u l-pjan kripto fil-proċess ta' akkre
ditament tas-SKI; 

7.2. għall-parteċipazzjoni fl-għażla u fl-ittestjar tal-miżuri, mezzi u softwer tekniċi ta' sigurtà speċifiċi għas-sistema, 
sabiex tissorvelja l-implimentazzjoni tagħhom u tiżgura li jiġu stallati, konfigurati u miżmuma b'mod sikur skont id- 
dokumentazzjoni rilevanti ta' sigurtà; 

7.3. għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni u l-applikazzjoni tal-proċeduri operattivi ta' sigurtà u, fejn ikun xieraq, id- 
delegazzjoni ta' responsabilitajiet operattivi ta' sigurtà lis-sid tas-sistema, jiġifieri s-SKI; 

7.4. għall-ġestjoni u t-trattament ta' prodotti kriptografiċi, l-iżgurar tal-kustodja ta' prodotti kripto u prodotti kkontrol
lati u, jekk ikun meħtieġ, l-iżgurar tal-ġenerazzjoni ta' varjabbli kriptografiċi; 

7.5. għat-twettiq ta' rieżamijiet u testijiet tal-analiżi tas-sigurtà, partikolarment għall-iskop tal-produzzjoni ta' rapporti 
rilevanti ta' riskju, kif meħtieġ mill-AAS; 

7.6. għall-provvediment ta' taħriġ tal-Assikurazzjoni tal-Informazzjoni speċifiku għas-SKI; 

7.7. għall-implimentazzjoni u l-operat tal-miżuri ta' sigurtà speċifiċi għas-SKI. 
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8. L-ADK għandha tkun responsabbli: 

8.1. għall-ġestjoni u l-kontabilità tal-materjal kripto tal-UE; 

8.2. għall-iżgurar, b'kooperazzjoni mill-qrib mal-AAS, li proċeduri xierqa huma nfurzati u li l-pjanijiet huma stabbiliti 
għal kontabilità, trattament sikur, ħażna u distribuzzjoni tal-materjal kripto tal-UE jiġu applikati; kif ukoll 

8.3. għall-iżgurar tat-trasferiment tal-materjal kripto tal-UE lil jew minn individwi jew servizzi li jużawh. 

9. L-AT għandha tkun responsabbli għall-iżgurar tal-konformità mis-SKI mal-politiki u l-istruzzjonijiet ta' trattament 
tat-TEMPEST. Hi għandha tapprova l-kontromiżuri tat-TEMPEST għall-istallazzjonijiet u l-prodotti biex jipproteġu 
l-informazzjoni kklassifikata għal livell definit ta' klassifikazzjoni fl-ambjent operattiv tagħha. 

10. L-AAI għandha tkun responsabbli għall-aspetti kollha tal-ġestjoni u t-trattament tal-informazzjoni kunfidenzjali fil- 
Parlament u b'mod partikolari, 

10.1 għall-iżvilupp tas-sigurtà tal-assikurazzjoni tal-informazzjoni u l-linji gwida ta' sigurtà tagħha, u l-monitoraġġ tal- 
effikaċja u r-rilevanza tagħhom; 

10.2. mis-salvagwardja u l-amministrazzjoni tal-informazzjoni relatata mal-prodotti kriptografiċi; 

10.3. għall-iżgurar li l-miżuri tal-assigurazzjoni tal-informazzjoni magħżula għall-protezzjoni tal-informazzjoni kklassi
fikata jikkonformaw mal-politiki rilevanti li jirregolaw l-eliġibilità u l-għażla tagħhom; 

10.4. għall-iżgurar li l-prodotti kriptografiċi huma magħżula skont il-politiki li jirregolaw l-eliġibilità u l-għażla tagħ
hom; 

10.5. għall-konsultazzjoni mal-provveditur tas-sistema, l-atturi ta' sigurtà u r-rappreżentanti tal-utenti rigward is-sigurtà 
tal-assigurazzjoni tal-informazzjoni; 

AVVIŻ TA' SIGURTÀ 2 

ĠESTJONI TA' INFORMAZZJONI KUNFIDENZJALI 

A. INTRODUZZJONI 

1. Dan l-avviż ta' sigurtà jistipula d-dispożizzjonijiet għall-ġestjoni mill-Parlament ta' informazzjoni kunfidenzjali. 

2. Meta joħloq informazzjoni kunfidenzjali, l-oriġinatur għandu jivvaluta l-livell ta' kunfidenzjalità u jieħu deċiżjoni 
bbażata fuq il-prinċipji stabbiliti f'dan l-avviż ta' sigurtà rigward il-klassifikazzjoni jew l-immarkar ta' dik l-informazzjoni. 

B. KLASSIFIKAZZJONI IKUE 

3. Id-deċiżjoni dwar il-klassifikazzjoni ta' dokument għandha tittieħed qabel il-ħolqien tad-dokument. Għal dak l-għan, 
il-klassifikazzjoni ta' informazzjoni bħala IKUE tinvolvi valutazzjoni minn qabel tal-livell ta' kunfidenzjalità tagħha u 
deċiżjoni mill-oriġinatur li żvelar mhux awtorizzat ta' dik l-informazzjoni jikkawża xi grad ta' preġudizzju għall-interessi 
tal-Unjoni Ewropea jew Stat Membru wieħed jew aktar jew individwi. 
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4. Ladarba tittieħed deċiżjoni dwar il-klassifikazzjoni ta' informazzjoni, għandha ssegwi t-tieni valutazzjoni minn qabel 
sabiex tiddetermina l-livell xieraq ta' klassifikazzjoni. Il-klassifikazzjoni ta' dokument għandu jiġi ddeterminat mil-livell 
ta' sensittività tal-kontenut tiegħu. 

5. Ir-responsabilità għall-klassifikazzjoni tal-informazzjoni għandha tkun biss f'idejn l-oriġinatur. Uffiċjali tal-Parlament 
għandhom jikklassifikaw informazzjoni fuq istruzzjonijiet minn jew b'delega mis-Segretarju Ġenerali. -{}- 

6. Il-klassifikazzjoni għandha tintuża b'mod korrett u bil-qies. L-oriġinatur ta' dokument li għandu jingħata klassifikaz
zjoni għandu jrażżan kull tendenza ta' sovraklassifikazzjoni jew sottoklassifikazzjoni. 

7. Il-livell ta' klassifikazzjoni assenjat lill-informazzjoni għandu jiddetermina l-livell ta' protezzjoni mogħtija lilha fl- 
oqsma ta' sigurtà personali, sigurtà fiżika, sigurtà proċedurali u assikurazzjoni tal-informazzjoni. 

8. L-informazzjoni li tiggarantixxi l-klassifikazzjoni għandha tiġi mmarkata u pproċessata tkun xi tkun il-forma fiżika 
tagħha. Il-klassifikazzjoni tagħha għandha tiġi kkomunikata lir-reċipjenti tagħha, jew b'marka tal-klassifikazzjoni ta' 
sigurtà (jekk titwassal fil-forma miktuba, kemm jekk tkun fuq karta jew inkella fi SKI) jew bi tħabira (jekk titwassal fil- 
forma orali, bħal pereżempju waqt konversazzjoni jew laqgħa in camera). Il-materjal ikklassifikat għandu jiġi mmarkat 
fiżikament sabiex il-klassifikazzjoni tas-sigurtà tkun tista' tiġi faċilment identifikata. 

9. IKUE f'forma elettronika tista' tinħoloq biss f'SKI akkreditata. L-informazzjoni kklassifikata innifisha kif ukoll l-isem 
tal-fajl u l-apparat ta' ħażna (jekk estern, bħal pereżempju CD-ROM jew USB stick) għandhom ikollhom il-marka tal-klas
sifikazzjoni tas-sigurtà rilevanti. 

10. L-informazzjoni għandha tiġi kklassifikata hekk kif tieħu forma. Pereżempju, noti personali, abbozzi ta' emails jew 
emails li jkollhom informazzjoni li teħtieġ klassifikazzjoni għandhom jiġu mmarkati bħala IKUE mill-bidu u għandhom 
jiġu prodotti u ttrattati skont din id-Deċiżjoni u l-istruzzjonijiet ta' trattament tagħhom f'termini fiżiċi u tekniċi. Tali 
informazzjoni tista' mbagħad tevolvi f'dokument uffiċjali li wara jiġi mmarkat u trattat kif xieraq. Matul il-proċess ta' 
abbozzar, dokument uffiċjali jista' jeħtieġ li jerġa' jiġi evalwat u assenjat livell ta' klassifikazzjoni ogħla jew aktar baxx 
hekk kif jevolvi. 

11. L-oriġinatur jista' jassenja livell ta' klassifikazzjoni standard lill-kategoriji ta' informazzjoni li hu joħloq fuq bażi 
regolari. Madankollu, l-oriġinatur għandu jiżgura li meta jagħmel dan ma jikklassifikax iżżejjed jew inqas biċċiet individ
wali ta' informazzjoni. 

12. IKUE dejjem għandu jkollha marka ta' klassifikazzjoni ta' sigurtà li tikkorrispondi għal-livell tagħha ta' klassifikaz
zjoni ta' sigurtà. 

B.1. Livelli ta' klassifikazzjoni 

13. IKUE għandha tiġi kklassifikata f'wieħed minn dawn il-livelli li ġejjin: 

—  “TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET”, kif definit fil-punt (d) tal-Artikolu 2 ta' din id-Deċiżjoni, fejn il-kompromess tiegħu 
x'aktarx li: 

(a)  jhedded direttament l-istabilità interna tal-Unjoni jew ta' Stat Membru wieħed jew aktar jew Stati terzi jew 
organizzazzjonijiet internazzjonali; 

(b)  jikkawża dannu eċċezzjonalment serju lir-relazzjonijiet mal-Istati terzi jew organizzazzjonijiet internazzjonali; 

(c)  jwassal direttament għal telf mifrux ta' ħajja; 
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(d)  jikkawża dannu eċċezzjonalment serju lill-effikaċja operattiva jew lis-sigurtà tal-persunal mobilizzat tal-Istati 
Membri jew ta' kontributuri oħra, jew lill-effikaċja kontinwa ta' sigurtà ta' valur kbir ħafna jew lill-operazzjonijiet 
ta' intelligence; 

(e)  jikkawża dannu serju fit-tul lill-ekonomija tal-Unjoni jew l-Istati Membri; 

—  “SECRET UE/EU SECRET”, kif definit fil-punt (d) tal-Artikolu 2 ta' din id-Deċiżjoni, fejn il-kompromess tiegħu x'aktarx 
li: 

(a)  jżid it-tensjonijiet internazzjonali għal punt sinifikanti; 

(b)  jikkawża dannu sejru lir-relazzjonijiet mal-Istati terzi u mal-organizzazzjonijiet internazzjonali; 

(c)  jhedded il-ħajja direttament jew jippreġudika serjament l-ordni pubbliku jew is-sigurtà jew il-libertà individwali; 

(d)  jikkawża dannu kbir lil negozjati kummerċjali jew politiċi; u b'hekk joħloq problemi operattivi sinifikanti għall- 
Unjoni jew għall-Istati Membri; 

(e) jikkawża dannu serju lis-sigurtà operattiva tal-Istati Membri, jew lill-effikaċja ta' sigurtà ta' valur kbir jew lill-ope
razzjonijiet ta' intelligence; 

(f)  jikkawża dannu materjali sostanzjali lill-interessi finanzjarji, monetarji, ekonomiċi u kummerjali tal-Unjoni jew 
tal-Istati Membri. 

(g)  jdgħajjef sostanzjalment il-vijabilità finanzjarja ta' organizzazzjonijiet jew operaturi maġġuri; jew 

(h) jfixkel serjament l-iżvilupp jew l-operat ta' politiki tal-Unjoni b'konsegwenzi ekonomiċi, kummerċjali jew finanz
jarji kbar; 

— CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, kif definit fil-punt (d) tal-Artikolu 2 ta' din id-Deċiżjoni, fejn il-kompromess tie
għu x'aktarx li: 

(a) jikkawża dannu sinifikanti lir-relazzjonijiet diplomatiċi, pereżempju fejn iwassal għal protesta formali jew sanzjo
nijiet oħra; 

(b)  jpoġġi s-sigurtà jew il-libertà individwali f'riskju; 

(c)  jpoġġi r-riżultat tan-negozjati kummerċjali jew politiċi f'riskju serju; joħloq problemi operattivi għall-Unjoni jew 
għall-Istati Membri, 

(d) jikkawża dannu lis-sigurtà operattiva tal-Istati Membri, jew lill-effikaċja ta' sigurtà jew lill-operazzjonijiet ta' intel
ligence; 

(e)  jdgħajjef sostanzjalment il-vijabilità finanzjarja ta' organizzazzjonijiet jew operaturi maġġuri; 

(f)  jfixkel l-investigazzjoni jew tiffaċilità t-twettiq ta' reati jew attivitajiet terroristiċi; 

(g)  jaħdem sostanzjalment kontra l-interessi finanzjarji, monetarji, ekonomiċi u kummerċjali tal-Unjoni jew tal-Istati 
Membri; jew 

(h)  jfixkel serjament l-iżvilupp jew l-operazzjoni ta' politiki tal-UE b'konsegwenzi ekonomiċi, kummerċjali jew 
finanzjarji kbar; 
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—  RESTREINT UE/EU RESTRICTED, kif definit fil-punt (d) tal-Artikolu 2 ta' din id-Deċiżjoni, fejn il-kompromess tiegħu 
x'aktarx li: 

(a)  jkun ta' żvantaġġ għall-interessi ġenerali tal-Unjoni; 

(b)  jaffettwa b'mod negattiv ir-relazzjonijiet diplomatiċi; 

(c)  jikkawża diffikultajiet sostanzjali lil individwi jew kumpaniji; 

(d)  jkun ta' żvantaġġ għall-Unjoni jew għall-Istati Membri f'negozjati kummerċjali jew politiċi, 

(e)  jagħmilha aktar diffiċli biex tinżamm sigurtà effikaċi fl-Unjoni jew l-Istati Membri, 

(f)  jfixkel l-iżvilupp jew l-operazzjoni effikaċi tal-politiki tal-Unjoni; 

(g)  jdgħajjef il-ġestjoni tajba tal-Unjoni u tal-operazzjonijiet tagħha; 

(h)  jikser l-impenji mogħtija mill-Parlament biex jinżamm l-istatus ikklassifikat ta' informazzjoni pprovduta minn 
partijiet terzi; 

(i)  jikser restrizzjonijiet statutorji dwar l-iżvelar tal-informazzjoni; 

(j)  jikkawża telf finanzjarju jew jiffaċilita qligħ jew vantaġġ mhux xieraq għal individwi jew kumpaniji; jew 

(k)  jippreġudika l-investigazzjoni jew jiffaċilita t-twettiq ta' reati. 

B.2. Klassifikazzjoni ta' kompilazzjonijiet, qoxriet ta' barra u siltiet 

14. Il-klassifikazzjoni ta' ittra jew nota li jkun fiha interkjużuri għandha tkun għolja daqs l-ogħla klassifikazzjoni assen
jat lill-interkjużuri tagħha. L-oriġinatur għandu jindika b'mod ċar f'liema livell għandha tiġi klassifikata meta titneħħa 
minn mal-interkjużuri tagħha. Meta nota/ittra ta' trasmissjoni ma teħtieġx tiġi kklassifikata, hi għandha tinkludi dawn il- 
kliem finali li ġejjin: “Meta titneħħa minn mal-interkjużuri tagħha, din in-nota/ittra ma tkunx klassifikata.”. 

15. Dokumenti jew fajls li għandhom komponenti b'livelli ta' klassifikazzjoni differenti għandhom, meta jkun possibbli, 
jiġu strutturati b'tali mod li l-komponenti b'livell ta' klassifikazzjoni differenti jistgħu jiġu faċilment identifikati u mneħ
ħija jekk ikun meħtieġ. Il-livell ta' klassifikazzjoni ġenerali ta' dokument jew fajl għandu jkun tal-anqas għoli daqs tal- 
livell tal-ogħla komponent kklassifikat. 

16. Paġni, paragrafi, taqsimiet, annessi, appendiċi, partijiet mehmuża u interkjużuri individwali ta' dokument partiko
lari jistgħu jeħtieġu klassifikazzjonijiet differenti u għandhom jiġu klassifikati kif xieraq. Abbrevjazzjonijiet standard jist
għu jintużaw fid-dokumenti li jkollhom IKUE biex jiġi indikat il-livell tal-klassifikazzjoni ta' taqsimiet jew blokok ta' test 
li fih inqas minn paġna waħda. 

17. Meta tinġabar informazzjoni minn diversi sorsi, il-prodott finali għandu jiġi rivedut biex jiġi determinat il-livell ta' 
klassifikazzjoni ta' sigurtà ġenerali tiegħu, peress li jista' jkun li jkun jeħtieġlu klassifikazzjoni ogħla minn dik tal-partijiet 
komponenti tiegħu. 

C. INFORMAZZJONI KUNFIDENZJALI OĦRA 

18. “Informazzjoni kunfidenzjali oħra” għandha tiġi mmarkata skont il-punt E ta' dan l-avviż ta' sigurtà u l-istruzzjoni
jiet ta' trattament. 
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D. ĦOLQIEN TA' INFORMAZZJONI KUNFIDENZJALI 

19. Dawk il-persuni biss li huma mogħtija s-setgħa kif xieraq minn din id-Deċiżjoni jew awtorizzati mill-AS jistgħu 
joħolqu informazzjoni kunfidenzjali. 

20. Informazzjoni kunfidenzjali m'għandhiex tiżdied f'sistemi ta' ġestjoni tad-dokumenti tal-internet jew intranet. 

D.1. Ħolqien ta' IKUE 

21. Sabiex tinħoloq IKUE kklassifikata fil-livell “CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL”, “SECRET UE/EU SECRET” jew “TRÈS 
SECRET UE/EU TOP SECRET” l-individwu kkonċernat għandu jingħata s-setgħa minn din id-Deċiżjoni jew għandu l-ewwel 
jkollu awtorizzazzjoni mogħtija skont l-Artikolu 4(1) ta' din id-Deċiżjoni. 

22. IKUE kklassifikata fil-livell “CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL”, “SECRET UE/EU SECRET” jew “TRÈS SECRET UE/EU 
TOP SECRET” għandha tinħoloq biss fiż-Żona Sikura. 

23. Dawn ir-regoli li ġejjin japplikaw għall-ħolqien ta' IKUE: 

(a)  kull paġna għandha tkun immarkata b'mod ċar bil-livell ta' klassifikazzjoni applikabbli; 

(b)  kull paġna għandha tkun innumerata u għandha ssemmi n-numru totali ta' paġni; 

(c)  id-dokument għandu jkollu numru ta' referenza fuq l-ewwel paġna u indikazzjoni tas-suġġett tiegħu, li fih innifsu 
m'għandux jikkostitwixxi informazzjoni kklassifikata, sakemm ma jkunx mehmuż bħala tali; 

(d)  id-dokument għandu jkollu data fuq l-ewwel paġna; 

(e)  l-ewwel paġna ta' kull dokument ikklassifikat fil-livell “CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL”, “SECRET UE/EU SECRET” 
jew “TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRE” għandu jkollu lista tal-annessi u l-interkjużuri kollha; 

(f)  id-dokumenti kklassifikati fil-livell “CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL”, “SECRET UE/EU SECRET” jew “TRÈS SECRET 
UE/EU TOP SECRET” għandu jkollhom in-numru tal-kopja fuq kull paġna, jekk se jitqassmu f'diversi kopji. Kull kopja 
għandu jkollha fl-ewwel paġna n-numru totali ta' kopji u paġni u, 

(g) jekk id-dokument jagħmel referenza għal dokumenti oħra li jkollhom informazzjoni kklassifikata rċevuta minn Isti
tuzzjonijiet tal-Unjoni, jew jekk ikollu informazzjoni kklassifikata li tkun ġejja minn dawk id-dokumenti, hu għandu 
jkollu l-istess livell ta' klassifikazzjoni bħal dawk id-dokumenti u ma jistax, mingħajr kunsens bil-miktub minn qabel 
tal-oriġinatur tiegħu, jitqassam lil kwalunkwe persuna għajr dawk imsemmija fil-lista ta' distribuzzjoni rigward id- 
dokument jew dokumenti oriġinali li jkollhom informazzjoni kklassifikata. 

24. L-oriġinatur għandu jkollu l-kontroll ta' IKUE li jkun ħoloq. Il-kunsens tiegħu bil-miktub minn qabel għandu jinki
seb qabel dik l-IKUE: 

(a)  tiġi deklassata jew deklassifikata; 

(b)  tintuża għal skopijiet għajr dawk stabbiliti mill-oriġinatur; 

(c)  tiġi żvelata lil kwalunkwe Stat terz jew organizzazzjoni internazzjonali; 

(d) tiġi żvelata lil kwalunkwe persuna, istituzzjoni, pajjiż jew organizzazzjoni internazzjonali għajr id-destinatarji awto
rizzati mill-oriġinatur li jikkonsultaw l-informazzjoni kkonċernata; 
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(e)  tiġi żvelata lil kuntrattur jew kuntrattur prospettiv li jinsab fi Stat terz; 

(f)  tiġi kkuppjata jew tradotta, jekk l-informazzjoni tkun ikklassifikata fil-livell TRES SECRET UE/EU TOP SECRET; 

(g)  tinqered; 

D.2. Ħolqien ta' informazzjoni kunfidenzjali oħra 

25. Is-Segretarju Ġenerali li jaġixxi bħala AS jista' jiddeċiedi jekk jawtorizzax jew le l-ħolqien ta' “informazzjoni kunfi
denzjali oħra” minn funzjoni, servizz u/jew individwu partikolari. 

26. “Informazzjoni kunfidenzjali oħra” għandu jkollha waħda mill-marki definiti fl-istruzzjonijiet tat-trattament. 

27. Dawn ir-regoli li ġejjin għandhom japplikaw għall-ħolqien ta' “informazzjoni kunfidenzjali oħra”: 

(a)  il-marka tagħha għandha tiġi indikata fuq nett tal-ewwel paġna tad-dokument; 

(b)  kull paġna għandha tkun innumerata bin-numru totali ta' paġni; 

(c)  id-dokument għandu jkollu numru ta' referenza fl-ewwel paġna u indikazzjoni tas-suġġett tiegħu; 

(d)  id-dokument għandu jkollu data fuq l-ewwel paġna u; 

(e)  l-aħħar paġna tad-dokument għandu jkollu lista tal-annessi u l-interkjużuri kollha. 

28. Il-ħolqien ta' “informazzjoni kunfidenzjali oħra” huwa soġġett għal regoli speċifiċi u proċeduri stabbiliti fl-istruz
zjonijiet ta' trattament. 

E. DEŻINJATURI U MARKI TA' SIGURTÀ 

29. Deżinjaturi u marki tas-sigurtà fuq id-dokumenti huma maħsuba biex jikkontrollaw il-fluss tal-informazzzjoni u 
biex jirrestrinġu l-aċċess għall-informazzjoni kunfidenzjali abbażi tal-prinċipju “li jeħtieġu jkunu jafu”. 

30. Meta deżinjaturi u/jew marki tas-sigurtà jkunu qed jintużaw jew jiġu mehmuża, għandha tingħata attenzjoni biex 
tiġi evitata konfużjoni mal-klassifikazzjonijiet tas-sigurtà għal IKUE: RESTREINT UE/EU RESTRICTED, “CONFIDENTIEL UE/EU 
CONFIDENTIAL”, “SECRET UE/EU SECRET”, “TRES SECRET UE/EU TOP SECRET”. 

31. Regoli speċifiċi dwar l-użu ta' deżinjaturi u marki tas-sigurtà, flimkien mal-lista ta' marki ta' sigurtà approvati tal- 
Parlament Ewropew, għandhom jiġu stabbiliti fl-istruzzjonijiet ta' trattament. 

E.1. Deżinjaturi tas-sigurtà 

32. Id-deżinjaturi tas-sigurtà jistgħu jintużaw biss flimkien ma' klassifikazzjoni tas-sigurtà u m'għandhomx jiġu appli
kati separatament mad-dokumenti. Deżinjatur tas-sigurtà jista' jiġi applikat mal-IKUE sabiex: 

(a) jistabbilixxi limiti għall-validità ta' klassifikazzjoni (għall-informazzjoni kklassifikata li tfisser deklassar jew deklassifi
kazzjoni awtomatika); 

(b)  jillimita d-distribuzzjoni tal-IKUE kkonċernat; 

(c)  jistabbilixxi arranġamanti speċjali tat-trattament b'żieda ma' dawk li jikkorrispondu mal-livell tal-klassifikazzjoni ta' 
sigurtà. 
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33. Il-kontrolli żejda applikabbli għat-trattament u l-ħażna tad-dokumenti li għandhom IKUE jimponu piżijiet addizz
jonali fuq kull min hu involut. Sabiex titnaqqas il-ħidma meħtieġa f'dan ir-rigward, hija prattika tajba, meta jinħoloq tali 
dokument, li jiġi stabbilit limitu ta' żmien jew avveniment li warajh il-klassifikazzjoni tiskadi awtomatikament u 
l-informazzjoni li tinsab fid-dokument tiġi deklassata jew deklassifikata. 

34. Meta dokument jitratta qasam speċifiku ta' xogħol u l-ħtiġijiet ta' distribuzzjoni tiegħu jeħtieġu jkunu limitati u/jew 
ikun soġġett għal arranġamenti speċjali ta' trattament, dikjarazzjoni għal dak il-għan tista' tiżdied mal-klassifikazzjoni tie
għu sabiex tgħin fl-identifikazzjoni tal-udjenza fil-mira. 

E.2. Marki 

35. Il-marki mhumiex klassifikazzjoni ta' sigurtà. Huma maħsuba biss biex jipprovdu istruzzjonijiet konkreti dwar it- 
trattament ta' dokument, u m'għandhomx jintużaw biex jiddeskrivu l-kontenut ta' tali dokument. 

36. Il-marki jistgħu jiġu applikati separatament għal dokumenti jew jintużaw flimkien ma' klassifikazzjoni ta' sigurtà. 

37. Bħala regola ġenerali, il-marki għandhom jiġu applikati għall-informazzjoni koperta mis-segretezza professjonali 
(imsemmija fl-Artikolu 339 TFUE u l-Artikolu 17 tar-Regolamenti tal-Persunal, jew li għandha tiġi protetta għal raġuni
jiet legali mill-Parlament), iżda m'hemmx bżonn jew ma tistax tiġi klassifikata. 

E.3 L-użu ta' marki fis-SKI 

38. Ir-regoli dwar l-użu tal-marki huma wkoll applikabbli fis-SKI akkreditata. 

39. L-AAS għandha tistabbilixxi regoli speċifiċi dwar l-użu tal-marki fis-SKI akkeditat. 

F. RIĊEVUTA TA' INFORMAZZJONI 

40. L-UIK biss għandha tkun intitolata fil-Parlament li tirċievi informazzjoni kklassifikata fil-livell “CONFIDENTIEL UE/EU 
CONFIDENTIAL”, “SECRET UE/EU SECRET” jew “TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET” jew l-ekwivalenti tiegħu minn partijiet 
terzi. 

41. Fir-rigward tal-informazzjoni kklassifikata fil-livell RESTREINT UE/EU RESTRICTED jew l-ekwivalenti tiegħu u 
“informazzjoni kunfidenzjali oħra”, kemm l-UIK u l-korp/detentur ta' mandat fi ħdan il-parlament kompetenti jista' jkun 
responsabbli għar-riċevuta tagħha minn pajjiżi terzi, u għall-applikazzjoni tal-prinċipji stabbiliti f'dan l-avviż ta' sigurtà. 

G. REĠISTRAZZJONI 

42. Ir-reġistrazzjoni tfisser l-applikazzjoni tal-proċeduri għar-rekordjar taċ-ċiklu tal-ħajja tal-informazzjoni kunfidenz
jali, inklużi t-tixrid, il-konsultazzjoni u l-qerda. 

43. Għall-iskopijiet ta' dan l-avviż ta' sigurtà, “logbook” ifisser reġistru li jirrekordja, b'mod partikolari, id-dati u l-ħini
jiet meta informazzjoni kunfidenzjali: 

(a)  tidħol jew toħroġ mis-segretarjat rispettiv tal-korp/detentur ta' mandat fi ħdan il-parlament jew, kif jista' jkun il-każ, 
l-UIK; 

(b)  tkun aċċessata minn jew trażmessa lil persuna li ngħatat approvazzjoni tas-sigurtà; kif ukoll 

(c)  tinqered; 
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44. L-oriġinatur ta' informazzjoni kklassifikata għandu jkun responsabbli għall-immarkar tad-dikjarazzjoni inizjali mal- 
ħolqien ta' dokument li jkollu tali informazzjoni. Dik id-dikjarazzjoni għandha tiġi kkomunikata lill-UIK meta jinħoloq 
id-dokument. 

45. L-informazzjoni kklassifikata bħala “CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL”, “SECRET UE/EU SECRET” jew “TRÈS SECRET 
UE/EU TOP SECRET” jew l-ekwivalenti tiegħu tista' tiġi rreġistrata biss mill-UIK għal skopijiet ta' sigurtà. L-informazzjoni 
kklassifikata fil-livell RESTREINT UE/EU RESTRICTED jew l-ekwivalenti tiegħu u “informazzjoni kunfidenzjali oħra” rċevuta 
minn partijiet terzi għandhom jiġu rreġistrati mis-servizz responsabbli għar-riċevuta uffiċjali tad-dokument, li jkun jew 
l-UIK jew is-segretarjat tal-korp/detentur ta' mandat fi ħdan il-parlament, għal skopijiet amministrattivi. “Informazzjoni 
kunfidenzjali oħra” prodotta fil-Parlament għandha tiġi rreġistrata mill-orġinatur, għal skopijiet amministrattivi. 

46. Informazzjoni kklassifikata fil-livell “CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL”, “SECRET UE/EU SECRET” jew “TRÈS SECRET 
UE/EU TOP SECRET” jew l-ekwivalenti tiegħu għandha tiġi rreġistrata speċjalment meta: 

(a)  tiġi prodotta; 

(b)  tasal jew titlaq mill-UIK; kif ukoll 

(c)  tasal jew titlaq mis-SKI; 

47. Informazzjoni kklassifikata fil-livell “CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL” jew l-ekwivalenti tiegħu għandha tiġi rre
ġistrata speċjalment meta: 

(a)  tiġi prodotta; 

(b)  tasal jew titlaq mis-segretarjat rispettiv ta' korp/detentur ta' mandat fi ħdan il-parlament jew l-UIK; kif ukoll 

(c)  tasal jew titlaq mis-SKI; 

48. Ir-reġistrazzjoni ta' informazzjoni kunfidenzjali tista' ssir fuq karta jew f'logbooks elettroniċi/SKI. 

49. Għal informazzjoni kklassifikata fil-livell “RESTREINT EU/EU RESTRICTED” jew l-ekwivalenti tiegħu u “informazzjoni 
kunfidenzjali oħra”, tal-anqas dan li ġej għandi jiġi rrekordjat: 

(a)  Id-data u l-ħin li tidħol jew toħroġ mis-segretarjat rispettiv tal-korp/detentur ta' mandat fi ħdan il-parlament jew, kif 
jista' jkun il-każ, l-UIK; 

(b)  it-titlu tad-dokument, il-livell tal-klassifikazzjoni jew marka, id-data ta' skadenza tal-klassifikazzjoni/marka u kull 
numru ta' referenza assenjat lid-dokument. 

50. Għal informazzjoni kklassifikata fil-livell “RESTREINT EU/EU RESTRICTED”, “SECRET UE/EU SECRET” jew “TRÈS SECRET 
UE/EU TOP SECRET” jew l-ekwivalenti tiegħu, tal-anqas dan li ġej għandi jiġi rrekordjat: 

(a)  id-data u l-ħin meta tidħol jew titlaq mill-UIK; 

(b)  it-titlu tad-dokument, il-livell tal-klassifikazzjoni jew marka, kull numru ta' referenza assenjat lid-dokument u d-data 
ta' skadenza tal-klassifikazzjoni/immarkar; 

(c)  id-dettalji tal-oriġinatur; 
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(d)  rekord ta' l-identita' ta' kwalunkwe persuna li tingħata aċċess għad-dokument, u għad-data meta ġie aċċessat minn 
dik il-persuna; 

(e)  rekord ta' kull kopja jew traduzzjoni li saret tad-dokument; 

(f)  id-data u l-ħin meta kull kopja jew traduzzjoni tad-dokument, titlaq jew tirritorna fl-UIK, u d-dettalji ta' fejn 
intbagħtu u min irritornahom; 

(g) id-data u l-ħin meta d-dokument inqered, u minn min, skont ir-regoli ta' sigurtà tal-Parlament dwar il-qerda ta' doku
menti; kif ukoll 

(h)  id-deklassifikazzjoni jew id-deklassar tad-dokument. 

51. Il-logbooks għandhom jiġu kklassifikati jew immarkati kif xieraq. Il-logbooks għall-informazzjoni kklassifikata fil- 
livell “TRES SECRET UE/EU TOP SECRET” jew l-ekwivalenti tiegħu għandhom jiġu rreġistrati fl-istess livell. 

52. Informazzjoni kklassifikata tista' tiġi rreġistrata: 

(a)  f'logbook uniku; jew 

(b) f'logbooks separati skont il-livell tal-klassifikazzjoni tagħha, l-istatus tagħha bħala informazzjoni rċevuta jew mib
għuta u l-oriġini jew id-destinazzjoni tagħha. 

53. Fil-każ ta' trattament elettroniku fis-SKI, il-proċeduri ta' reġistrazzjoni jistgħu jitwettqu permezz ta' dawk il-mezzi 
fis-SKI stess li jissodisfaw ir-rekwiżiti ekwivalenti għal dawk speċifikati hawn fuq. Kull meta IKUE tħalli l-perimetru tas- 
CIS, tapplika l-proċedura ta' reġistrazzjoni deskritta hawn fuq. 

54. L-UIK għandha żżomm rekord tal-informazzjoni kklassifikata rilaxxata mill-Parlament lill-partijiet terzi u tal- 
informazzjoni kklassifikata rċevuta mill-Parlament minn partijiet terzi. 

55. Ladarba r-reġistrazzjoni tal-informazzjoni kklassifikata fil-livell “CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL”, “SECRET 
UE/EU SECRET” jew “TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET” jew l-ekwivalenti tiegħu tkun lesta, l-UIK għandha tiċċekkja jekk id- 
destinatarju għandux awtorizzazzjoni valida ta' sigurtà. Meta dan ikun il-każ, id-destinatarju għandu jiġi nnotifikat mill- 
UIK. Il-konsultazzjoni ta' informazzjoni kklassifikata tista' sseħħ darba biss ladarba d-dokument li jkollu l-informazzjoni 
jkun ġie rreġistrat. 

H. ID-DISTRIBUZZJONI 

56. L-oriġinatur għandu jistabbilixxi l-lista ta' distribuzzjoni inizjali għall-IKUE li jkun ħoloq. 

57. Informazzjoni kklassifikata fil-livell RESTREINT UE/EU RESTRICTED u informazzjoni kunfidenzjali oħra prodotta 
mill-Parlament għandha titqassam fi ħdan il-Parlament mill-oriġinatur, skont l-istruzzjonijiet ta' trattament rilevanti u 
abbażi tal-prinċipju “li jeħtieġu jkunu jafu”. Għal informazzjoni kklassifikata fil-livell “CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDEN
TIAL”, “SECRET UE/EU SECRET” jew “TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET” maħluqa mill-Parlament fiż-Żona Sikura, il-lista ta' 
distribuzzjoni ( u kull istruzzjoni addizzjonali dwar id-distribuzzjoni) għandha tiġi pprovduta lill-UIK, li għandha tkun 
responsabbli għall-ġestjoni tagħha. 

58. IKUE prodotta mill-Parlament tista' titqassam lill-partijiet terzi biss mill-UIK, abbażi tal-prinċipju “li jeħtieġu jkunu 
jafu”. 

59. Informazzjoni kunfidenzjali rċevuta jew mill-UIK jew minn kwalunkwe korp/detentur ta' mandat li ppreżenta 
t-talba għaliha għandha titqassam skont l-istruzzjonijiet irċevuti mill-oriġinatur. 
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I. TRATTAMENT, ĦAŻNA U KONSULTAZZJONI 

60. It-trattament, il-ħażna u l-konsultazzjoni ta' informazzjoni kunfidenzjali għandhom jitwettqu skont l-avviż ta' 
sigurtà 4 u l-istruzzjonijiet ta' trattament. 

J. IKKUPPJAR/TRADUZZJONI/INTERPRETAZZJONI TA' INFORMAZZJONI KKLASSIFIKATA 

61. Id-dokumenti li jkollhom informazzjoni kklassifikata fil-livell “TRES SECRET UE/EU TOP SECRET” jew l-ekwivalenti 
tiegħu m'għandhomx jiġu kkuppjati jew tradotti mingħajr il-kunsens bil-miktub minn qabel tal-oriġinatur. Id-dokumenti 
li jkollhom informazzjoni kklassifikata fil-livell “SECRET UE/EU SECRET” jew l-ekwivalenti tiegħu jew fil-livell “CONFIDEN
TIEL UE/EU CONFIDENTIAL” jew l-ekwivalenti tiegħu jistgħu jiġu kkuppjati jew tradotti fuq istruzzjoni mid-detentur, 
sakemm l-orġinatur ma jkunx ipprojbixxa li jsir dan. 

62. Kull kopja ta' dokument li għandha informazzjoni kklassifikata fil-livell “TRES SECRET UE/EU TOP SECRET”, “SECRET 
UE/EU SECRET” jew “CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL” jew l-ekwivalenti tiegħu għandha tiġi rreġistrata għal skopijiet 
ta' sigurtà. 

63. Il-miżuri ta' sigurtà applikabbli għad-dokument orġinali li għandu informazzjoni kklassfikata għandha tapplika 
għall-kopji u t-traduzzjonijiet tad-dokument. 

64. Id-dokumenti rċevuti mill-Kunsill għandhom ikunu fil-lingwi uffiċjali kollha. 

65. Il-kopji u/jew traduzzjonijiet ta' dokumenti li għandhom informazzjoni kklassifikata jistgħu jintalbu mill-oriġinatur 
jew mid-detentur ta' kopja. Il-kopji ta' dokumenti li għandhom informazzjoni kklassifikata fil-livell “CONFIDENTIEL UE/EU 
CONFIDENTIAL”, “SECRET UE/EU SECRET” jew “TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET” jew l-ekwivalenti tiegħu jistgħu jiġu pro
dotti biss fiż-Żona Sikura u minn kopjaturi li huma parti minn SKI akkreditata. Il-kopji ta' dokumenti li għandhom 
informazzjoni kklassifikata fil-livell RESTREINT UE/EU RESTRICTED jew l-ekwivalenti tiegħu u “informazzjoni kunfidenzjali 
oħra” għandhom isiru bl-użu ta' tagħmir akkreditat ta' riproduzzjoni fil-bini tal-Parlament. 

66. Il-kopji u t-traduzzjonijiet kollha ta' kull dokument jew parti minn kopja ta' dokumenti li għandhom informazzjoni 
kunfidenzjali għandhom jiġu mmarkati, innumerati u rreġistrati kif xieraq. 

67. M'għandhomx isiru aktar kopji millu hu strettament neċessarju. Il-kopji kollha għandhom jinqerdu skont l-istruz
zjonijiet tat-trattament fl-aħħar tal-perjodu ta' konsultazzjoni. 

68. L-interpreti u t-tradutturi b'aċċess għal informazzjoni kklassifikata biss għandhom ikunu uffiċjali tal-Parlament. 

69. L-interpreti u t-tradutturi b'aċċess għal dokumenti li fihom informazzjoni kklassifikata fil-livell “CONFIDENTIEL 
UE/EU CONFIDENTIAL”, “SECRET UE/EU SECRET” jew “TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET” jew l-ekwivalenti tiegħu għandhom 
ikollhom l-approvazzjoni ta' sigurtà xierqa. 

70. Meta jaħdmu fuq dokumenti li jkun fihom informazzjoni kklassifikata fil-livell “CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDEN
TIAL”, “SECRET UE/EU SECRET” jew “TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET” jew l-ekwivalenti tiegħu, l-interpreti u t-tradutturi 
għandhom jaħdmu fiż-Żona Sikura. 
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K. DEKLASSAR, DEKLASSIFIKAZZJONI U TNEĦĦIJA TAL-MARKA TA' INFORMAZZJONI KUNFIDENZJALI 

K.1. Prinċipji ġenerali 

71. Informazzjoni kunfidenzjali għandha tiġi deklassifikata, deklassata jew titneħħilha l-marka meta l-protezzjoni ma 
tibqax neċessarja jew ma tkunx għadha meħtieġa fil-livell oriġinali. 

72. Id-deċiżjonijiet biex informazzjoni li tinsab fid-dokumenti prodotti fil-Parlament tiġi deklassata, deklassifikata jew 
biex titneħħilha l-marka, jistgħu jkollhom isiru wkoll fuq bażi ad hoc, pereżempju, b'rispons għal talba għal aċċess mill- 
pubbliku jew minn Istituzzjoni oħra tal-Unjoni, jew fuq inizjattiva tal-UIK jew korp/detentur ta' mandat fi ħdan il-parla
ment. 

73. Fiż-żmien tal-ħolqien tagħha, l-oriġinatur tal-IKUE għandu jindika, fejn ikun possibbli, jekk l-IKUE kkonċernata tis
tax tiġi deklassata jew deklassifikata f'data partikolari jew wara avveniment speċifiku. Meta ma jkunx prattiku li tingħata 
tali indikazzjoni, l-oriġinatur, l-UIK jew il-korp/detentur ta' mandat fi ħdan il-parlament li jkollu l-informazzjoni għandu 
jerġa' jeżamina l-livell ta' klassifikazzjoni tal-IKUE għall-inqas darba kull ħames snin. Fil-każijiet kollha, l-IKUE tista' tiġi 
deklassata jew deklassifikata biss bil-kunsens bil-miktub minn qabel tal-orġinatur. 

74. Fil-każ li l-oriġinatur tal-IKUE ma jistax jiġi stabbilit jew misjub rigward id-dokumenti prodotti fil-Parlament, l-AS 
għandha terġa' teżamina l-livell ta' klassifikazzjoni tal-IKUE kkonċernat abbażi ta' proposta mill-korp/detentur ta' mandat 
fi ħdan il-parlament li għandu l-informazzjoni, li jista' jikkonsulta lill-UIK f'dak ir-rigward. 

75. L-UIK jew il-korp/detentur ta' mandat fi ħdan il-parlament li għandu l-informazzjoni għandu jkun responsabbli 
biex jinnotifika d-destinatarju/i l-informazzjoni ġiet deklassifikata jew deklassata, u d-destinatarji għandhom imbagħad 
ikunu responsabbli biex jinnotifikaw kull destinatarju sussegwenti li jkunu bagħtulu jew ikkupjawlu d-dokument. 

76. Id-deklassifikazzjoni, id-deklassar jew it-tneħħija tal-marka tal-informazzjoni li tinsab f'dokument għandhom jiġu 
rrekordjati. 

K.2. Deklassifikazzjoni 

77. L-IKUE tista' tiġi deklassata kollha jew parzjalment. Għandha tiġi deklassifikata parzjalment meta l-protezzjoni ma 
tibqax neċessarja għal parti speċifika tad-dokument li jkollu l-informazzjoni iżda tibqa' ġustifikata għall-bqija tad-doku
ment. 

78. Meta r-rieżami tal-IKUE li tinsab f'dokument maħluq fil-Parlament jirriżulta f'deċiżjoni għad-deklassar tagħha, 
għandha titqies il-kwistjoni ta' jekk id-dokument jistax isir pubbliku jew jekk għandux ikollu marka ta' distribuzzjoni 
(jiġifieri li ma jsirx pubbliku). 

79. Meta l-IKUE tiġi deklassifikata, id-deklassifikazzjoni tagħha għandha tiġi rrekordjata fil-logbook b'din id-data li 
ġejja: id-data tad-deklassifikazzjoni, l-ismijiet tal-persuni li talbu d-deklassifikazzjoni u min awtorizzaha, in-numru ta' 
referenza tad-dokument deklassifikat u d-destinazzjoni finali tiegħu. 

80. Il-marki antiki tal-klassifikazzjoni fid-dokument deklassifikat u fil-kopji kollha tiegħu għandhom jinqatgħu. Id- 
dokumenti u l-kopji kollha tiegħu għandhom jinħażnu kif ikun xieraq. 

81. Mad-deklassifikazzjoni parzjali tal-informazzjoni kklassifikata, il-parti li ġiet deklassifikata għandha tiġi prodotta fil- 
forma ta' estratt u maħżuna kif xieraq. Is-servizz kompetenti għandu jirreġistra: 

(a)  id-data tad-deklassifikazzjoni parzjali; 

(b)  l-ismijiet tal-persuni li talbu d-deklassifikazzjoni u min awtorizzaha; kif ukoll 

(c)  in-numru ta' referenza tal-estratt deklassifikat. 
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K.3. Deklassar 

82. Wara d-deklassar tal-informazzjoni kklassifikata, id-dokument li jkun fih tali informazzjoni għandu jiġi rreġistratt 
fil-logbooks korrispondenti għal-livell antik u ġdid ta' klassifikazzjoni. Id-data tad-deklassar għandha tiġi rreġistrata, kif 
ukoll l-isem tal-persuna li awtorizzata. 

83. Id-dokument bl-informazzjoni deklassata u l-kopji kollha tiegħu għandhom jiġu kklassifikati skont il-livell ġdid ta' 
klassifikazzjoni u jinħażnu b'mod xieraq. 

L. QRID TA' INFORMAZZJONI KUNFIDENZJALI 

84. L-informazzjoni kunfidenzjali (kemm jekk kopja fiżika u kemm jekk f'forma elettronika) li ma tkunx għadha meħ
tieġa għandha tinqered jew titħassar, bi qbil mal-istruzzjonijiet ta' trattament u r-regoli rilevanti dwar l-arkivjar. 

85. L-informazzjoni kklassifikata fil-livell “TRES SECRET UE/EU TOP SECRET” jew “SECRET UE/EU SECRET” jew l-ekwiva
lenti tiegħu, għandha tinqered mill-UIK. Għall-qrid tagħha għandha tkun xhud persuna li jkollha awtorizzazzjoni ta' 
sigurtà li tkun għallinqas tikkorrispondi mal-livell ta' klassifikazzjoni tal-informazzjoni li tkun qed tinqered. 

86. L-informazzjoni kklassifikata fil-livell “TRES SECRET UE/EU TOP SECRET” jew l-ekwivalenti tiegħu għandha tinqered 
biss bil-kunsens bil-miktub minn qabel tal-oriġinatur. 

87. L-informazzjoni kklassifikata fil-livell “CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL”, “SECRET UE/EU SECRET” jew “TRÈS SEC
RET UE/EU TOP SECRET” jew l-ekwivalenti tiegħu għandha tinqered jew tiġi eliminata mill-UIK fuq l-istruzzjonijiet mill-ori
ġinatur jew minn awtorità kompetenti. Il-logbooks u r-reġistri l-oħra għandhom jiġu aġġornati konsegwentement. 
L-informazzjoni kklassifikata fil-livell RESTREINT UE/EU RESTRICTED jew l-ekwivalenti tiegħu għandha tinqered jew tiġi eli
minata mill-UIK jew mill-korp/detentur ta' mandat fi ħdan il-parlament rilevanti. 

88. L-uffiċjal responsabbli għall-qerda u l-persuna li tixhed il-qerda għandhom jiffirmaw ċertifikat ta' qerda, li għandu 
jiġi ddepożitat u arkivjat fil-UIK. L-UIK għandha żżomm, flimkien mal-formoli ta' distribuzzjoni, iċ-ċertifikati ta' qerda 
relatati mal-informazzjoni kklassifikata fil-livell “TRES SECRET UE/EU TOP SECRET” jew l-ekwivalenti tiegħu għal żmien ta' 
mill-inqas għaxar snin, u, fil-każ tal-informazzjoni kklassifikata fil-livell “SECRET UE/EU SECRET” jew l-ekwivalenti tiegħu 
u fil-livell “CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL” jew l-ekwivalenti tiegħu għal żmien ta' mill-inqas ħames snin. 

89. Dokumenti li jinkludi informazzjoni kklassifikata għandhom jinqerdu permezz ta' metodi li jilħqu l-istandards rile
vanti tal-Unjoni jew standards ekwivalenti sabiex ma jkunux jistgħu jiġu rikostruwiti kompletament jew parzjalment. 

90. Il-qrid tal-mezzi ta' ħżin informatiku li jkunu ntużaw għall-informazzjoni kklassifikata għandu jitwettaq bi qbil 
mal-istruzzjonijiet ta' trattament rilevanti. 

91. Il-qrid ta' informazzjoni kklassifikata għandu jiġi reġistrat fil-logbook rilevanti flimkien ma' din id-data: 

(a)  id-data u l-ħin tal-qrid; 

(b)  l-isem tal-uffiċjal responsabbli għall-qrid; 

(c)  identifikazzjoni tad-dokument jew il-kopji meqruda; 

(d)  il-forma fiżika oriġinali tal-IKUE meqruda; 
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(e)  il-mezzi tal-qrid; kif ukoll 

(f)  il-post tal-qrid. 

M. ARKIVJAR 

92. L-informazzjoni kklassifikata, inkluża kwalunkwe nota/ittra ta' akkumpanjament, anness, irċevuta ta' depożitu 
u/jew partijiet oħra tal-fajl, għandha tiġi ttrasferita fl-arkivju sikur fiż-Żona Sikura sitt xhur wara li tkun ġiet ikkonsultata 
l-aħħar u sa mhux aktar tard minn sena wara li tkun ġiet iddepożitata. Ir-regoli dettaljati dwar l-arkivjar ta' informazzjoni 
kklassifikata għandhom jiġu stabbiliti fir-regoli ta' trattament. 

93. Fil-każ ta' “informazzjoni kunfidenzjali oħra”, għandhom japplikaw ir-regoli ġenerali dwar il-ġestjoni tad-doku
menti bla ħsara għal kwalunkwe dispożizzjoni speċifika oħra dwar it-trattament tagħha. 

AVVIŻ TA' SIGURTÀ 3 

L-IPPROĊESSAR TA' INFORMAZZJONI KUNFIDENZJALI PERMEZZ TA' SISTEMI TA' KOMUNIKAZZJONI U INFORMAZZJONI (SKI) 
AWTOMATIZZATI 

A. L-ASSIGURAZZJONI TAL-INFORMAZZJONI TAL-INFORMAZZJONI KKLASSIFIKATA TTRATTATA FIS-SISTEMI TA' 
INFORMAZZJONI 

1. L-“assigurazzjoni tal-informazzjoni” (AI) fil-qasam tas-sistemi ta' informazzjoni hi l-fiduċja li s-sistemi ta' dan it-tip 
se jipproteġu l-informazzjoni kklassifikata li jittrattaw u li se jiffunzjonaw skont kif ikun hemm bżonn u meta jkun 
hemm bżonn, taħt il-kontroll ta' utenti leġittimi. AI effikaċi għandha tiżgura livelli xierqa ta' kunfidenzjalità, integrità, 
disponibilità, nonripudju u awtentiċità. L-AI għandha tkun ibbażata fuq proċess ta' mmaniġġjar tar-riskju. 

2. “Sistema ta' Komunikazzjoni u Informazzjoni” (SKI) għat-trattament ta' informazzjoni kklassifikata tfisser sistema li 
tippermetti informazzjoni li għandha tiġi trattata f'forma elettronika. Sistema ta' informazzjoni ta' dan it-tip għandha 
tinkludi l-assi kollha li tirrikjedi biex topera, inklużi l-infrastruttura, l-organizzazzjoni, il-persuna u r-riżorsi ta' 
informazzjoni. 

3. Is-SKI għandha tittratta l-informazzjoni kklassifikata bi qbil mal-kunċett ta' AI. 

4. Is-SKI għandha tgħaddi minn proċess ta' akkreditament. L-akkreditament għandu jkun immirat lejn il-ksib ta' assigu
razzjoni li l-miżuri ta' sigurtà xierqa kollha jkunu ġew implimentati u li jkunu inkseb livell ta' protezzjoni suffiċjenti tal- 
informazzjoni kklassifikata tas-SKI bi qbil ma' dan l-avviż ta' sigurtà. Id-dikjarazzjoni ta' akkreditament għandha tistabbi
lixxi l-livell ta' klassifikazzjoni massimu tal-informazzjoni li tista' tiġi ttrattata fis-SKI, kif ukoll it-termini u l-kundizzjoni
jiet korrispondenti. 

5. Dawn il-proprjetajiet u kunċetti tal-AI huma essenzjali għas-sigurtà u għal funzjonament korrett tal-operazzjonijiet 
tas-SKI: 

(a)  awtentiċità: il-garanzija li l-informazzjoni tkun ġenwina — u li ġejja minn sorsi bona fide; 

(b)  disponibilità: il-proprjetà li tkun aċċessibbli u tista' tintuża fuq talba minn entità awtorizzata; 

(c)  kunfidenzjalità: il-proprjetà li l-informazzjoni ma tiġix żvelata lill-individwi, entitajiet jew proċessi mhux awtorizzati; 
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(d)  integrità: il-proprjetà tas-salvagwardja tal-preċiżjoni u l-kompletezza tal-informazzjoni u l-assi; 

(e) nonripudju: il-kapaċità li jiġi ppruvat li azzjoni jew avveniment ikunu seħħew, sabiex tiġi eskluża l-possibilta' ta' kwa
lunkwe ċaħda sussegwenti ta' dak l-avveniment jew dik l-azzjoni; 

B. IL-PRINĊIPJI TAL-ASSIGURAZZJONI TAL-INFORMAZZJONI 

6. Id-dispożizzjonijiet stabbiliti hawn taħt għandhom jifformaw il-linja ta' bażi għas-sigurtà ta' kwalunkwe SKI li tit
tratta informazzjoni kklassifikata. Ir-rekwiżiti dettaljati għall-implimentazzjoni ta' dawn id-dispożizzjonijiet għandhom 
jiġu definiti fil-politiki ta' sigurtà u l-linji gwida ta' sigurtà tal-AI. 

B.1. Il-ġestjoni tar-riskji ta' sigurtà 

7. Il-ġestjoni tar-riskji ta' sigurtà għandha tkun parti integrali mid-definizzjoni, l-iżvilupp, l-operazzjoni u l-manutenz
joni tas-SKI. Il-ġestjoni tar-riskji (valutazzjoni, trattament, aċċettazzjoni u komunikazzjoni) għandha titwettaq bħala pro
ċess iterattiv b'mod konġunt mir-rappreżentanti ta' sidien is-sistema, l-awtoritajiet proġettwali, l-awtoritajiet operattivi u 
l-awtoritajiet tal-approvazzjoni tas-sigurtà, kif stabbiliti fl-avviz ta' sigurtà 1, waqt li jintuża proċess pruvat, trasparenti u 
li jista' jinftiehem għall-valutazzjoni tar-riskji. L-ambitu tas-SKI u tal-assi tagħha għandhom ikunu ddefiniti b'mod ċar 
mill-bidu nett tal-proċess ta' ġestjoni tar-riskji. 

8. L-awtoritajiet kompetenti, kif stabbilit fl-Avviż ta' Sigurtà 1, għandhom jeżaminaw mill-ġdid it-theddid potenzjali 
għas-SKI u għandhom iżommu valutazzjonijiet tat-theddid li jkunu aġġornati u preċiżi, u li jirriflettu l-ambjent operattiv 
attwali. Għandhom jaġġornaw b'mod kostanti l-għarfien tagħhom dwar kwistjonijiet ta' vulnerabilità u jeżaminaw mill- 
ġdid perjodikament il-valutazzjoni tal-vulnerabilitajiet biex iżommu ruħhom aġġornati fir-rigward tal-ambjent informa
tiku dejjem jinbidel. 

9. L-għan tat-trattament tar-riskji ta' sigurtà għandu jkun l-applikazzjoni ta' sett ta' miżuri ta' sigurtà li jirriżulta f'bilanċ 
sodisfaċenti bejn ir-rekwiżiti tal-utent, l-ispejjeż u r-riskju ta' sigurtà residwu. 

10. L-akkreditament ta' SKI għandu jinkludi dikjarazzjoni formali tar-riskju residwu u aċċettazzjoni tar-riskju residwu 
minn awtorità responsabbli. Ir-rekwiżiti speċifiċi, l-iskala u l-grad ta' dettall stabbiliti mill-AAS rilevanti għall-akkredita
ment ta' SKI għandhom ikunu proporzjonati mar-riskju vvalutat, filwaqt li jitqiesu l-fatturi rilevanti kollha, inkluż il-livell 
ta' klassifikazzjoni tal-informazzjoni kklassifikata ttrattata fis-SKI. 

B.2. Is-sigurtà matul iċ-ċiklu tal-ħajja ta' SKI 

11. L-iżgurar tas-sigurtà għandu jkun rekwiżit matul iċ-ċiklu tal-ħajja kollu ta' SKI minn meta tibda sa meta tiġi rtirata 
mis-servizz. 

12. Ir-rwol u l-interazzjoni ta' kull attur involut fi SKI fir-rigward tas-sigurtà tagħha għandhom jiġu identifikati għal 
kull fażi taċ-ċiklu tal-ħajja. 

13. Is-SKI, inklużi l-miżuri ta' sigurtà tekniċi u mhux, għandha tkun soġġetta għal testijiet ta' sigurtà matul il-proċess 
ta' akkreditament biex jiġi żgurat li jkun inkiseb il-livell xieraq ta' assigurazzjoni u biex jiġi vverifikat li s-SKI, inklużi 
l-miżuri ta' sigurta' tekniċi u non-tekniċi jkunu ġew implimentati, integrati u kkonfigurati b'mod korrett. 
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14. Perjodikament għandhom jitwettqu valutazzjonijiet, ispezzjonijiet u rieżamijiet tas-sigurtà matul l-operazzjoni u 
l-manutenzjoni ta' SKI u meta jseħħu ċirkostanzi eċċezzjonali. 

15. Id-dokumentazzjoni ta' sigurtà għal SKI għandha tevolvi matul iċ-ċiklu ta' ħajjitha bħala parti integrali mill-proċess 
tal-ġestjoni tal-bidla. 

16. Il-proċeduri ta' reġistrazzjoni mwettqa minn SKI, meta jkun rikjest, għandhom jiġu vverifikati bħala parti mill-pro
ċess ta' akkreditament. 

B.3. L-aħjar prassi 

17. L-AAI għandha tiżviluppa l-aħjar prassi għall-protezzjoni tal-informazzjoni kklassifikata ttrattata mis-SKI. Il-linji 
gwida għall-aħjar prassi għandhom jistabbilixxu l-miżuri ta' sigurtà tekniċi, fiżiċi, organizzattivi u proċedurali għal SKI li 
l-effikaċja tagħhom kontra theddid u vulnerabilitajiet partikulari tkun ġiet pruvata. 

18. Il-protezzjoni tal-informazzjoni kklassifikata ttrattata mis-SKI għandha tistlet mit-tagħlimiet li jkunu ħadu l-entita
jiet involuti fl-AI. 

19. Id-disseminazzjoni u l-implimentazzjoni sussegwenti tal-aħjar prassi għandhom jgħinu biex jinkiseb livell ta' assigu
razzjoni ekwivalenti għas-SKI operati mis-segretarjat tal-Parlament li jittratta informazzjoni kklassifikata. 

B.4. Id-difiża fil-fond 

20. Sabiex jiġi mitigat ir-riskji għal SKI, għandha tiġi implimenta firxa ta' miżuri ta' sigurtà tekniċi u mhux, organizzati 
bħala livelli multipli tad-difiża. Dawn il-livelli għandhom jinkludu: 

(a)  deterrenza: il-miżuri ta' sigurtà mmirati lejn id-dissważjoni ta' kwalunkwe avversarju li jkunu qed jippjana li jattakka 
s-SKI; 

(b)  prevenzjoni: il-miżuri ta' sigurtà mmirati lejn il-prevenzjoni jew l-ibblukkar ta' attakk fuq is-SKI; 

(c)  skoperta: il-miżuri ta' sigurtà mmirati lejn l-iskoperta li jkun seħħ attakk fuq is-SKI; 

(d)  reżiljenza: il-miżuri ta' sigurtà mmirati lejn il-limitazzjoni tal-impatt ta' attakk għal sett minimu ta' informazzjoni jew 
assi ta' SKI u l-prevenzjoni ta' ħsara ulterjuri; kif ukoll 

(e)  irkupru: il-miżuri ta' sigurtà mmirati lejn il-ksib mill-ġdid ta' qagħda ta' sigurtà għas-SKI. 

Il-grad ta' kemm it-tali miżuri ta' sigurtà jkunu stretti għandu jiġi stabbilit b'segwitu għal valutazzjoni tar-riskji. 

21. L-awtoritajiet kompetenti, kif speċifikat fl-avviż ta' sigurtà 1, għandhom jiżguraw li jkunu jistgħu jirreaġixxu għall- 
inċidenti li jittraxxendu l-fruntieri organizzati b'tali mod li jikkoordinaw ir-reazzjonijiet u jaqsmu l-informazzjoni dwar 
dawk l-inċiedenti u r-rikji relatati (kapaċitajiet ta' reazzjoni għall-emerġenzi informatiċi). 

B.5. Il-prinċipju tal-minimaliżmu u tal-anqas privileġġi 

22. Sabiex jiġu evitati r-riskji bla bżonn, għandhom jiġu implimentati biss dawk il-funzjonalitajiet, l-apparat u s-servizzi 
meħtieġa biex jiġu sodisfatti r-rekwiżiti operattivi. 

23. L-utenti u l-proċessi awtomatizzati ta' SKI għandhom jingħataw biss l-aċċess, il-privileġġi jew l-awtorizzazzjonijiet 
li jirrikjedu għat-twettiq tal-kompiti tagħhom sabiex tiġi limitata kwalunkwe ħsara li tirriżulta minn inċidenti, żbalji jew 
użu mhux awtorizzat tar-riżorsi ta' SKI. 
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B.6. Sensibilità dwar l-Assigurazzjoni tal-Informazzjoni 

24. Is-sensibilità dwar ir-riskji u l-miżuri ta' sigurtà disponibbbli hi l-ewwel linja ta' difiża għas-sigurtà ta' SKI. B'mod 
partikulari, il-persunal kollu involut fiċ-ċiklu tal-ħajja ta' SKI, inklużi l-utenti, għandu jifhem: 

(a)  li l-fallimenti tas-sigurtà jistgħu jagħmlu ħsara sinifikanti lis-SKI li tkun qed tittratta informazzjoni kklassifikata; 

(b)  il-ħsara potenzjali għal ħaddieħor li tista' tirriżulta mill-interkonnettività u l-interdipendenza; kif ukoll 

(c)  ir-responsabilità individwali tagħhom u l-obbligu individwali tagħhom li jagħtu rendikont ta' għemilhom fir-rigward 
tas-sigurtà ta' SKI bi qbil mar-rwoli tagħhom fi ħdan is-sistemi u l-proċessi. 

25. Sabiex jiġi żgurat li r-responsabilitajiet ta' sigurtà jinftiehmu, għandu jkun obbligatorju li jingħata taħriġ dwar l-edu
kazzjoni u s-sensibilità fil-qasam tal-AI għall-persunal kollu involut, inkluża d-diriġenza ta' livell għoli, il-Membri tal-Par
lament Ewropew u l-utenti tas-SKI. 

B.7. Il-valutazzjoni u l-approvazzjoni tal-prodotti ta' sigurtà informatika 

26. SKI li tirratta l-informazzjoni kklassifikata fil-livell CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU SECRET jew 
TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET jew l-ekwivalenti tiegħu għandha tiġi protetta b'tali mod li l-informazzjoni ma tkunx 
tista' tiġi kompromessa minn emanazzjonijiet elettromanjetiċi mhux intenzjonati (“miżuri ta' sigurtà TEMPEST”) 

27. Meta l-protezzjoni tal-informazzjoni kklassifikata tkun provduta minn prodotti kriptografiċi, it-tali prodotti għand
hom jiġu ċċertifikati mill-AAS bħala prodotti kriptografiċi approvati mill-UE. 

28. Matul it-trażmissjoni tal-informazzjoni kklassifikata b'mezz elettroniċi, għandhom jintużaw prodotti kriptografiċi 
approvati mill-UE. Minkejja dan ir-rekwiżit, proċeduri speċifiċi jew konfigurazzjonijiet tekniċi speċifiċi jistgħu jiġu appli
kati f'ċirkostanzi ta' emerġenza kif speċifikati fil-punti 41 sa 44. 

29. Il-livell ta' fiduċja rikjest fil-miżuri ta' sigurtà, definit bħala livell ta' assigurazzjoni, għandu jiġi stabbilit b'segwitu 
għall-eżitu tal-proċess ta' ġestjoni tar-riskji u bi qbil mal-politiki u l-linji gwidi ta' sigurtà rilevanti. 

30. Il-livell ta' assigurazzjoni għandu jiġi vverifikat bl-użu ta' proċessi u metodoloġiji rikonoxxuti internazzjonalment 
jew approvati nazzjonalment. Dawn jinkludu prinċipalment il-valutazzjoni, il-kontrolli u l-awditjar. 

31. L-AAS għandha tapprova linji gwidi ta' sigurtà dwar il-kwalifikazzjoni u l-approvazzjoni tal-prodotti ta' sigurtà 
informatika nonkriptografiċi. 

B.8. It-trażmissjoni fiż-Żona Sikura 

32. Meta t-trażmissjoni ta' informazzjoni kklassifikata tkun limitata għaż-Żona Sikura, jistgħu jintużaw distribuzzjoni 
mhux kriptata jew kriptaġġ ta' livell aktar baxx abbażi tal-eżitu ta' proċess ta' ġestjoni tar-riskju u soġġett għall-approvaz
zjoni tal-AAS. 
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B.9. L-interkonnessjoni sikura tas-SKI 

33. Interkonnessjoni għandha tfisser il-konnessjoni diretta ta' żewġ sistemi informatiċi jew aktar għall-iskop tal-kondi
viżjoni tad-data u riżorsi ta' informazzjoni oħrajn b'mod unidirezzjonali jew multidirezzjonali. 

34. Is-SKI għandhom jittrattaw lil kwalunkwe sistema informatika interkonnessa bħala waħda mhux fdata u għandhom 
jimplimentaw miżuri protettivi għall-kontroll tal-iskambju ta' informazzjoni kklassifikata ma' kwalunkwe SKI oħra. 

35. Għall-interkonnessjonijiet kollha ta' SKI ma' sistema informatika oħra, għandhom jiġu sodisfatti r-rekwiżiti bażiċi li 
ġejjin: 

(a)  ir-rekwiżiti bażiċi jew operattivi għat-tali interkonnessjonijiet għandhom jiġu ddikjarati u approvati mill-awtoritajiet 
kompetenti; 

(b)  l-interkonnessjoni kkonċernata għandha tgħaddi minn proċess ta' ġestjoni tar-riskji u ta' akkreditament u għandha 
tirrikjedi l-approvazzjoni tal-AAS kompetenti; 

(c)  Servizzi ta' Protezzjoni (SP) għandhom jiġu implimentati fil-perimetru ta' SKI. 

36. M'għandu jkun hemm l-ebda interkonnessjoni bejn SKI akkreditat u netwerk mhux protett jew pubbliku, ħlief fejn 
is-SKI jkun approva SP installati għat-tali skop bejn is-SKI u n-netwerk mhux protett jew pubbliku. Il-miżuri ta' sigurtà 
għat-tali interkonnessjonijiet għandhom jerġgħu jiġu eżaminati mill-AAI kompetenti u approvati mll-AAS kompetenti. 

37. Meta n-netwerk mhux protett jew pubbliku jintuża biss għat-trasport u d-data tkun ġiet ikkriptata minn prodott 
kriptografiku ċċertifikat mill-UE bi qbil mal-paragrafu 27, it-tali konnessjoni m'għandhiex titiqies bħala interkonnessjoni. 

38. L-interkonnessjoni diretta jew f'kaskata għal netwerk mhux protess jew pubbliku ta' SKI akkreditata għat-trattament 
tal-informazzjoni kklassifikata fil-livell “TRES SECRET UE/EU TOP SECRET” jew l-ekwivalenti tiegħu jew “SECRET UE/EU SEC
RET” jew l- ekwivalenti tiegħu għandha tkun ipprojbita. 

B.10. Mezzi ta' ħżin informatiku 

39. Il-mezzi ta' ħżin informatiku għandhom jinqerdu bi qbil mal-proċeduri approvati mill-awtoritajiet kompetenti 
għas-sigurtà. 

40. Il-mezzi ta' ħżin informatiku għandhom jerġgħu jintużaw, jiġu deklassati jew deklassifikati bi qbil mal-istruzzjoni
jiet ta' trattament. 

B.11. Iċ-ċirkustanzi ta' emerġenza 

41. Il-proċeduri speċifiċi deskritti hawn taħt jistgħu jiġu applikati f'emerġenza, bħal matul sitwazzjonijiet imminenti 
jew attwali ta' kriżi, kunflitt jew gwerra jew f'ċirkustanzi operattivi eċċezzjonali. 

42. L-informazzjoni kklassifikata tista', bil-kunsens tal-awtorita' kompetenti, tiġi trażmessa permezz ta' prodotti kripto
grafiċi li jkunu ġew approvati għal-livell ta' klassifikazzjoni aktar baxx jew mingħajr kriptaġġ, jekk kwalunkwe dewmien 
ikun jikkawża ħsara kjarament aktar sinifikanti minn dik li jkun jinvolvi kwalunkwe żvelar tal-materjal ikklassifikat u 
jekk: 

(a)  min jibagħtu u min jirċevih ma jkollhomx il-faċilità ta' kriptaġġ rikjesta jew ma jkollhom l-ebda faċilità ta' kriptaġġ; 
kif ukoll 

(b)  il-materjal ikklassifikat ma jkunx jista' jitwassal fil-ħin suffiċjenti b'mezzi oħra. 
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43. L-informazzjoni kklassifikata trażmessa fiċ-ċirkostanzi stabbiliti fil-paragrafu 41 m'għandu jkollha l-ebda marka 
jew indikazzjoni li tiddistingwiha mill-informazzjoni li ma tkunx ikklassifikata jew li tista' tiġi protetta bi prodott kripto
grafiku disponibbli. Min jirċeviha għandu jiġi avżat rigward il-livell ta' klassifikazzjoni, bla dewmien, b'mezzi oħra. 

44. Fil-każ li jiġu applikati l-paragrafi 41 jew 42, għandu jsir rapport sussegwenti lill-awtorità kompetenti. 

AVVIŻ TA' SIGURTÀ 4 

IS-SIGURTÀ FIŻIKA 

A. INTRODUZZJONI 

Dan l-avviż ta' sigurtà jistabbilixxi l-prinċipji ta' sigurtà għall-ħolqien ta' ambjent sikur għall-iżgurar tat-trattament korrett 
ta' informazzjoni kunfidenzjali fil-Parlament Ewropew. Dawn il-prinċipji, inkluż dawk relatati mas-sigurtà teknika, 
għandhom jiġu supplimentati mill-istruzzjonijiet ta' trattament. 

B. IL-ĠESTJONI TAR-RISKJI TA' SIGURTÀ 

1. Ir-riskju għall-informazzjoni kklassifikata għandu jiġi ġestit bħala proċess. Dak il-proċess għandu jkun immirat biex 
jistabbilixxi r-riskji magħrufa għas-sigurtà, biex jiddefinixxi l-miduri ta' sigurtà għat-tnaqqis tat-tali riskji lejn livell aċċet
tabbli bi qbil mal-prinċipji bażiċi u l-istandards minimiu stabbiliti f'dan l-avviż ta' sigurtà, biex jiġu applikati dawk il- 
miżuri b'konformità mal-kunċett tad-difiża fil-fond kif definit fl-Avviż ta' Sigurtà 3. L-effikaċja tat-tali miżuri għandha 
tiġi vvalutata kontinwament; 

2. Il-miżuri ta' sigurtà għall-protezzjoni tal-informazzjoni kklassifikata matul iċ-ċiklu ta' ħajjitha għandhom ikunu pro
porzjonati b'mod partikolari mal-klassifikazzjoni ta' sigurtà tagħha, il-forma u l-volum tal-informazzjoni jew il-materjal 
kkonċernat, il-post fejn ikunu jinsabu l-faċilitajiet li jospitaw informazzjoni kklassifikata u l-kostruzzjoni tagħhom, kif 
ukoll it-theddida vvalutata lokalment ta' attivitajiet malizzjużi u/jew kriminali, inklużi l-ispjonaġġ, is-sabotaġġ u t-terro
riżmu. 

3. Il-pjanijiet ta' kontinġenza għandhom iqisu l-ħtieġa ta' protezzjoni ta' informazzjoni kklassifikata matul is-sitwazzjo
nijiet ta' emerġenza b'mod li jiġu evitati l-aċċess mhux awtorizzat, l-iżvelar jew it-telf tal-integrità jew tad-disponibilità. 

4. Il-miżuri preventivi u ta' rkurpu għall-minimizzazzjoni tal-impatt ta' fallimenti jew inċidenti ewlenin fuq it-tratta
ment u l-ħżin ta' informazzjoni kklassifikata għandhom ikunu inklużi fil-pjanijiet ta' kontinwità operattiva. 

C. IL-PRINĊIPJI ĠENERALI 

5. Il-livell ta' klassifikazzjoni jew ta' mmarkar assenjat lill-informazzjoni jistabbilixxi l-livell ta' protezzjoni mogħti lilha 
fl-oqsma tas-sigurtà fiżika. 

6. L-informazzjoni li jixirqilha tiġi kklassifikata għandha tiġi mmarkata u ttrattata bħala tali tkun xi tkun il-forma fiżika 
tagħha. Il-klassifikazzjoni tagħha għandha tiġi kkomunikata b'mod ċar lil min jirċeviha, jew b'marka ta' klassifikazzjoni 
(jekk titwassal f'forma miktuba, kemm jekk tkun fuq karta jew inkella f'SKI) jew bi tħabbira (jekk titwassal f'forma orali, 
bħal pereżempju waqt konverżazzjoni jew preżentazzjoni). Il-materjal ikklassifikat għandu jiġi mmarkat fiżikament 
b'mod li jippermetti identifikazzjoni faċli tal-klassifikazzjoni tas-sigurtà tiegħu. 

7. L-informazzjoni kunfidenzjali, m'għandha, fl-ebda ċirkostanza, tinqara f'postijiet pubbliċi fejn individwu li ma jkol
lux bżonn jafha jkun jista' jaraha, eż. fuq ferrovija jew f'ajruplan, kafè, bar, eċċ. M'għandhiex titħalla fis-sejfijiet jew il- 
kmamar ta' lukandi. M'għandhiex titħalla bla sorveljanza f'postijiet pubbliċi. 
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D. IR-RESPONSABBILTAJIET 

8. L-UIK hi responsabbli għall-iżgurar tas-sigurtà fiżika fil-ġestjoni tal-informazzjoni kunfidenzjali depożitata fil-faċilita
jiet sikuri tagħha. L-UIK hi responsabbli wkoll għall-ġestjoni tal-faċilitajiet sikuri tagħha. 

9. Is-sigurtà fiżika fil-ġestjoni tal-informazzjoni kklassifikata fil-livell “RESTREINT EU/EU RESTRICTED” jew l-ekwivalenti 
tiegħu u ta' “informazzjoni kunfidenzjali oħra” hi r-responsabilità tal-korp/detentur ta' mandat fi ħdan il-parlament ris
pettiv. 

10. Id-Direttorat għas-Sigurtà u l-Valutazzjoni tar-Riskju għandu jiżgura s-sigurtà personali u l-awtoritzzazzjoni ta' 
sigurtà meħtieġa għall-iżgurar ta' trattament b'sigurtà tal-informazzjoni kunfidenzjali fil-Parlament Ewropew. 

11. Id-Direttorat għall-Informatika għandu jipprovdi konsulenza u jiżgura li kwalunkwe SKI maħluq jew użata tkun 
kompletament konformi mal-Avviż ta' Sigurtà 3 u l-istruzzjonijiet ta' trattament rispettivi. 

E. IL-FAĊILITAJIET SIKURI 

12. Faċilitajiet sikuri jistgħu jiġu installati skont l-istandards ta' sigurtà teknika u bi qbil mal-livell assenjat għall- 
informazzjoni kunfidenzjali kif definit fl-Artikolu 7. 

13. Il-faċilitajiet sikuri għandhom jiġu ċċertifikati mill-AAS u vvalidati mill-AS. 

F. KONSULTAZZJONI TA' INFORMAZZJONI KUNFIDENZJALI 

14. Meta informazzjoni kklassifikata fil-livell “RESTREINT EU/EU RESTRICTED” jew l-ekwivalenti tiegħu u “informazzjoni 
kunfidenzjali oħra” tiġi ddepożitata mal-UIK u trid tiġi kkonsultata barra ż-Żona Sikura, l-UIK għandha titrażmetti kopja 
lis-servizz awtorizzat adegwat li għandu jiżgura li l-konsultazzjoni u t-trattament tal-informazzjoni kkonċernata ikunu 
konformi mal-Artikolu 8(2) u l-Artikolu 10 ta' din id-Deċiżjoni u l-istruzzjonijiet ta' trattament xierqa. 

15. Meta informazzjoni kklassifikata fil-livell “RESTREINT EU/EU RESTRICTED” jew l-ekwivalenti tiegħu u “informazzjoni 
kunfidenzjali oħra” tiġi ddepożitata ma' korp/detentur ta' mandat fi ħdan il-parlament apparti l-UIK, is-segretarjat ta; dak 
il-korp/detentur ta' mandat fi ħdan il-parlament għandu jiżgura li l-konsultazzjoni u t-trattament tal-informazzjoni kkon
ċernata jkunu konformi mal-Artikolu 7(3), l-Artikolu 8(1), (2) u (4), l-Artikolu 9(3), (4) u (5), l-Artikolu 10(2) sa (6) u 
l-Artikolu 11 ta' din id-Deċiżjoni u l-istruzzjonijiet ta' trattament xierqa. 

16. Meta xi ħadd ikun irid jikkonsulta informazzjoni kklassifikata fil-livell “CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL”, SEC
RET UE/EU SECRET jew TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET jew l-ekwivalenti tiegħu fiż-Żona Sikura, l-UIK għandha tiżgura li 
l-konsultazzjoni u t-trattament tal-informazzjoni kkonċernata ikunu konformi mal-Artikoli 9 u 10 ta' din id-Deċiżjoni u 
l-istruzzjonijiet ta' trattament xierqa. 

G. IS-SIGURTÀ TEKNIKA 

17. Il-miżuri ta' sigurtà teknika jaqgħu taħt ir-responsabilità tal-AAS li għandha tiiddetermina fl-istruzzjonijiet ta' tratta
ment xierqa l-miżuri ta' sigurtà teknika speċifiċi li għandhom japplikaw. 

18. Il-Kmamar tal-Qari Sikuri għall-konsultazzjoni tal-informazzjoni kklassifikata fil-livell “RESTREINT EU/EU RESTRIC
TED” jew l-ekwivalenti tiegħu u ta' “informazzjoni kunfidenzjali oħra” għandhom jikkonformaw mal-miżuri ta' sigurtà 
teknika speċifiċi, kif previst fl-istruzzjonijiet ta' trattament. 
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19. Iż-Żona Sikura għandha tinkludi l-faċilitajiet li ġejjin: 

(a)  Kamra għall-Verifikazzjoni tal-Aċċess ta' Sigurtà (VAS), li għandha tiġi installata skont il-miżuri ta' sigurtà teknika, kif 
stabbiliti fl-istruzzjonijiet ta' trattament. L-aċċess għal din il-faċilità għandu jiġi reġistrat. Il-VAS għandha tilħaq l- 
ogħla standards f'dak li jirrigwarda l-identifikazzjoni ta' persuni b'aċċess, reġistrazzjonijiet bil-video u spazju sikur 
fejn ikunu jistgħu jiġu ddepożitati dawk l-elementi personali li mhumiex permessi fil-kmamar sikurizzati (apparat 
telefoniku, pinen, eċċ.); 

(b)  sala ta' komunikazzjoni minn fejn tiġi trażmessa u riċevuta informazzjoni kklassifikata, inkluża l-informazzjoni 
kklassifikata kriptata, bi qbil mal-avviż ta' sigurtà 3 u mal-istruzzjonijiet ta' trattament rispettivi; 

(c)  arkivju sikur, li fih għandhom jintużaw kontenituri separati approvati u ċċertifikati għall-informazzjoni kklassifikata 
fil-livell RESTREINT UE/EU RESTRICTED, “CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL” u/jew “SECRET EU/EU SECRET” jew l-ekwi
valenti tiegħu. L-informazzjoni kklassifikata fil-livell “TRES SECRET UE/EU TOP SECRET” jew l- ekwivalenti tiegħu 
għandha titqiegħed f'kamra separata f'kontenitur speċifiku ċċertifikat. L-uniku materjal addizzjonali disponibbli f'dik 
il-kamra għandu jkun l-iskrivanija awżiljari għat-trattament tal-arkivju mill-UIK; 

(d)  sala tar-reġistru, li għandha tipprovdi l-għodda meħtieġa biex jiġi żgurat li r-reġistrazzjoni tkun tista' ssir fuq karta 
jew elettronikament u għalhekk għandha tkun mgħammra bil-faċilitajiet sikurizzati meħtieġa għall-installazzjoni tas- 
SKI xieraq. Is-sala tar-reġistru biss jista' jkollha apparat ta' riproduzzjoni approvat u akkreditat (biex isiru kopji fuq 
karta jew f'forma elettronika). L-istruzzjonijiet ta' trattament għandhom jispeċifikaw liema apparat ta' riproduzzjoni 
hu approvat u akkreditat. Is-sala tar-reġistru għandha tipprovdi wkoll l-ispazju meħtieġ biex il-materjal akkreditat 
ikun jista' jinħażen u jiġi ttrattat biex jippermetti l-immarkar, l-ikkopjar u t-trażmissjoni tal-informazzjoni kklassifi
kata f'forma fiżika, skont il-livell ta' klassifikazzjoni. Kull materjal akkreditat għandu jiġi ddefinit mill-UIK u għandu 
jiġi akkreditat mill-AAS, b'konformita' mal-parir riċevut mill-AOAI. Is-sala għandha tkun mgħammra wkoll bl-appa
rat tal-qrid akkreditat li jkun ġie approvat għall-ogħla livell ta' klassifikazzjoni, kif deskritt fl-istruzzjonijiet ta' tratta
ment. It-traduzzjoni tal-informazzjoni kklassifikata fil-livell “CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL”, SECRET UE/EU SEC
RET jew TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET jew l-ekwivalenti tiegħu għandha ssir fis-sala tar-reġistru, fis-sistema xierqa u 
akkreditata. Is-sala tar-reġistru għandha tipprovdi stazzjonijiet tax-xogħol għal massimu ta' żewġ tradutturi fl-istess 
ħin u fuq l-istess dokument. Għandu jkun preżenti membru wieħed tal-persunal tal-UIK. 

(e)  kamra tal-qari, għall-konsultazzjoni individwali ta' informazzjoni kklassifikata minn persuni awtorizzati kif dovut. Il- 
kamra tal-qari għandu jkollha biżżejjed spazju għal żewġ persuni, inkluż membru tal-persunal tal-UIK li għandu jkun 
preżenti tul kull konsultazzjoni. Il-livell ta' sigurtà ta' din il-kamra għandu jkun adegwat għall-konsultazzjoni ta' 
informazzjoni kklassifikata fil-livell “CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL”, SECRET UE/EU SECRET jew TRÈS SECRET 
UE/EU TOP SECRET jew l-ekwivalenti tiegħu. Il-kamra tal-qari tista' tkun mgħammra b'apparat TEMPEST biex tipper
metti l-konsultazzjoni elettronika, meta jkun meħtieġ, bi qbil mal-livell ta' klassifikazzjoni tal-informazzjoni kkonċer
nata. 

(f) sala għal-laqgħat, li għandha tkun tista' takkomoda massimu ta' 25 persuna għall-finijiet ta' diskussjoni ta' informazz
joni kklassifikata fil-livell “CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL”, “SECRET EU/EU SECRET” jew l-ekwivalenti tiegħu. Is- 
sala għal-laqgħat għandha tipprovdi l-faċilitajiet sikuri tekniċi u ċċertifikati meħtieġa għall-interpretazzjoni lejn u 
minn massimu ta' żewġ lingwi. Meta ma tkunx qed tintuża għal-laqgħat, is-sala għal-laqgħat tista' tintuża wkoll bħala 
kamra tal-qari addizzjonali għal konsultazzjoni individwali. F'każijiet eċċezzjonali, l-UIK tista' tippermetti lil aktar 
minn persuna awtorizzata waħda tikkonsulta l-informazzjoni kklassifikata, sakemm kull min ikun fis-sala jkollu l- 
istess livell ta' awtorizzazzjoni u l-istess ħtieġa li jkun jaf l-informazzjoni. M'għandux ikun permess li aktar minn 
erba' persuni jikkonsultaw informazzjoni kklassifikata fl-istess ħin. Il-preżenza tal-uffiċjali mill-UIK għandha tit
qawwa; 

(g)  kmarar sikurizzati tekniċi fejn ikunu jistgħu jitqiegħdu t-tagħmir tekniku kollu marbut mas-sigurtà taż-Żona Sikura 
kollha, u s-servers informatiċi sikurizzati. 

20. Iż-Żona Sikura għandha tikkonforma mal-istandards ta' sigurtà internazzjonali applikabbli u għandha tiġi ċċertif
kata mid-Direttorat għas-Sigurtà u l-Valutazzjoni tar-Riskju. Iż-Żona Sikura għandu jkun fiha l-apparat tekniku ta' sigurtà 
minimu li ġej: 

(a)  sistemi ta' allarm u ta' monitoraġġ tas-sigurtà; 

(b)  tagħmir ta' sikurezza u sistemi ta' emerġenza (sistema ta' twissija bidirezzjonali); 
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(c)  sistema CCTV; 

(d)  sistema ta' identifikazzjoni f'każ ta' dħul; 

(e)  kontroll tal-aċċess (inkluża sistema ta' sigurtà bijometrika); 

(f)  kontenituri; 

(g)  armarji; 

(h)  protezzjoni Anti Elettromanjetika 

21. Fejn jinħtieġu miżuri ta' sigurtà teknika addizzjonali, dawn għandhom jiżdiedu mill-AAS, li taġixxi f'kooperazzjoni 
mill-qrib mal-UIK u bl-approvazzjoni tal-AS. 

22. It-tagħmir infrastrutturali jista' jiġi konness mas-sistemi ta' ġestjoni ġenerali tal-bini fejn tkun tinsab iż-Żona Sikura. 
Madankollu, it-tagħmir ta' sigurtà ddedikat għall-kontroll tal-aċċess u għas-SKI għandu jkun indipendenti minn kwa
lunkwe sistema eżistenti oħra ta' dan it-tip fil-Parlament Ewropew. 

H. L-ISPEZZJONIJIET TAŻ-ŻONA SIKURA 

23. L-ispezzjonijiet taż-Żona Sikura għandhom jitwettqu b'mod regolari mill-AAS u fuq it-talba tal-UIK. 

24. L-AAS għandha tfassal u żżomm aġġornata lista għall-kontroll tal-ispezzjonijiet ta' sigurtà tal-elementi li jkunu 
jridu jiġu vverifikati matul ispezzjoni b'mod konformi mal-istruzzjonijiet ta' trattament. 

I. IT-TRASPORT TA' INFORMAZZJONI KUNFIDENZJALI 

25. Meta tiġi trasportata, l-informazzjoni kunfidenzjali għandha tkun moħbija mill-għajnejn u m'għandha tagħti l-ebda 
indikazzjoni tan-natura kunfidenzjali tal-kontenut tagħha, bi qbil mal-istruzzjonijiet ta' trattament. 

26. Il-messaġġiera jew il-persunal bil-livell xieraq ta' awtorizzazzjoni ta' sigurtà biss jistgħu jittrasportaw informazzjoni 
kklassifikata fil-livell “CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL”, SECRET UE/EU SECRET jew TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET jew 
l-ekwivalenti tiegħu. 

27. Informazzjoni kunfidenzjali tista' tintbagħat biss bil-posta esterna jew bit-trasport bl-idejn 'il barra minn bini bi qbil 
mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-istruzzjonijiet ta' trattament. 

28. L-informazzjoni kklassifikata fil-livell “CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL”, SECRET UE/EU SECRET jew TRÈS SECRET 
UE/EU TOP SECRET jew l-ekwivalenti tiegħu m'għandha qatt tintbagħat permezz ta' email jew fax, anke permezz ta' sis
tema ta' email 'sikura' jew fax kriptografiku. L-informazzjoni fil-livell “RESTREINT EU/EU RESTRICTED” jew l-ekwivalenti 
tiegħu u “informazzjoni kunfidenzjali oħra” tista' tintbagħat permezz ta' email bl-użu ta' sistema ta' kriptaġġ akkreditata. 

J. IL-ĦŻIN TA' INFORMAZZJONI KUNFIDENZJALI 

29. Il-livell ta' klassifikazzjoni jew ta' mmarkar assenjat lill-informazzjoni kunfidenzjali għandu jiddetermina l-livell ta' 
protezzjoni mogħti lilha fil-prospettiva tal-ħżin tagħha. Għandha tiġi maħżuna fit-tagħmir iċċertifikat għal dak l-iskop bi 
qbil mal-istruzzjonijiet ta' trattament. 
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30. L-informazzjoni kklassifikata fil-livell “RESTREINT EU/EU RESTRICTED” jew l-ekwivalenti tiegħu u “informazzjoni 
kunfidenzjali oħra”: 

(a)  għandha tinħażen f'armadju ta' tip standard, tal-azzar u msakkar, jew f'uffiċċju jew f'żona ta' xogħol, meta ma tkunx 
qed tintuża effettivament; 

(b)  m'għandhiex titħalla mhux issorveljata, sakemm ma tkunx imsakkra u maħżuna kif suppost; 

(c) m'għandhiex titħalla fuq skrivanija, mejda, eċċ. b'tali mod li tkun tista' tinqara jew titneħħa minn kwalunkwe indi
vidwu mhux awtorizzat, eż. viżitaturi, persunal għat-tindif u għall-manutenzjoni eċċ; 

(d)  m'għandhiex tintwera lil kwalunkwe individwu mhux awtorizzat jew tiġi diskussa miegħu. 

31. L-informazzjoni kklassifikata fil-livell “RESTREINT EU/EU RESTRICTED” jew l-ekwivalenti tiegħu u “informazzjoni 
kunfidenzjali oħra” għandha tinħażen biss fis-segretarjati tal-korpi/detenturi ta' mandat fi ħdan il-parlament, jew fl-UIK 
bi qbil mal-istruzzjonijiet ta' trattament. 

32. L-informazzjoni kklassifikata fil-livell “CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL”, SECRET UE/EU SECRET jew TRÈS SECRET 
UE/EU TOP SECRET jew l-ekwivalenti tiegħu: 

(a)  għandha tinħażen fiż-Żona Sikura, f'kontenitur ta' sigurtà jew f'kamra mgħammra għal skopijiet ta' sigurtà. B'mod 
eċċezzjonali, pereżempju fil-każ li l-UIK tkun magħluqa, tista' tinħażen f'depożitu sikur approvat u ċċertifikat għand 
is-servizzi ta' sigurtà; 

(b)  m'għandhiex titħalla mhux issorveljata fiż-Żona Sikura fi kwalunkwe ħin, mingħajr ma tissakkar qabel f'sejf approvat 
(anke għall-iqsar assenzi); 

(c)  m'għandhiex titħalla fuq skrivanija, mejda, eċċ. b'tali mod li tkun tista' tinqara jew titneħħa minn persuna mhux 
awtorizzata, anke jekk il-membru responsabbli tal-persunal tal-UIK jibqa' fil-kamra. 

Meta dokument li jinkludi informazzjoni kklassifikata jkun qed jiġi prodott f'forma elettronika fiż-Żona Sikura, il-komp
juter għandu jissakkar u l-iskrin jitqiegħed f'qagħda inaċċessibbli jekk l-oriġinatur jew il-membru responsabbli tal-persu
nal tal-UIK jitlaq mill-kamra (anke għall-iqsar assenzi). Funzjoni li ssakkar il-kompjuter awtomatikament wara ftit minuti 
m'għandhiex titqies bħala miżura suffiċjenti. 

AVVIŻ TA' SIGURTÀ 5 

IS-SIGURTÀ INDUSTRIJALI 

A. INTRODUZZJONI 

1. Dan l-avviż ta' sigurtà jirrigwarda biss l-informazzjoni kklassifikata. 

2. Jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet għall-implimentazzjoni tal-istandards minimi komuni tal-Parti 1 tal-Anness I għal din 
id-Deċiżjoni. 

3. Is-'sigurtà industrijali' hi l-applikazzjoni tal-miżuri għall-iżgurar tal-protezzjoni tal-informazzjoni kklassifikata minn 
kuntratturi jew subkuntratturi fin-negozjati prekuntrattwali u matul iċ-ċiklu tal-ħajja tal-kuntratti kklassifikati. Il-kuntratti 
ta' dan it-tip m'għandhomx jinvolvu l-aċċess għall-informazzjoni kklassifikata fil-livell “TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET”. 

4. Il-Parlament Ewropew, bħala l-awtorità kontraenti, għandu jiżgura li jkun hemm konformità mal-istandards minimi 
rigward is-sigurtà industrijali stabbiliti f'din id-Deċiżjoni, u msemmijin fil-kuntratt, meta jiġu mogħtija kuntratti kklassifi
kati lil entitajiet industrijali u ta' tip ieħor. 
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B. L-ELEMENTI TA' SIGURTÀ F'KUNTRATT IKKLASSIFIKAT 

B.1. Gwida tal-Klassifikazzjoni ta' Sigurtà (GKS) 

5. Qabel it-tnedija ta' sejħa għal offerti jew l-għoti ta' kuntratt klassifikat, il-Parlament Ewropew, bħala l-awtorità kon
traenti, għandu jiddetermina l-klassifikazzjoni ta' sigurtà ta' kwalunkwe informazzjoni li għandha tingħata lill-offerenti u 
lill-kuntratturi, kif ukoll il-klassifikazzjoni ta' sigurtà ta' kwalunkwe informazzjoni li għandha tinħoloq mill-kuntrattur. 
Għal dak il-fini, għandu jħejji Gwida tal-Klassifikazzjoni ta' Sigurtà (GKS) li għandha tintuża għall-prestazzjoni tal-kun
tratt. 

6. Sabiex tiġi ddeterminata l-klassifikazzjoni ta' sigurtà tad-diversi elementi ta' kuntratt ikklassifikat, għandhom jappli
kaw il-prinċipji li ġejjin: 

(a)  fit-tħejjija ta' GKS, il-Parlament Ewropew għandu jqis l-aspetti ta' sigurtà rilevanti kollha, inkluża l-klassifikazzjoni ta' 
sigurtà assenjata għal informazzjoni li hija pprovduta u approvata mill-oriġinatur tal-informazzjoni li għandha tin
tuża għall-użu fir-rigward tal-kuntratt; 

(b)  il-livell ġenerali ta' klassifikazzjoni tal-kuntratt ma jistax ikun anqas mill-ogħla livell ta' klassifikazzjoni ta' kwalunkwe 
wieħed mill-elementi tiegħu. 

B.2. Ittra dwar Aspetti ta' Sigurtà (SAL) 

7. Ir-rekwiżiti ta' sigurtà speċifiċi għal kuntratt għandhom jiġu deskritti f'Ittra dwar Aspetti ta' Sigurtà (SAL). Is-SAL 
għandu jkun fiha, fejn xieraq, il-GKS u għandha tkun parti integrali minn kuntratt jew subkuntratt ikklassifikat. 

8. Is-SAL għandu jkun fiha d-dispożizzjonijiet li jirrikjedu li l-kuntrattur u/jew is-subkuntrattur jikkonformaw mal- 
istandards minimi stabbiliti f'din id-Deċiżjoni. In-nuqqas ta' konformità ma' dawk l-istandards minimi jista' jikkostitwixxi 
raġuni suffiċjenti għat-terminazzjoni tal-kuntratt. 

B.3. Istruzzjonijiet ta' Sigurtà ta' Programm/Proġett (ISP) 

9. Skont l-ambitu tal-programmi jew proġetti li jinvolvu aċċess għal jew trattament jew ħżin ta' IKUE, jistgħu jitħejjew 
Istruzzjonijiet ta' Sigurtà ta' Programm/Proġett speċifiċi (ISP) mill-awtorità kontraenti magħżula għall-ġestjoni tal-pro
gramm jew proġett ikkonċernat. 

C. APPROVAZZJONI TA' SIGURTÀ GĦAL FAĊILITÀ (ASF) 

10. ASF għandha tingħata mill-ASN jew kwalunkwe awtorità ta' sigurtà kompetenti oħra ta' Stat Membru biex tindika, 
skont il-liġijiet u r-regolamenti nazzjonali, li entità industrijali jew entità oħra hija kapaċi tipproteġi IKUE fil-livell CONFI
DENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL jew SECRET UE/EU SECRET jew l-ekwivalenti tiegħu fil-faċilitajiet tagħha. Prova tal-għoti tal- 
ASF għandha tiġi ppreżentata lill-Parlament Ewropew, bħala l-awtorità kontraenti, qabel ma kuntrattur jew subkuntrattur 
jew kuntrattur jew subkuntrattur potenzjali jkun jista' jingħata aċċess għal IKUE. 

11. ASF għandha: 

(a)  tevalwa l-integrità tal-entità industrijali jew entità oħra; 

(b)  tevalwa s-sjieda, il-kontroll u/jew kwalunkwe potenzjal għal influwenza mhux xierqa li tista' tiġi kkunsidrata bħala 
riskju għas-sigurtà; 
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(c)  tivverifika li l-entità industrijali jew kwalunkwe entità oħra tkun stabbilixxiet sistema ta' sigurtà fil-faċilità tagħha li 
tkopri l-miżuri ta' sigurtà kollha meħtieġa għall-protezzjoni tal-informazzjoni jew materjal fil-livell CONFIDENTIEL 
UE/EU CONFIDENTIAL jew SECRET UE/EU SECRET skont ir-rekwiżiti stabbiliti f'din id-Deċiżjoni; 

(d)  tivverifika li l-istatus ta' sigurtà tad-diriġenza, il-proprjetarji u l-impjegati li jkunu meħtieġa li jkollhom aċċess għal 
informazzjoni klassifikata fil-livell CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL jew SECRET UE/EU SECRET tkun ġiet stabbilita 
skont ir-rekwiżiti stabbiliti f'din id-Deċiżjoni; u 

(e) tivverifika li l-entità industrijali jew kwalunkwe entità oħra tkun ħatret Uffiċjal ta' Sigurtà tal-Faċilità li jkun respon
sabbli quddiem id-diriġenza tagħhom għall-infurzar tal-obbligi ta' sigurtà fit-tali entità. 

12. Fejn rilevanti, il-Parlament Ewropew, bħala l-awtorità kontraenti, għandu jinnotifika lill-ASN jew awtorità ta' sigurtà 
kompetenti oħra li hi rikjesta ASF fl-istadju prekuntrattwali jew għall-prestazzjoni tal-kuntratt. ASF jew Approvazzjoni 
ta' Sigurta' Personali (ASP) għandhom ikunu rikjesti fl-istadju prekuntrattwali fejn informazzjoni kklassifikata fil-livell 
CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL jew SECRET UE/EU SECRET għandha tiġi pprovduta matul il-proċess ta' tressiq tal- 
offerti. 

13. L-awtorità kontraenti m'għandhiex tagħti kuntratt ikklassifikat lil offerent preferut sakemm ma tkun irċeviet kon
ferma mill-ASN jew awtorità ta' sigurtà kompetenti oħra tal-Istat Membru fejn il-kuntrattur jew is-subkuntrattur ikkon
ċernat ikun reġistrat, li, fejn rikjest, tkun inħarġet ASF adatta 

14. Kwalunkwe awtorità ta' sigurtà kompetenti oħra li tkun ħarġet ASF għandha tinnotifika lill-Parlament Ewropew 
bħala awtorità kontraenti dwar kwalunkwe tibdil li jolqot dak l-ASF. Fil-każ ta' subkuntratt, l-awtorità ta' sigurtà kompe
tenti oħra għandha tiġi informata konsegwentement. 

15. L-irtirar ta' ASF mill-ASN rilevanti jew awtorità ta' sigurtà kompetenti oħra għandu jikkostitwixxi raġuni biżżejjed 
biex il-Parlament Ewropew, bħala l-awtorità kontraenti, itemm kuntratt ikklassifikat jew jeskludi offerent mill-kompetiz
zjoni. 

D. KUNTRATTI U SUBKUNTRATTI KKLASSIFIKATI 

16. Meta tingħata informazzjoni kklassifikata lil offerenti potenzjali fl-istadju prekuntrattwali, l-istedina biex jitfa' 
offerta għandu jkun fiha dispożizzjoni li tobbliga lil kwalunkwe minnhom li jonqos milli jitfa' offerta jew li ma jintgħa
żilx, biex jirritorna d-dokumenti klassifikati kollha f'perijodu speċifikat. 

17. Ladarba kuntratt jew subkuntratt ikklassifikat ikun ingħata, il-Parlament Ewropew, bħala l-awtorità kontraenti, 
għandu jinnotifika lill-ASN tal-kuntrattur jew subkuntrattur u/jew kwalunkwe awtorità ta' sigurtà kompetenti oħra dwar 
id-dispożizzjonijiet ta' sigurtà tal-kuntratt ikklassifikat. 

18. Hekk kif jintemm il-kuntratt, il-Parlament Ewropew, bħala l-awtorità kontraenti (u/jew l-awtorità ta' sigurtà kompe
tenti, kif adatt, fil-każ ta' subkuntratt), għandhom minnufih jinnotifikaw lill-ASN jew kwalunkwe awtorità ta' sigurtà 
kompetenti oħra tal-Istat Membru fejn il-kuntrattur jew is-subkuntrattur ikun reġistrat. 

19. Bħala regola ġenerali, il-kuntrattur jew is-subkuntrattur għandu jkun rikjest hekk kif jintemm il-kuntratt jew is-sub
kuntratt ikklassifikat, biex jirritorna kwalunkwe informazzjoni kklassifikata li jkollu fil-pussess tiegħu lill-awtorità kon
traenti,. 

20. Għandhom jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet speċifiċi fis-SAL għall-qrid tal-informazzjoni kklassifikata matul il-pres
tazzjoni tal-kuntratt jew meta jintemm. 
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21. Meta l-kuntrattur jew is-subkuntrattur ikunu awtorizzati jżommu informazzjoni kklassifikata wara li jintemm kun
tratt, l-istandards minimi li jinsabu f'din id-Deċiżjoni għandhom jkomplu japplikaw u l-kunfidenzjalità tal-IKUE għandha 
tiġi protetta mill-kuntrattur jew is-subkuntrattur. 

22. Il-kundizzjonijiet li taħthom kuntrattur jista' joħroġ subkuntratt għandhom ikunu definiti fis-sejħiet għal offerti u 
fil-kuntratt. 

23. Kuntrattur għandu jikseb permess mill-Parlament Ewropew, bħala l-awtorità kontraenti, qabel ma joħroġ subkun
tratt għal kwalunkwe parti ta' kuntratt klassifikat. L-ebda subkuntratt ma jista' jingħata lil entitajiet industrijali jew oħrajn 
reġistrati fi Stat Terz li ma jkunx ikkonkluda ftehim dwar is-sigurtà tal-informazzjoni mal-Unjoni. 

24. Il-kuntrattur għandu jkun responsabbli biex jiżgura li l-attivitajiet subkuntrattwali kollha jitwettqu skont l-istan
dards minimi stabbiliti f'din id-Deċiżjoni u m'għandux jipprovdi IKUE lil subkuntrattur mingħajr il-kunsens bil-miktub 
minn qabel tal-awtorità kontraenti. 

25. Fir-rigward tal-informazzjoni kklassifikata maħluqa jew ittrattata mill-kuntrattur jew is-subkuntrattur, id-drittijiet 
mogħtija lill-oriġinatur għandhom jiġu eżerċitati mill-awtorità kontraenti. 

E. ŻJARAT KONNESSI MA' KUNTRATTI KLASSIFIKATI 

26. Meta l-Parlament Ewropew, il-kuntratturi jew is-subkuntratturi jirrikjedu aċċess għal informazzjoni klassifikata fil- 
livell CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL jew SECRET UE/EU SECRET fil-bini ta' xulxin għall-prestazzjoni ta' kuntratt ikk
lassifikat, iż-żjajjar għandhom jiġu organizzati b'mod konġunt mal-ASN jew kwalunkwe awtorità ta' sigurtà kompetenti 
oħra kkonċernata. Madankollu, fil-kuntest ta' proġetti speċifiċi, l-ASN jistgħu wkoll jaqblu fuq proċedura li biha t-tali żja
rat ikunu jistgħu jiġu organizzati direttament. 

27. Għal aċċess għal informazzjoni kklassifikata relatata mal-kuntratt tal-Parlament Ewropew, il-viżitaturi kollha 
għandu jkollhom PSC xierqa u jkollhom ħtieġa li jkunu jafu din l-informazzjoni. 

28. Il-viżitaturi għandhom jingħataw aċċess biss għall-informazzjoni kklassifikata relatata mal-fini taż-żjara. 

F. TRAŻMISSJONI U TRASPORT TA' INFORMAZZJONI KKLASSIFIKATA 

29. Fir-rigward tat-trażmissjoni ta' informazzjoni kklassifikata b'mezzi elettroniċi, għandhom japplikaw id-dispożizzjo
nijiet rilevanti tal-Avviż ta' Sigurtà 3. 

30. Fir-rigward tat-trasport ta' informazzjoni kklassifikata, għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Avviż 
ta' Sigurtà 4 u l-istruzzjonijiet ta' trattament rilevanti. 

31. Għat-trasport ta' materjal ikklassifikat bħala merkanzija, għandhom japplikaw il-prinċipji li ġejjin meta jkunu qed 
jiġu ddeterminati l-arranġamenti ta' sigurtà: 

(a)  is-sigurtà għandha tkun assigurata fl-istadji kollha matul it-trasport, mill-punt ta' oriġini sad-destinazzjoni finali; 

(b)  il-grad ta' protezzjoni mogħti lil kunsinna għandu jiġi ddeterminat mill-ogħla livell ta' klassifikazzjoni tal-materjal li 
jkun jinsab fiha; 

(c)  għandha tinkiseb ASF fil-livell adatt għall-kumpaniji li jipprovdu t-trasport. Fit-tali każijiet, il-persunal li jittratta 
l-kunsinna għandu jkollu awtorizzazzjoni ta' sigurtà skont l-Anness I; 
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(d)  qabel ma jsir kwalunkwe ċaqliq transkonfinali ta' materjal ikklassifikat fil-livell CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL 
jew bħala SECRET UE/EU SECRET jew l-ekwivalenti tiegħu, għandu jitfassal pjan ta' trasport mill-konsenjatur u jiġi 
approvat mis-Segretarju Ġenerali; 

(e) sa fejn ikun possibbli, il-vjaġġi għandhom ikunu minn punt sa punt u għandhom jintemmu fl-iqsar żmien li ċ-ċirkos
tanzi jippermettu; 

(f)  kull meta jkun possibbli, ir-rotot għandhom jgħaddu mill-Istati Membri. 

G. TRASFERIMENT TA' INFORMAZZJONI KKLASSIFIKATA LILL-KUNTRATTURI LI JINSABU FI STATI TERZI 

32. It-trasferiment ta' informazzjoni kklassifikati lill-kuntratturi u lis-subkuntratturi li jinsabu fi Stati terzi għandu jsir 
skont il-miżuri ta' sigurtà maqbulin bejn il-Parlament Ewropew, bħala l-awtorità kontraenti, u l-Istat terz ikkonċernat li 
fih il-kuntrattur ikun reġistrat. 

H. TRATTAMENT U ĦŻIN TA' INFORMAZZJONI KKLASSIFIKATA FIL-LIVELL RESTREINT UE/EU RESTRICTED 

33. Skont kif ikun xieraq, flimkien mal-ASN tal-Istat Membru kkonċernat, il-Parlament Ewropew, bħala l-awtorità kon
traenti, għandu jkun intitolat jagħmel żjarat fil-faċilitajiet tal-kuntrattur/tas-subkuntrattur abbażi ta' dispożizzjonijiet kun
trattwali sabiex jivverifika li jkunu ġew stabbiliti l-miżuri ta' sigurtà rilevanti għall-protezzjoni tal-IKUE fil-livell RES
TREINT UE/EU RESTRICTED kif rikjest taħt il-kuntratt. 

34. Sal-livell li jkun meħtieġ mil-liġijiet u r-regolamenti nazzjonali, l-ASN jew kwalunkwe awtorità ta' sigurtà kompe
tenti oħra għandhom jiġu nnotifikati mill-Parlament Ewropew, bħala l-awtorità kontraenti, dwar il-kuntratti jew is-sub
kuntratti li jkun fihom informazzjoni kklassifikata fil-livell RESTREINT UE/EU RESTRICTED. 

35. ASF jew PSC għal kuntratturi jew subkuntratturi u l-persunal tagħhom m'għandhomx ikunu rikjesti għall-kuntratti 
mogħtija mill-Parlament Ewropew li jkun fihom informazzjoni kklassifikata fil-livell RESTREINT UE/EU RESTRICTED. 

36. Il-Parlament Ewropew, bħala l-awtorità kontraenti, għandu jeżamina t-tweġibiet għas-sejħiet għal offerti għal kun
tratti li jirrikjedu aċċess għal informazzjoni kklassifikata fil-livell RESTREINT UE/EU RESTRICTED, minkejja kwalunkwe rek
wiżiti relatati ma' ASF jew PSC li jista' jeżisti taħt il-liġijiet u r-regolamenti nazzjonali. 

37. Il-kundizzjonijiet li taħthom kuntrattur jista' joħroġ subkuntratt għandhom ikunu definiti fis-sejħa għal offerti u fil- 
kuntratt. 

38. Meta kuntratt ikun jinvolvi t-trattament ta' informazzjoni kklassifikata fil-livell RESTREINT UE/EU RESTRICTED f'SKI 
operati minn kuntrattur, il-Parlament Ewropew, bħala l-awtorità kontraenti, għandu jiżgura li l-kuntratt jew kwalunkwe 
subkuntratt jispeċifikaw ir-rekwiżiti tekniċi u amministrattivi meħtieħġa rigward l-akkreditament tas-SKI proporzjonati 
mar-riskju vvalutat, waqt li jitqiesu l-fatturi rilevanti kollha. L-ambitu tal-akkreditament tat-tali SKI għndu jkun maqbul 
bejn l-awtorità kontraenti u l-ASN rilevanti. 

AVVIŻ TA' SIGURTÀ 6 

KSUR TAS-SIGURTÀ, TELF JEW KOMPROMESS TA' INFORMAZZJONI KUNFIDENZJALI 

1. Ksur ta' sigurtà jseħħ bħala r-riżultat ta' att jew ommissjoni kontra din id-Deċiżjoni li jista' jipperikola jew jikkopro
metti l-informazzjoni kunfidenzjali. 
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2. L-informazzjoni kunfidenzjali tkun ġiet kompromessa meta tkun kompletament jew parzjalment ġiet f'idejn persuni 
mhux awtorizzati, i.e. persuni li la jkollhom l-awtorizzazzjoni ta' sigurtà xierqa u lanqas il-ħtieġa neċessarja li jkunu 
jafuha, jew jekk teżisti l-probabilità li jkun seħħ avveniment ta' dan it-tip. 

3. L-informazzjoni kunfidenzjali tista' tiġi kompromessa b'riżultat ta' traskuraġni, negliġenza jew indiskrezzjoni, kif 
ukoll mill-attivitajiet tas-servizzi li l-objettiv tagħhom hi l-Unjoni jew minn organizzazzjonijiet sovversivi. 

4. Fil-każ li s-Segretarju Ġenerali jiskopri jew jiġi informat dwar ksur pruvat jew suspettat ta' sigurtà, telf jew kompro
mess relatati ma' informazzjoni kunfidenzjali, għandu: 

(a)  jistabbilixxi l-fatti; 

(b)  jivvaluta u jimminimizza l-ħsara li tkun saret; 

(c)  jieħu azzjoni għall-prevenzjoni ta' rikorrenza; 

(d) jinnotifika lill-awtorità kompetenti tal-parti terza jew l-Istat Membru li jkun oriġina jew għadda l-informazzjoni kun
fidenzjali. 

Meta l-każ jikkonċerna Membru tal-Parlament Ewropew, is-Segretarju Ġenerali għandu jaġixxi flimkien mal-President tal- 
Parlament. 

Jekk l-informazzjoni tkun waslet mingħand istituzzjoni oħra tal-Unjoni, is-Segretarju Ġenerali għandu jaġixxi f'konfor
mità mal-miżuri ta' sigurtà xierqa għal informazzjoni kklassifikata u l-arranġamenti stabbiliti imniżżla skont il-Ftehim 
Qafas mal-Kummissjoni jew il-Ftehim Interistituzzjonali mal-Kunsill. 

5. Kull min hu rikjest jittratta informazzjoni kunfidenzjali għandu jiġi mgħarraf bir-reqqa dwar il-proċeduri ta' sigurtà, 
il-perikli ta' konverżazzjoni indiskreta u r-relazzjonijiet tiegħu mal-midja, u għandu, fejn ikun xieraq, jiffirma dikjaraz
zjoni li mhux se jiżvela l-kontenut tal-informazzjoni kunfidenzjali lil terzi persuni, li se jirrispetta l-obbligi ta' protezzjoni 
ta' informazzjoni kklassifikata u li jirrikonoxxi l-konsegwenzi jekk dan ma jirnexxilux jagħmlu. L-aċċess għal jew l-użu 
ta' informazzjoni kklassifikata minn persuna li ma tkunx ġiet mgħarrfa u li ma tkunx iffirmat id-dikjarazzjoni korrispon
denti għandha titqies bħala ksur ta' sigurtà. 

6. Membri tal-Parlament Ewropew, uffiċjal tal-parlament jew impjegati oħra tal-Parlament li jaħdmu għall-gruppi poli
tiċi jew il-kuntratturi għandhom jirrapportaċ minnufih lis-Segretarju Ġenerali kwalunkwe ksur tas-sigurtà, telf jew kom
promess ta' informazzjoni kunfidenzjali li jistgħu jiġu għall-attenzjoni tagħhom. 

7. Kwalunkwe persuna responsabbli li kkompromettiet informazzjoni kunfidenzjali għandha tkun soġġetta għal azzjoni 
dixxiplinari b'konformita' mar-regoli u r-regolamenti rilevanti. Azzjoni ta' dan it-tip għandha tkun bla ħsara għal kull 
azzjoni ġuridika li tista' ssir b'konformita' mad-dritt applikabbli. 

8. Bla ħsara għal kull azzjoni ġuridika oħra, il-ksur imwettaq minn uffiċjali tal-Parlament u minn impjegati oħra tal- 
Parlament li jaħdmu għall-gruppi politiċi għandu jinvolvi l-applikazzjoni tal-proċeduri u l-pieni previsti fit-Titolu VI tar- 
Regolamenti tal-Persunal. 

9. Bla ħsara għal kull azzjoni ġuridika oħra, il-ksur imwettaq mill-Membri tal-Parlament Ewropew għandu jiġi pproċes
sat b'konformita' mal-Artikolu 9(2) u l-Artikoli 152, 153 u 154 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament.  
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1.3.1. 

 

  PE 422.604/BUR 

PROĊEDURA TA' AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TĦEJJIJA TA' 

RAPPORTI FUQ INIZJATTIVA PROPRJA 
 

DEĊIŻJONI TAL-KONFERENZA TAL-PRESIDENTI 

 

TAT-12 TA' DIĊEMBRU 20021 

 

 

 

IL-KONFERENZA TAL-PRESIDENTI, 

 

 

wara li kkunsidrat l-Artikoli 27, 29, 132, 133, 37, 46, 49, 51, 52, 54, 216(2) u 220(1) tar-Regoli ta' 

Proċedura; 

 

 

IDDEĊIDIET 

 

 

Artikolu 1 

Dispożizzjonijiet Generali 

 

Kamp ta' applikazzjoni 

 

1. Din id-deċiżjoni għandha tapplika għall-kategoriji ta' rapporti fuq inizjattiva proprja li 

ġejjin:  

 

(a) Rapporti fuq Inizjattiva Proprja Leġiżlattivi, imħejjija fuq il-bażi tal-Artikolu 225 tat-

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u tal-Artikolu 46 tar-Regoli ta' 

Proċedura; 

 

(b) Rapporti Strateġiċi, imħejjija fuq il-bażi ta' inizjattivi strateġiċi u prijoritarji mhux 

leġiżlattivi li huma inklużi fil-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni; 
 

(c) Rapporti fuq Inizjattiva Proprja Mhux Leġiżlattivi, li ma jitħejjewx fuq il-bażi ta' 

dokument ta' xi istituzzjoni jew entità oħra tal-Unjoni Ewropea jew li jitħejjew fuq il-bażi 

ta' dokument mgħoddi lill-Parlament bħala informazzjoni, bla ħsara għall-Artikolu 2(3); 
 

                                                 
1  Din id-deċiżjoni ġiet emendata b'deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tas-26 ta' Ġunju 2003 u ġiet 

ikkonsolidata fit-3 ta' Mejju 2004. Ġiet emendata ulterjorment b'riżultat ta' deċiżjonijiet adottati fil-plenarja fil-

15 ta' Ġunju 2006 u fit-13 ta' Novembru 2007 u ta' deċiżjonijiet tal-Konferenza tal-Presidenti tal-

14 ta' Frar 2008, tal-15 ta' Diċembru 2011, tas-6 ta' Marzu 2014 u tas-7 ta' April 2016, b'rettifika tal-

15 ta' Lulju 2016 u b'deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tat-3 ta' April 2019. 
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(d) Rapporti Annwali ta' Ħidma u ta' Segwitu, kif elenkati fl-Anness 12;3  

 

(e) Rapporti ta' Implimentazzjoni dwar it-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali, l-

implimentazzjoni u l-infurzar tat-Trattati u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni, strumenti ta' liġi 

mhux vinkolanti, u ftehimiet internazzjonali fis-seħħ jew suġġetti għall-applikazzjoni 

proviżorja4. 

 

 

Kwota 

 

2. Matul l-ewwel nofs tal-leġiżlatura, kull kumitat parlamentari jista' jabbozza b'mod 

simultanju massimu ta' sitt rapporti fuq inizjattiva proprja. Għall-kumitati b'sottokumitati, 

dik il-kwota għandha tiżdied bi tliet rapporti għal kull sottokumitat. Dawk ir-rapporti 

supplimentari għandhom jitfasslu mis-sottokumitat. 

 

Matul it-tieni nofs tal-leġiżlatura, kull kumitat parlamentari jista' jabbozza b'mod 

simultanju massimu ta' tliet rapporti fuq inizjattiva proprja. Għall-kumitati b'sottokumitati, 

dik il-kwota għandha tiżdied b'żewġ rapporti għal kull sottokumitat. Dawk ir-rapporti 

supplimentari għandhom jitfasslu mis-sottokumitat. 

 

Dawn li ġejjin mhumiex suġġetti għal tali limiti massimi: 

 

 rapporti fuq inizjattiva proprja leġiżlattivi; 

 

 rapporti ta' implimentazzjoni (kull kumitat jista' jħejji dan it-tip ta' rapport fi 

kwalunkwe mument). 

 

Perjodu minimu qabel l-adozzjoni 

 

3. Il-kumitat parlamentari li jkun qiegħed jistenna l-awtorizzazzjoni ma jistax jadotta r-

rapport inkwistjoni qabel jgħaddu tliet xhur mid-data tal-awtorizzazzjoni jew, fil-każ ta' 

notifika, qabel jgħaddu tliet xhur mid-data tal-laqgħa tal-Konferenza tal-Presidenti tal-

Kumitati li fiha jkun ġie nnotifikat ir-rapport. 

 

 

Artikolu 2 

Kundizzjonijiet għal awtorizzazzjoni 

 

1. Ir-rapport propost m'għandux jittratta suġġetti li jinvolvu fil-biċċa l-kbira tagħhom 

attivitajiet ta' analiżi u ta' riċerka li jistgħu jiġu koperti b'mezzi oħra, pereżempju permezz 

ta' studji. 

                                                 
2 Il-kumitati parlamentari li jkollhom il-ħsieb iħejju rapporti annwali ta' ħidma u ta' segwitu skont l-

Artikolu 132(1) tar-Regoli ta' Proċedura jew skont dispożizzjonijiet ġuridiċi oħra (kif imniżżla fl-Anness 2) 

għandhom jinnotifikaw dan bil-quddiem lill-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati, filwaqt li jindikaw, b'mod 

partikulari, il-bażi ġuridika rilevanti mit-Trattati u minn dispożizzjonijiet ġuridiċi oħra, fosthom ir-Regoli ta' 

Proċedura tal-Parlament. Il-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati mbagħad tagħti notifika tagħhom lill-

Konferenza tal-Presidenti. Rapporti bħal dawn għandhom jiġu awtorizzati b'mod awtomatiku u ma jkunux 

suġġetti għall-kwota msemmija fl-Artikolu 1(2). 
3
  Fid-deċiżjoni tagħha tas-7 ta' April 2011, il-Konferenza tal-Presidenti stqarret li rapporti fuq inizjattiva proprja 

mfasslin fuq il-bażi ta' rapporti annwali ta' ħidma u ta' segwitu elenkati fl-Annessi 1 u 2 ta' din id-deċiżjoni 

għandhom jitqiesu bħala rapporti strateġiċi skont it-tifsira tal-Artikolu 52(5) tar-Regoli ta' Proċedura. 
4 Ara l-Anness 3 għal din id-Deċiżjoni. 
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2. Ir-rapport propost m'għandux jittratta suġġetti li diġà kienu ttrattati f'rapport adottat 

f'sessjoni plenarja fit-12-il xahar ta' qabel, ħlief meta fatti ġodda jiġġustifikaw dan bħala 

eċċezzjoni. 

 

3. Għal dak li jirrigwarda rapporti li jitħejjew fuq il-bażi ta' dokument mgħoddi lill-Parlament 

għal skopijiet ta' informazzjoni, għandhom japplikaw il-kundizzjonijiet li ġejjin: 

 

 id-dokument bażiku jrid ikun dokument uffiċjali minn istituzzjoni jew korp tal-Unjoni 

Ewropea u jrid 

 

(a) ikun ġie mgħoddi b'mod uffiċjali lill-Parlament għal konsultazzjoni jew bħala 

informazzjoni, jew 

(b) ikun ġie ppubblikat f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea għall-iskop ta' 

konsultazzjoni mal-partijiet interessati, jew 

(c)  ikun ġie ippreżentat b'mod uffiċjali lill-Kunsill Ewropew; 

 

 id-dokument irid ikun tressaq bil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni Ewropea; u 

 

 it-talba għal awtorizzazzjoni trid titressaq mhux aktar tard minn erba' xhur wara d-data 

li fiha d-dokument ikkonċernat ikun tressaq lill-Parlament jew li fiha jkun ġie 

pubblikat f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. 

 

 

Artikolu 3 

Proċedura 

 

Awtorizzazzjoni awtomatika 

 

1. L-awtorizzazzjoni għandha tingħata b'mod awtomatiku wara notifika tat-talba lill-

Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati 

 

 għar-rapporti ta' implimentazzjoni;  

 

 għar-rapporti annwali ta' ħidma u ta' segwitu, kif elenkati fl-Anness 1. 

 

Rwol tal-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati 

 

2. It-talbiet għal awtorizzazzjoni, sostanzjati kif mistħoqq, għandhom jiġu indirizzati lill-

Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati, li għandha teżamina l-konformità tagħhom mal-

kriterji stipulati fl-Artikoli 1 u 2 kif ukoll mal-kwota stabbilita fl-Artikolu 1. Talbiet bħal 

dawn għandu jkollhom indikazzjoni tat-tip u tat-titolu eżatt tar-rapport u tad-dokument(i) 

bażiku/bażiċi, jekk ikun il-każ. 

 

3. Awtorizzazzjonijiet għat-tħejjija ta' rapporti strateġiċi għandha tingħata mill-Konferenza tal-

Presidenti tal-Kumitati wara li jkun ġie solvut kull kunflitt ta' kompetenza. Il-Konferenza tal-

Presidenti tista', wara talba speċifika minn grupp politiku, tirrevoka tali awtorizzazzjonijiet 

fi żmien erba' ġimgħat ta' ħidma parlamentari.  

 

4. Il-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati għandha tgħaddi lill-Konferenza tal-Presidenti t-

talbiet għal awtorizzazzjoni għat-tħejjija ta' rapporti fuq inizjattiva proprja leġiżlattivi jew 

rapporti fuq inizjattiva proprja mhux leġiżlattivi li jkunu ġew ivvalutati bħala konformi mal-
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kriterji u mal-kwota allokata. Fl-istess ħin, il-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati għandha 

tinnotifika lill-Konferenza tal-Presidenti b'kull rapport annwali ta' ħidma u ta' segwitu kif 

elenkati fl-Annessi 1 u 2, bir-rapporti ta' implimentazzjoni u bir-rapporti strateġiċi li jkunu 

ġew awtorizzati. 

 

Awtorizzazzjoni mill-Konferenza tal-Presidenti u s-soluzzjoni għal kunflitti ta' kompetenza 

 

5. Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tadotta deċiżjoni dwar talbiet għal awtorizzazzjoni biex 

jitħejjew rapporti fuq inizjattiva proprja leġiżlattivi kif ukoll rapporti fuq inizjattiva proprja 

mhux leġiżlattivi fi żmien erba' ġimgħat ta' ħidma parlamentari wara li jkunu tressqu quddiem 

il-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati, ħlief jekk tiddeċiedi, għal raġunijiet eċċezzjonali, li 

ttawwal id-data tal-iskadenza. 

 

6. Jekk jitqajmu dubji dwar il-kompetenza ta' kumitat biex iħejji rapport, il-Konferenza tal-

Presidenti għandha tieħu deċiżjoni fi żmien sitt ġimgħat ta' ħidma parlamentari fuq il-bażi ta' 

rakkomandazzjoni mill-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati jew, jekk ma jkunx hemm 

rakkomandazzjoni bħal din, mill-President tagħha. Jekk il-Konferenza tal-Presidenti ma tiħux 

deċiżjoni f'dak il-perjodu, ir-rakkomandazzjoni għandha titqies li tkun ġiet approvata.  

 

 

Artikolu 4 

Applikazzjoni tal-Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura – proċedura b'kumitati assoċjati 

 

1. It-talbiet għall-applikazzjoni tal-Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura għandhom jiġu 

ppreżentati mhux aktar tard mit-Tnejn ta' qabel il-laqgħa tal-Konferenza tal-Presidenti tal-

Kumitati li fiha jiġu ttrattati t-talbiet għal awtorizzazzjoni biex jitħejjew rapporti fuq 

inizjattiva proprja. 

 

2. Il-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati għandha tittratta t-talbiet għal awtorizzazzjoni għat-

tħejjija ta' rapporti fuq inizjattiva proprja u dawk għall-applikazzjoni tal-Artikolu 54 fil-laqgħa 

tagħha ta' kull xahar.  

 

3. Jekk il-kumitati konċernati ma jaslux għal ftehim dwar it-talba għall-applikazzjoni tal-

Artikolu 54, il-Konferenza tal-Presidenti għandha tieħu deċiżjoni fi żmien sitt ġimgħat ta' 

ħidma parlamentari fuq il-bażi ta' rakkomandazzjoni mfassla mill-Konferenza tal-Presidenti 

tal-Kumitati jew, jekk ma jkunx hemm rakkomandazzjoni bħal din, mill-President tagħha. 

Jekk il-Konferenza tal-Presidenti ma tiħux deċiżjoni f'dak il-perjodu, ir-rakkomandazzjoni 

għandha titqies li tkun ġiet approvata. 

 

 

Artikolu 5 

Dispożizzjonijiet finali 

 

1. Lejn tmiem il-leġiżlatura parlamentari, it-talbiet għal awtorizzazzjoni biex jitħejjew rapporti 

fuq inizjattiva proprja għandhom isiru mhux aktar tard mix-xahar ta' Lulju tas-sena ta' qabel 

l-elezzjonijiet. Wara dik id-data, jiġu awtorizzati biss it-talbiet eċċezzjonali sostanzjati kif 

xieraq. 

 

2. Il-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati għandha tippreżenta rapport lill-Konferenza tal-

Presidenti dwar il-progress tar-rapporti fuq inizjattiva proprja kull sentejn u nofs. 

 

3. Din id-deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fit-12 ta' Diċembru 2002. Hija tħassar u 
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tissostitwixxi d-deċiżjonijiet li ġejjin: 

 

– id-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-9 ta' Diċembru 1999 dwar il-proċedura 

għall-għoti ta' awtorizzazzjoni tat-tħejjija ta' rapporti fuq inizjattiva proprja fi ħdan it-

tifsira tal-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura, u d-deċiżjonijiet tal-Konferenzi tal-

Presidenti tal-15 ta' Frar u tas-17 ta' Mejju 2001 li aġġornaw l-anness ta' dik id-deċiżjoni; 

 

– id-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tal-15 ta' Ġunju 2000 dwar il-proċedura għall-

awtorizzazzjoni tat-tħejjija ta' rapporti dwar dokumenti mgħoddija lill-Parlament 

Ewropew għal skopijiet ta' informazzjoni minn istituzzjonijiet jew korpi oħra tal-Unjoni 

Ewropea. 
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Anness 1 

 

 

Rapporti annwali ta' ħidma u ta' segwitu suġġetti għal awtorizzazzjoni awtomatika u għall-

kwota li tillimita l-għadd ta' rapporti li jistgħu jiġu abbozzati b'mod simultanju (skont l-

Artikolu 1(2)u l-Artikolu 3 tad-Deċiżjoni) 

 

 

 

 

KUMITAT TITOLU 

Kumitat għall-Affarijiet Barranin  Ir-rapport annwali tal-Kunsill [Numru ordinali] 

skont id-Dispożittiv 8 tal-Kodiċi ta' Kondotta tal-

Unjoni Ewropea dwar l-Esportazzjoni tal-Armi 

Kumitat għall-Iżvilupp Il-ħidma tal-Assemblea Parlamentari Konġunta 

AKP-UE – rapport annwali [sena] 

Kumitat għall-Baġits/Kumitat għall-

Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji – 

kull sentejn, bl-assoċjazzjoni tal-

kumitat rispettiv l-ieħor taħt l-

Artikolu 54 

L-attivitajiet finanzjarji tal-Bank Ewropew tal-

Investiment – rapport annwali [sena] 

Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit Il-kontroll tal-attivitajiet finanzjarji tal-Bank 

Ewropew tal-Investiment – rapport annwali [sena] 

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u 

Monetarji 

Il-Bank Ċentrali Ewropew – rapport annwali 

[sena] 

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u 

Monetarji 

Il-politika tal-kompetizzjoni – rapport annwali 

[sena] 

Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien 

tal-Konsumatur 

Il-governanza tas-suq uniku fil-qafas tas-Semestru 

Ewropew – rapport annwali [sena] 

Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien 

tal-Konsumatur 

Il-protezzjoni tal-konsumatur – rapport annwali 

[sena] 

Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien 

tal-Konsumatur 

Is-servizzi u l-prodotti fis-suq uniku – rapport 

annwali [sena] 

Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali [Numru ordinali] rapport dwar il-koeżjoni 

ekonomika u soċjali 

Kumitat għall-Affarijiet Legali Il-monitoraġġ tal-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni 

Ewropea – [Numru ordinali] rapport annwali 

[sena] 

Kumitat għall-Affarijiet Legali L-idoneità regolatorja u s-sussidjarjetà u l-

proporzjonalità tal-Unjoni Ewropea – [Numru 

ordinali] rapport dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet 

li jkopri s-sena [sena] 

Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-

Ġustizzja u l-Intern  

Is-sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-Unjoni 

Ewropea – rapport annwali [sena] 

Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-

Ugwaljanza bejn is-Sessi 

L-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fl-Unjoni 

Ewropea – rapport annwali [sena] 

Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-

Ugwaljanza bejn is-Sessi 

L-integrazzjoni ta' kwistjonijiet ta' ugwaljanza 

bejn is-sessi fil-Parlament Ewropew – rapport 

annwali [sena] 
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Anness 2 

 

 

Rapporti annwali ta' ħidma u ta' segwitu suġġetti għal awtorizzazzjoni awtomatika u 

b'referenza speċifika għar-Regoli ta' Proċedura (mhux suġġetti għall-kwota li tillimita l-

għadd ta' rapporti li jistgħu jiġu abbozzati b'mod simultanju 

 

 

 

  

KUMITAT TITOLU 

Kumitat għall-Affarijiet Barranin Il-pajjiżi kandidati – rapport ta' progress annwali 

[sena] 

Kumitat għall-Affarijiet Barranin L-implimentazzjoni tal-politika estera u ta' sigurtà 

komuni – rapport annwali [sena] 

Kumitat għall-Affarijiet Barranin 

(Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża) 

L-implimentazzjoni tal-politika ta' sigurtà u ta' 

difiża komuni – rapport annwali [sena] 

Kumitat għall-Affarijiet Barranin 

(Sottokumitat għad-Drittijiet tal-

Bniedem) 

Id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja u 

l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni – 

rapport annwali [sena] 

Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit L-implimentazzjoni tal-politika kummerċjali 

komuni – rapport annwali [sena] 

Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit Il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni 

Ewropea – ġlieda kontra l-frodi – rapport annwali 

[sena] 

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u 

Monetarji 

L-Unjoni Bankarja – rapport annwali [sena] 

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u 

Monetarji 

Rapport dwar it-taxxa [sena] 

Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u 

l-Enerġija 

L-istat tal-Unjoni tal-Enerġija – rapport annwali 

[sena] 

Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-

Ġustizzja u l-Intern 

L-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament – 

rapport annwali [sena] 

Kumitat għall-Affarijiet 

Kostituzzjonali 

Il-partiti politiċi Ewropej – rapport annwali [sena] 

Kumitat għall-Petizzjonijiet Id-deliberazzjonijiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet 

fi [sena] 

Kumitat għall-Petizzjonijiet 

 

L-attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew – rapport 

annwali [sena] 
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Anness 3 

 

 

Rapporti ta' implimentazzjoni 

 

 

1. Ir-rapporti ta' implimentazzjoni għandu jkollhom l-għan li jinfurmaw lill-Parlament dwar l-

implimentazzjoni ta' leġiżlazzjoni tal-Unjoni, jew ta' strument ieħor imsemmi fl-

Artikolu 1(1)(e), sabiex jippermettu lill-plenarja tasal għal konklużjonijiet u tagħmel 

rakkomandazzjonijiet għal azzjonijiet konkreti li għandhom jittieħdu. Bħala tali, dawn 

huma magħmula minn żewġ partijiet: 

 
– nota spjegattiva, li fiha r-rapporteur jiddeskrivi l-fatti u jippreżenta s-sejbiet tiegħu 

dwar l-istat ta' implimentazzjoni, 
 
– mozzjoni għal riżoluzzjoni li tindika l-konklużjonijiet ewlenin u r-

rakkomandazzjonijiet għall-azzjonijiet li għandhom jittieħdu. 
 

Skont l-Artikolu 52a(2), in-nota spjegattiva hija r-responsabbiltà tar-rapporteur u 

m'għandhiex titressaq għall-vot. Meta jkun jidher li m'hemmx kunsens jew maġġoranza 

kbira dwar il-kontenut jew l-ambitu tad-dikjarazzjoni, il-president jista' jikkonsulta lill-

kumitat. 

 
2. Meta jkun qed jippjana rapport ta' implimentazzjoni, il-kumitat għandu jikkunsidra d-

disponibbiltà ta' fatti affidabbli dwar l-istat ta' implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni rilevanti. 

 

3. Il-kumitat għandu jorganizza l-allokazzjoni tar-rapporti ta' implimentazzjoni b'mod li ma 

jkunx ta' detriment għall-allokazzjoni ta' rapporti leġiżlattivi u mhux leġiżlattivi oħra. 

 

4. Rapport ta' implimentazzjoni għandu jiġi vvutat fil-kumitat sa mhux aktar tard minn 12-

il xahar wara li jkun ġie notifikat fil-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati. Din l-iskadenza 

tista' tiġi estiża mill-koordinaturi wara talba motivata mir-rapporteur. 

 

5. Ir-rapporteur għandu jkun assistit minn tim tal-proġett amministrattiv, ikkoordinat minn 

amministratur tal-kumitat. Ir-rapporteur għandu jinvolvi lix-shadow rapporteurs fl-istadji 

kollha tar-rapport. 

 

6. Ir-rapporteur għandu jkollu għad-dispożizzjoni tiegħu l-mezzi kollha meħtieġa f'termini ta' 

kompetenzi disponibbli, kemm ġewwa kif ukoll barra l-Parlament, u b'mod partikulari: 

 
– għandu jkun intitolat jitlob l-organizzazzjoni ta' mill-inqas smigħ f'kumitat wieħed u 

jipproponi l-grupp ta' koordinaturi, li se jieħdu d-deċiżjoni finali; 
 
– għandu jirċievi appoġġ analitiku mid-dipartiment tematiku rilevanti tal-Parlament u l-

Unità tal-Valutazzjoni tal-Impatt Ex-Post tad-Direttorat Ġenerali għas-Servizz ta' 

Riċerka tal-Parlament (b'mod partikulari, Valutazzjonijiet tal-Implimentazzjoni 

Ewropea); 

 
– għandu jkun intitolat jitlob li jsiru l-vjaġġi neċessarji għat-tiftix ta' fatti skont l-

Artikolu 25(9); 
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– għandu jirċievi awtorizzazzjoni jew mandat biex jagħmel kuntatt, f'isem il-kumitat, 
mal-parlamenti nazzjonali, il-Qorti tal-Awdituri, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew u l-Kumitat tar-Reġjuni, u mal-korpi rilevanti l-oħra kollha, sabiex jirċievi 
informazzjoni fattwali; 

 
– għandu jiġi pprovdut b'ittra ta' kredenzjali mingħand il-President, li tawtorizzah jitlob 

lill-Kummissjoni tiżvela l-informazzjoni kollha rilevanti dwar l-implimentazzjoni tal-

leġiżlazzjoni tal-Unjoni jew strumenti oħra msemmija fl-Artikolu 1(1)(e). 

 
Dawn l-elementi kollha għandhom jiġu definiti u organizzati mir-rapporteur fi ''proġett'' u 

jitressqu lill-koordinaturi jew lill-kumitat għall-approvazzjoni. 
 
7.  Ir-rapporteur għandu jinforma regolarment lill-kumitat dwar il-progress tal-attivitajiet 

tiegħu ta' tiftix ta' fatti. 
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Dan it-test hu maħsub purament bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u m’għandu l-ebda effett legali. L-istituzzjonijiet tal- 
Unjoni m'għandhom l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu. Il-verżjonijiet awtentiċi tal-atti rilevanti, inklużi l-preamboli 
tagħhom, huma dawk ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u disponibbli f’EUR-Lex. Dawk it-testi uffiċjali 

huma aċċessibbli direttament permezz tal-links inkorporati f’dan id-dokument 

►B ►C1 REGOLAMENT (UE) 2019/788 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL 

tas-17 ta’ April 2019 

dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej ◄ 

(ĠU L 130, 17.5.2019, p. 55) 

Emendat minn: 

Ġurnal Uffiċjali 

Nru Paġna Data 

►M1 Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/1673 tat-23 ta’ Lulju 
2019 

L 257 1 8.10.2019 

Ikkoreġut minn: 

►C1 Emendi, Ġ.U. L 334, 27.12.2019, p. 168 (2019/788) 
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▼C1 
REGOLAMENT (UE) 2019/788 TAL-PARLAMENT EWROPEW 

U TAL-KUNSILL 

tas-17 ta’ April 2019 

dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej 

▼B 

KAPITOLU I 

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI 

Artikolu 1 

Suġġett 

Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-proċeduri u l-kundizzjonijiet meħtieġa 
għal inizjattiva li tistieden lill-Kummissjoni, fil-qafas tas-setgħat tagħha, 
biex tippreżenta kull proposta xierqa dwar il-kwistjonijiet fejn iċ-ċitta
dini tal-Unjoni jikkunsidraw li jkun meħtieġ att legali tal-Unjoni għall- 
implimentazzjoni tat-Trattati (minn hawn 'il quddiem “l-inizjattiva taċ- 
ċittadini Ewropej” jew “inizjattiva”). 

Artikolu 2 

Id-dritt li wieħed jappoġġa inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej 

1. Kull ċittadin tal-Unjoni li jkun mill-inqas l-età biex ikun intitolat li 
jivvota fl-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew għandu d-dritt li 
jappoġġa inizjattiva billi jiffirma dikjarazzjoni ta' appoġġ f'konformità 
ma' dan ir-Regolament. 

L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu l-età minima ta' 16-il sena li tinti
tola għall-appoġġ ta' inizjattiva, f'konformità mal-liġijiet nazzjonali 
tagħhom, u f'tali każ huma għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni 
b'dan. 

2. F'konformità mal-liġi applikabbli, l-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jiżguraw li l-persuni b'diżabbiltà jkunu jistgħu jeżerċitaw id- 
dritt tagħhom li jappoġġaw inizjattivi u jkunu jista' jkollhom aċċess 
għas-sorsi rilevanti kollha ta' informazzjoni dwar inizjattivi, fuq bażi 
ugwali ma' ċittadini oħra. 

Artikolu 3 

L-għadd meħtieġ ta' firmatarji 

1. Inizjattiva hija valida jekk: 

(a) irċeviet l-appoġġ ta' mill-inqas miljun ċittadin tal-Unjoni skont l- 
Artikolu 2(1) (“firmatarji”) minn mill-inqas kwart tal-Istati Membri; 
u 

(b) f'mill-inqas kwart tal-Istati Membri, in-numru ta' firmatarji huwa 
mill-inqas daqs in-numru minimu stabbilit fl-Anness I, li jikkorris
pondi għan-numru ta' Membri tal-Parlament Ewropew eletti f'kull 
Stat Membru, multiplikat bin-numru totali ta' Membri tal-Parlament 
Ewropew, fil-mument tar-reġistrazzjoni tal-inizjattiva. 

2. Għall-finijiet tal-paragrafu 1, firmatarju għandu jingħadd fl-Istat 
Membru taċ-ċittadinanza tiegħu, irrispettivament mill-post fejn il-firma
tarju jkun iffirma d-dikjarazzjoni ta' appoġġ. 

▼B
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Artikolu 4 

Informazzjoni u assistenza mill-Kummissjoni u mill-Istati Membri 

1. Il-Kummissjoni għandha tipprovdi aċċess faċli u komprensiv għal 
informazzjoni u assistenza dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej liċ- 
ċittadini u l-gruppi ta' organizzaturi, inkluż billi tiddiriġihom mill-ġdid 
lejn is-sorsi rilevanti ta' informazzjoni u assistenza. 

Il-Kummissjoni għandha tqiegħed gwida dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini 
Ewropej għad-dispożizzjoni tal-pubbliku, kemm fuq l-Internet kif ukoll 
f'forma stampata, u fil-lingwi uffiċjali kollha tal-istituzzjonijiet tal- 
Unjoni. 

2. Il-Kummissjoni għandha tagħmel pjattaforma kollaborattiva fuq l- 
Internet għall-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej disponibbli, bla ħlas. 

Il-pjattaforma għandha tipprovdi pariri prattiċi u legali, u forum ta' 
diskussjoni dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej għall-iskambju ta' 
informazzjoni u l-aħjar prattiki fost iċ-ċittadini, gruppi ta' organizzaturi, 
partijiet ikkonċernati, organizzazzjonijiet mhux governattivi, esperti u 
istituzzjonijiet u korpi oħra tal-Unjoni li jixtiequ jipparteċipaw. 

Din il-pjattaforma għandha tkun aċċessibbli għall-persuni b'diżabbiltà. 

L-ispejjeż għall-istabbiliment, it-tħaddim u ż-żamma ta' pjattaforma 
għandhom jitħallsu mill-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea. 

3. Il-Kummissjoni għandha tagħmel reġistru online disponibbli li 
jippermetti gruppi ta' organizzaturi jimmaniġġjaw l-inizjattiva tagħhom 
matul il-proċedura. 

Ir-reġistru għandu jinkludi sit web pubbliku li jipprovdi informazzjoni 
dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej b'mod ġenerali kif ukoll dwar 
inizjattivi speċifiċi u l-istatus rispettiv tagħhom. 

Il-Kummissjoni għandha taġġorna r-reġistru b'mod regolari billi tagħmel 
l-informazzjoni ppreżentata mill-grupp ta' organizzaturi disponibbli. 

4. Wara li l-Kummissjoni tirreġistra inizjattiva skont l-Artikolu 6, din 
għandha tipprovdi traduzzjoni tal-kontenut ta' dik l-inizjattiva, inkluż l- 
anness tagħha, fil-lingwi uffiċjali kollha tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni, fi 
ħdan il-limiti stabbiliti fl-Anness II, għall-pubblikazzjoni tagħha fir- 
reġistru u l-użu tagħha għall-ġbir tad-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ f'kon
formità ma' dan ir-Regolament. 

Il-grupp ta' organizzaturi jista', barra minn hekk, jipprovdi traduzzjoni
jiet fil-lingwi uffiċjali kollha tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni tal-informaz
zjoni addizzjonali dwar l-inizjattiva u, jekk jeżisti, abbozz ta' att legali 
msemmi fl-Anness II, ippreżentat f'konformità mal-Artikolu 6(2). Dawk 
it-traduzzjonijiet għandhom ikunu r-responsabbiltà tal-organizzaturi. Il- 
kontenut tat-traduzzjonijiet ipprovduti mill-grupp ta' organizzaturi 
għandu jikkorrispondi għall-kontenut tal-inizjattiva ppreżentata skont l- 
Artikolu 6(2). 

Il-Kummissjoni għandha tiżgura l-pubblikazzjoni fir-reġistru u fuq is-sit 
web pubbliku dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej tal-informazzjoni 
ppreżentata skont l-Artikolu 6(2) u t-traduzzjonijiet ippreżentati skont 
dan il-paragrafu. 

5. Il-Kummissjoni għandha tiżviluppa servizz ta' skambju ta' fajls 
għat-trasferiment ta' dikjarazzjonijiet ta' appoġġ lill-awtoritajiet kompe
tenti tal-Istati Membri, f'konformità mal-Artikolu 12, u tagħmlu dispo
nibbli bla ħlas għall-grupp ta' organizzaturi. 
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6. Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi punt ta' kuntatt wieħed jew 
aktar sabiex jipprovdu, bla ħlas, informazzjoni u assistenza lill-gruppi ta' 
organizzaturi f'konformità mad-dritt tal-Unjoni u nazzjonali applikabbli. 

KAPITOLU II 

DISPOŻIZZJONIJIET PROĊEDURALI 

Artikolu 5 

Grupp ta' organizzaturi 

1. Inizjattiva għandha tiġi ppreparata u ġestita minn grupp ta' mill- 
inqas seba' persuni fiżiċi (il-“grupp ta' organizzaturi”). Il-membri tal- 
Parlament Ewropew ma għandhomx jgħoddu għall-finijiet ta' dak l- 
għadd minimu. 

2. Il-membri tal-grupp ta' organizzaturi għandhom ikunu ċittadini tal- 
Unjoni ta' età xierqa biex ikunu intitolati jivvotaw fl-elezzjonijiet tal- 
Parlament Ewropew u l-grupp għandu jinkludi residenti ta' mill-anqas 
seba' Stati Membri differenti, fil-mument tar-reġistrazzjoni tal-inizjattiva. 

Għal kull inizjattiva, il-Kummissjoni għandha tippubblika l-ismijiet tal- 
membri kollha tal-grupp ta' organizzaturi fir-reġistru skont ir-Regola
ment (UE) 2018/1725. 

3. Il-grupp ta' organizzaturi għandu jaħtar tnejn mill-membri tiegħu 
bħala, rappreżentant u sostitut, rispettivament, li għandhom ikunu 
responsabbli sabiex jikkollaboraw bejn il-grupp ta' organizzaturi u l- 
istituzzjonijiet tal-Unjoni matul il-proċedura kollha u li għandu jkollhom 
mandat biex jaġixxu f'isem il-grupp ta' organizzaturi (il-“persuni ta' 
kuntatt”). 

Il-grupp ta' organizzaturi jista' wkoll jinnomina massimu ta' żewġ 
persuni fiżiċi oħra, magħżula minn fost il-membri tiegħu jew b'xi 
mod ieħor, li huma awtorizzati li jaġixxu f'isem persuni ta' kuntatt 
għall-finijiet ta' kuntatt mal-istituzzjonijiet tal-Unjoni matul il-proċedura 
kollha. 

4. Il-grupp ta' organizzaturi għandu jinforma lill-Kummissjoni b'kull 
tibdil fir-rigward tal-kompożizzjoni tiegħu matul il-proċedura kollha u 
għandu jipprovdi provi xierqa li r-rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafi 1 u 2 
ikunu ssodisfati. Il-bidliet fil-kompożizzjoni ta' grupp ta' organizzaturi 
għandhom jiġu riflessi fil-formoli ta' dikjarazzjonijiet ta' appoġġ u l- 
ismijiet tal-membri preżenti u passati tal-grupp ta' organizzaturi 
għandhom jibqgħu disponibbli fir-reġistru matul il-proċedura kollha. 

5. Mingħajr preġudizzju għar-responsabbiltà tar-rappreżentant ta' 
grupp ta' organizzaturi bħala l-kontrollur tad-data skont it-tifsira tal- 
Artikolu 82(2) tar-Regolament (UE) 2016/679, il-membri ta' grupp ta' 
organizzaturi għandhom ikunu responsabbli b'mod konġunt u in solidum 
għal kwalunkwe ħsara kkawżata matul l-organizzazzjoni ta' inizjattiva 
minn atti illegali mwettqa b'mod intenzjonali jew b'negliġenza serja, 
skont il-liġi nazzjonali applikabbli. 

6. Mingħajr preġudizzju għall-penali taħt l-Artikolu 84 tar-Regola
ment (UE) 2016/679, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-membri 
ta' grupp ta' organizzaturi jkunu, f'konformità mal-liġi nazzjonali, 
soġġetti għal penali effettivi, proporzjonati u dissważivi għal ksur ta' 
dan ir-Regolament u b'mod partikolari għal: 
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(a) dikjarazzjonijiet foloz; 

(b) l-użu frodulenti tad-data. 

7. Fejn entità ġuridika ġiet maħluqa, skont il-liġi nazzjonali ta' Stat 
Membru b'mod speċifiku għall-finijiet ta' ġestjoni ta' inizjattiva partiko
lari, dik l-entità ġuridika għandha titqies li hija grupp ta' organizzaturi 
jew il-membri tiegħu, għall-fini, kif applikabbli, tal-paragrafi 5 u 6 ta' 
dan l-Artikolu, l-Artikoli 6(2) u (4) sa (7) u l-Artikoli 7 sa 19 u l- 
Annessi II sa VII, sakemm membru tal-grupp ta' organizzaturi maħtur 
bħala r-rappreżentant tiegħu għandu s-setgħa jaġixxi f'isem l-entità ġuri
dika. 

Artikolu 6 

Reġistrazzjoni 

1. Id-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ għal inizjattiva jistgħu jinġabru biss 
wara li l-inizjattiva tkun ġiet irreġistrata mill-Kummissjoni. 

2. Il-grupp ta' organizzaturi għandhom jippreżentaw it-talba għal 
reġistrazzjoni lill-Kummissjoni permezz tar-reġistru. 

Meta jippreżenta t-talba il-grupp ta' organizzaturi għandu wkoll: 

(a) jittrażmetti l-informazzjoni msemmija fl-Anness II, f'waħda mil- 
lingwi uffiċjali tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni; 

(b) jindika s-seba' membri li jridu jitqiesu għall-finijiet tal-Artikolu 5(1) 
u (2), fejn il-grupp ta' organizzaturi jkun magħmul minn aktar minn 
seba' membri; 

(c) fejn rilevanti, jindika li entità ġuridika nħolqot, skont l-Artikolu 5(7). 

▼C1 
Mingħajr preġudizzju għall-paragrafi 4, il-Kummissjoni għandha tidde 
ċiedi dwar it-talba għal reġistrazzjoni fi żmien xahrejn mill-preżentaz
zjoni tiegħu. 

▼B 
3. Il-Kummissjoni għandha tirreġistra inizjattiva jekk: 

(a) il-grupp ta' organizzaturi pprovda evidenza biżżejjed li huwa jisso
disfa r-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 5(1) u (2) u jkun ħatar il- 
persuni ta' kuntatt f'konformità mal-ewwel subparagrafu tal-Arti
kolu 5(3); 

(b) fis-sitwazzjoni msemmija fl-Artikolu 5(7), l-entità ġuridika ġiet 
maħluqa bl-għan speċifiku li tiżgura l-ġestjoni ta' din l-inizjattiva 
u membru tal-grupp ta' organizzaturi maħtur bħala r-rappreżentant 
tiegħu jingħata l-mandat li jaġixxi f'isem l-entità ġuridika; 

(c) l-ebda mill-partijiet tal-inizjattiva ma jaqgħu manifestament barra 
mill-ambitu tas-setgħat tal-Kummissjoni li tressaq proposta għal 
att legali tal-Unjoni għall-għan ta' implimentazzjoni tat-Trattati; 

(d) li l-inizjattiva ma tkunx manifestament abbużiva, frivola jew vessa
torja; 

(e) li l-inizjattiva ma tkunx manifestament kuntrarja għall-valuri tal- 
Unjoni kif stipulati fl-Artikolu 2 TUE u d-drittijiet minquxa fil- 
Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. 
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Għall-finijiet jiġi stabbilit jekk ir-rekwiżiti stabbiliti fil-punti (a) sa (e) 
tal-ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu humiex issodisfati, il- 
Kummissjoni għandha tivvaluta l-informazzjoni pprovduta mill-grupp 
ta' organizzaturi skont il-paragrafu 2. 

▼C1 
Jekk wieħed jew aktar mir-rekwiżiti stabbiliti fil-punti (a) sa (e) tal- 
ewwel subparagrafu ta’ dan il-paragrafu ma jkunux sodisfatti, il- 
Kummissjoni għandha tirrifjuta li tirreġistra inizjattiva, mingħajr preġu
dizzju għall-paragrafu 4. 

▼B 
4. Fejn tqis li r-rekwiżiti stabbiliti fil-punti(a), (b), (d) u (e) tal-ewwel 
subparagrafu tal-paragrafu 3 huma ssodisfati iżda li r-rekwiżit stabbilit 
fil-punt (c) tal-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 3 mhux issodisfat, il- 
Kummissjoni għandha, fi żmien xahar minn meta titressaq it-talba, 
tgħarraf lill-grupp ta' organizzaturi bil-valutazzjoni tagħha u r-raġunijiet 
għaliha. 

F'tali każ, il-grupp ta' organizzaturi jista' jew jemenda l-inizjattiva biex 
iqis il-valutazzjoni tal-Kummissjoni biex jiżgura li l-inizjattiva tkun 
konformi mar-rekwiżit stipulat fil-punt (c) tal-ewwel subparagrafu tal- 
paragrafu 3, jew iżomm, jew jirtira, l-inizjattiva inizjali. Il-grupp ta' 
organizzaturi għandu jinforma lill-Kummissjoni bl-għażla tiegħu fi 
żmien xahrejn mill-wasla tal-evalwazzjoni tal-Kummissjoni u jagħti r- 
raġunijiet tiegħu, u għandu, jippreżenta emendi, jekk hemm, għall- 
inizjattiva inizjali. 

Fejn il-grupp ta' organizzaturi jemenda jew iżomm l-inizjattiva inizjali 
tiegħu skont it-tieni subparagrafu ta' dan il-paragrafu, il-Kummissjoni 
għandha: 

(a) tirreġistra l-inizjattiva, jekk tissodisfa r-rekwiżiti msemmija fil-punt 
(c) tal-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 3; 

(b) tirreġistra parzjalment l-inizjattiva, jekk parti tal-inizjattiva, inklużi 
l-għanijiet ewlenin tagħha, ma tkunx taqa' manifestament barra mill- 
ambitu tas-setgħat tal-Kummissjoni li tressaq proposta għal att legali 
tal-Unjoni għall-għan ta' implimentazzjoni tat-Trattati; 

(c) inkella, tirrifjuta li tirreġistra l-inizjattiva. 

Il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi dwar din it-talba fi żmien xahar 
mill-wasla tal-informazzjoni msemmija fit-tieni subparagrafu ta' dan il- 
paragrafu mill-grupp ta' organizzaturi. 

5. Inizjattiva taċ-ċittadini proposta li tkun ġiet reġistrata għandha ssir 
pubblika fir-reġistru. 

Fejn il-Kummissjoni tirreġistra parzjalment inizjattiva għandha tippub
blika informazzjoni dwar l-ambitu tar-reġistrazzjoni tal-inizjattiva fir- 
reġistru. 

F'tali każ, il-grupp ta' organizzaturi għandu jiżgura li l-firmatarji potenz
jali jiġu infurmati dwar l-ambitu tar-reġistrazzjoni tal-inizjattiva u tal-fatt 
li d-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ jinġabru biss f'dak li jirrigwarda l-kamp 
ta' applikazzjoni tar-reġistrazzjoni. 

6. Il-Kummissjoni għandha tirreġistra inizjattiva taħt numru ta' reġis
trazzjoni uniku u tgħarraf lill-grupp ta' organizzaturi biha. 
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7. Fejn tirrifjuta li tirreġistra jew inkella li tirreġistra b'mod parzjali 
inizjattiva taċ-ċittadini skont il-paragrafu 4, il-Kummissjoni għandha 
tiddikjara r-raġunijiet għad-deċiżjoni tagħha u tinforma lill-grupp ta' 
organizzaturi. Hija għandha tinforma wkoll lill-grupp ta' organizzaturi 
dwar ir-rimedji ġudizzjarji u extraġudizzjarji kollha possibbli disponibbli 
għalih. 

Il-Kummissjoni għandha tqiegħed id-deċiżjonijiet kollha dwar talbiet 
għal reġistrazzjoni li hija tadotta skont dan l-Artikolu għad-dispożizzjoni 
tal-pubbliku fir-reġistru u fuq is-sit web pubbliku dwar l-inizjattiva taċ- 
ċittadini Ewropej. 

8. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Parlament Ewropew, lill- 
Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar- 
Reġjuni dwar ir-reġistrazzjoni ta' inizjattiva. 

Artikolu 7 

Irtirar ta' inizjattiva 

F'kull ħin qabel ma jippreżenta l-inizjattiva lill-Kummissjoni skont l- 
Artikolu 13, il-grupp ta' organizzaturi jista' jirtira inizjattiva li tkun 
ġiet reġistrata skont l-Artikolu 6. Dik l-informazzjoni għandha tiġi 
ppubblikata fir-reġistru. 

Artikolu 8 

Perjodu ta' ġbir 

1. Kull dikjarazzjoni ta' appoġġ għandha tinġabar fi żmien perjodu li 
ma jaqbiżx it-12-il xahar minn data magħżula mill-grupp ta' organizza
turi (il-“perjodu ta' ġbir”), mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 11(6). 
Dik id-data m'għandhiex tkun aktar tard minn sitt xhur wara r-reġistraz
zjoni tal-inizjattiva skont l-Artikolu 6. 

Il-grupp ta' organizzaturi għandu jinforma lill-Kummissjoni bid-data 
magħżula mill-inqas 10 ijiem tax-xogħol qabel dik id-data. 

Fejn, matul il-perjodu ta' ġbir, il-grupp ta' organizzaturi jkun jixtieq 
itemm il-ġbir tad-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ qabel it-tmiem tal-perjodu 
ta' ġbir, huwa għandu jinforma lill-Kummissjoni b'dik l-intenzjoni mill- 
anqas għaxart ijiem ta' xogħol qabel id-data l-ġdida magħżula għat- 
tmiem tal-perjodu ta' ġbir. 

Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istati Membri dwar id-data msem
mija fl-ewwel subparagrafu. 

2. Il-Kummissjoni għandha tindika d-dati tal-bidu u t-tmiem tal- 
perjodu tal-ġbir fir-reġistru. 

3. Il-Kummissjoni għandha tagħlaq l-operazzjoni tas-sistema ċentrali 
ta' ġbir online msemmija fl-Artikolu 10, u l-grupp ta' organizzaturi 
għandhom jagħlqu l-operazzjoni ta' sistema individwali ta' ġbir online 
msemmija fl-Artikolu 11, fid-data li fiha jintemm il-perjodu ta' ġbir. 

Artikolu 9 

Proċedura għall-ġbir tad-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ 

1. Id-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ jistgħu jiġu ffirmati online jew 
f'forma stampata. 
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2. Jistgħu jintużaw biss formoli li jikkonformaw mal-mudelli stabbi
liti fl-Anness III biex jinġabru d-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ. 

L-organizzaturi għandhom jimlew il-formoli msemmija fl-Anness III 
qabel ma jibda l-ġbir tad-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ mill-firmatarji. L- 
informazzjoni mogħtija fil-formoli għandha tikkorrispondi għall-infor
mazzjoni li hemm fir-reġistru. 

Fejn il-grupp ta' organizzaturi jagħżel li jinġabru d-dikjarazzjonijiet ta' 
appoġġ online permezz tas-sistema ċentrali ta' ġbir online prevista fl- 
Artikolu 10, il-Kummissjoni għandha tkun responsabbli li tipprovdi 
formoli xierqa, skont l-Anness III. 

Meta inizjattiva tkun ġiet parzjalment reġistrata skont l-Artikolu 6(4), il- 
formoli stabbiliti fl-Anness III kif ukoll is-sistema ċentrali ta' ġbir online 
u s-sistema individwali ta' ġbir online, kif applikabbli, għandha tirrifletti 
l-ambitu tar-reġistrazzjoni tal-inizjattiva. Il-formoli tad-dikjarazzjonijiet 
ta' appoġġ jistgħu jiġu adattati għall-fini tal-ġbir online jew f'forma 
stampata. 

L-Anness III ma għandux japplika meta ċ-ċittadini jappoġġaw inizjattiva 
online, permezz tas-sistema ċentrali ta' ġbir online imsemmija fl-Arti
kolu 10, bl-użu tal-mezzi ta' identifikazzjoni elettronika notifikati fit- 
tifsira tar-Regolament (UE) Nru 910/2014 imsemmija fl-Artikolu 10(4) 
ta' dan ir-Regolament. Iċ-ċittadini għandhom jipprovdu n-nazzjonalità 
tagħhom u l-Istati Membri għandhom jaċċettaw is-sett minimu ta' data 
għal persuna fiżika skont ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal- 
Kummissjoni (UE) 2015/1501 ( 1 ). 

3. Persuna li tiffirma dikjarazzjoni ta' appoġġ għandha tkun meħtieġa 
li tipprovdi biss id-data personali mniżżla fl-Anness III. 

4. L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar jekk 
jixtiequx jiġu inklużi fil-parti A jew B, rispettivament, tal-Anness III 
sat-30 ta' Ġunju 2019. L-Istati Membri li jixtiequ jiġu inklużi fil-parti B 
tal-Anness III, għandhom jindikaw it-tip(i) ta' numru (tad-dokument) ta' 
identifikazzjoni personali msemmi fih. 

Sal-1 ta' Jannar 2020, il-Kummissjoni għandha tippubblika l-formoli 
stabbiliti fl-Anness III fir-reġistru. 

Stat Membru inkluż f'parti waħda tal-Anness III jista' jitlob lill- 
Kummissjoni biex jiġi ttrasferit fil-parti l-oħra tal-Anness III. Hija 
għandha tagħmel it-talba tagħha lill-Kummissjoni mill-inqas sitt xhur 
qabel id-data li minnha l-formoli ġodda ser ikunu applikabbli. 

5. Il-grupp ta' organizzaturi għandu jkun responsabbli għall-ġbir tad- 
dikjarazzjonijiet ta' appoġġ mill-firmatarji f'forma stampata. 

6. Persuna tista' tiffirma dikjarazzjoni ta' appoġġ għal inizjattiva 
darba biss. 

▼B 

( 1 ) Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/1501 tat- 
8 ta' Settembru 2015 dwar il-qafas ta' interoperabbiltà skont l-Artikolu 12(8) 
tar-Regolament (UE) Nru 910/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
dwar l-identifikazzjoni elettronika u s-servizzi fiduċjarji għal transazzjonijiet 
elettroniċi fis-suq intern u li jħassar id-Direttiva 1999/93/KE (ĠU L 235, 
9.9.2015, p. 1).
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7. Il-grupp ta' organizzaturi għandu jinforma lill-Kummissjoni dwar 
l-għadd ta' dikjarazzjonijiet ta' appoġġ miġbura f'kull Stat Membru mill- 
anqas kull xahrejn matul il-perjodu ta' ġbir u tal-għadd finali fi żmien 
tliet xhur minn tmiem il-perjodu ta' ġbir għall-pubblikazzjoni fir- 
reġistru. 

Fejn l-għadd ta' dikjarazzjonijiet ta' appoġġ meħtieġ ma ntlaħaqx jew 
fin-nuqqas ta' tweġiba mill-grupp ta' organizzaturi fi żmien tliet xhur 
mit-tmiem tal-perjodu ta' ġbir, il-Kummissjoni għandha tagħlaq l-iniz
jattiva u tippubblika avviż għal dak l-għan fir-reġistru. 

Artikolu 10 

Sistema ċentrali ta' ġbir online 

1. Għall-fini tal-ġbir online ta' dikjarazzjonijiet ta' appoġġ, il- 
Kummissjoni għandha tistabbilixxi, sal-1 ta' Jannar 2020, u topera 
minn dik id-data, sistema ċentrali ta' ġbir online, f'konformità mad- 
Deċiżjoni (UE, Euratom) 2017/46. 

L-ispejjeż tal-istabbiliment u l-operat tas-sistema ċentrali ta' ġbir online 
għandhom jitħallsu mill-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea. L-użu ta' 
sistema ċentrali ta' ġbir online għandu jkun bla ħlas. 

Is-sistema ċentrali ta' ġbir online għandha tkun aċċessibbli għall-persuni 
b'diżabbiltà. 

Id-data miksuba permezz tas-sistema ċentrali ta' ġbir online għandha 
tinħażen f'servers disponibbli mill-Kummissjoni għal dak l-għan. 

Is-sistema ċentrali ta' ġbir online għandha tippermetti li jittellgħu d- 
dikjarazzjonijiet ta' appoġġ miġburin f'forma stampata. 

2. Għal kull inizjattiva, il-Kummissjoni għandha tiżgura li d-dikjaraz
zjonijiet ta' appoġġ jistgħu jinġabru permezz tas-sistema ċentrali ta' ġbir 
online matul il-perjodu ta' ġbir determinat skont l-Artikolu 8. 

3. Sa mhux aktar tard minn għaxart ijiem tax-xogħol qabel il-bidu 
tal-perjodu ta' ġbir, il-grupp ta' organizzaturi għandu jinforma lill- 
Kummissjoni dwar jekk jixtieqx juża s-sistema ċentrali ta' ġbir online 
u jekk jixtieqx itella' d-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ miġbura f'forma 
stampata. 

Fejn grupp ta' organizzaturi jixtieq itella' dawk id-dikjarazzjonijiet ta' 
appoġġ miġburin f'forma stampata, dan għandu jtella' d-dikjarazzjonijiet 
ta' appoġġ kollha miġburin f'forma stampata sa mhux aktar tard minn 
xahrejn wara t-tmiem tal-perjodu ta' ġbir, u għandu jinforma lill- 
Kummissjoni b'dan. 

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li: 

(a) iċ-ċittadini jistgħu jappoġġaw inizjattivi online permezz ta' dikjaraz
zjonijiet ta' appoġġ billi jużaw mezzi ta' identifikazzjoni elettronika 
notifikati jew jiffirmaw id-dikjarazzjoni ta' appoġġ b'firma elettro
nika fis-sens tar-Regolament (UE) Nru 910/2014; 

(b) in-nodu tal-Kummissjoni e-IDAS żviluppat fil-qafas tar-Regolament 
(UE) Nru 910/2014 u r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 
2015/1501 jkun rikonoxxut. 

▼B
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5. Il-Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-partijiet ikkonċernati dwar 
żviluppi u titjib ulterjuri tas-sistema ċentrali ta' ġbir online biex jitqiesu 
s-suġġerimenti u t-tħassib tagħhom. 

Artikolu 11 

Sistemi individwali ta' ġbir online 

1. Fejn grupp ta' organizzaturi ma jużax is-sistema ċentrali ta' ġbir 
online, dan jista' jiġbor dikjarazzjonijiet ta' appoġġ online f'diversi Stati 
Membri jew fl-Istati Membri kollha permezz ta' sistema unika ta' ġbir 
online oħra (“is-sistema indivdwali ta' ġbir online”). 

Fejn id-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ jinġabru online, id-data li tinkiseb 
online permezz tas-sistema ta' ġbir online għandha tinħażen fit-territorju 
ta' Stat Membru. 

2. Il-grupp ta' organizzaturi għandu jiżgura li s-sistema ta' ġbir online 
tikkonforma mar-rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafu 4 ta' dan l-Artikolu u 
fl-Artikolu 18(3) tul il-perjodu tal-ġbir. 

3. Wara r-reġistrazzjoni tal-inizjattiva u qabel il-bidu tal-perjodu tal- 
ġbir, u mingħajr preġudizzju għas-setgħat tal-awtoritajiet superviżorji 
nazzjonali taħt il-Kapitolu VI tar-Regolament (UE) 2016/679, il-grupp 
ta' organizzaturi għandu jitlob lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru 
li fih id-data miġbura permezz tas-sistema individwali ta' ġbir online 
tinħażen biex jiġi ċċertifikat li dik is-sistema tikkonforma mar-rekwiżiti 
stabbiliti fil-paragrafu 4 ta' dan l-Artikolu. 

Fejn sistema individwali ta' ġbir online tikkonforma mar-rekwiżiti stab
biliti fil-paragrafu 4 ta' dan l-Artikolu, l-awtorità kompetenti għandha 
toħroġ ċertifikat għal dak l-effett skont il-mudell stabbilit fl-Anness IV 
fi żmien xahar mit-talba. Il-grupp ta' organizzaturi għandu jagħmel 
kopja ta' dak iċ-ċertifikat disponibbli għall-pubbliku fuq is-sit web 
użat għas-sistema individwali ta' ġbir online. 

L-Istati Membri għandhom jirrikonoxxu ċ-ċertifikati maħruġa mill-awto
ritajiet kompetenti tal-Istati Membri l-oħra. 

4. Is-sistemi individwali ta' ġbir online għandu jkollhom karatteristiċi 
tekniċi u ta' sigurtà adegwati biex jiżguraw tul il-perjodu tal-ġbir li: 

(a) persuni fiżiċi biss ikunu kapaċi jiffirmaw dikjarazzjoni ta' appoġġ; 

(b) l-informazzjoni provduta dwar l-inizjattiva tikkorrispondi mal-infor
mazzjoni ppubblikata fir-reġistru; 

(c) id-data tinġabar mill-firmatarji skont l-Anness III; 

(d) id-data pprovduta mill-firmatarji tinġabar u tinħażen b'mod sigur. 

5. Sal-1 ta' Jannar 2020, il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta' im
plimentazzjoni li jistabbilixxu l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għall-impli
mentazzjoni tal-paragrafu 4 ta' dan l-Artikolu. Dawk l-atti ta' impliment
azzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija 
fl-Artikolu 22. 

Il-Kummissjoni tista' titlob parir tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għas- 
Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (“ENISA”) fl-iżvilupp tal-ispe 
ċifikazzjonijiet tekniċi msemmija fl-ewwel subparagrafu. 

▼B
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6. Fejn id-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ jinġabru permezz ta' sistema 
individwali ta' ġbir online, il-perjodu tal-ġbir jista' jibda biss ladarba ċ- 
ċertifikat imsemmi fil-paragrafu 3 ikun inħareġ għal dik is-sistema 

7. Dan l-Artikolu għandu japplika biss għall-inizjattivi reġistrati 
skont l-Artikolu 6 tal-31 ta' Diċembru 2022. 

Artikolu 12 

Verifika u ċertifikazzjoni ta' dikjarazzjonijiet ta' appoġġ mill-Istati 
Membri 

1. Kull Stat Membru għandu jivverifika u jiċċertifika li d-dikjaraz
zjonijiet ta' appoġġ iffirmati miċ-ċittadini tiegħu jikkonformaw mad-dis
pożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament (l-“Istat Membru responsabbli”). 

2. Fi żmien tliet xhur minn tmiem il-perjodu ta' ġbir u mingħajr 
preġudizzju għall-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu, il-grupp ta' organizza
turi għandu jippreżenta d-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ, miġburin online 
jew f'forma stampata, lill-awtoritajiet kompetenti msemmija fl-Arti
kolu 20(2) tal-Istat Membru responsabbli. 

Il-grupp ta' organizzaturi għandu jippreżenta d-dikjarazzjonijiet ta' 
appoġġ lill-awtoritajiet kompetenti biss meta l-għadd minimu ta' firma
tarji stabbiliti fl-Artikolu 3 jintlaħaq. 

Id-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ għandhom jintbagħtu lil kull awtorità 
kompetenti fl-Istat Membru responsabbli darba biss, bl-użu tal-formola 
stabbilita fl-Anness V. 

Id-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ, li ġew miġburin online għandhom jiġu 
ppreżentati skont formola elettronika standard disponibbli għall- 
pubbliku mill-Kummissjoni. 

Id-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ miġburin f'forma stampata kif ukoll għal 
dawk miġburin permezz ta' sistema individwali ta' ġbir online 
għandhom jiġu ppreżentati separatament. 

3. Il-Kummissjoni għandha tippreżenta d-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ 
miġbura online permezz tas-sistema ċentrali ta' ġbir online kif ukoll 
dawk miġbura f'forma stampata u mtella' skont it-tieni subparagrafu 
tal-Artikolu 10(3) tal-awtorità kompetenti tal- Istat Membru responsabbli 
hekk kif il-grupp ta' organizzaturi jkun ippreżenta l-formola li tinsab fl- 
Anness V lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru responsabbli f'kon
formità mal-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu. 

Fejn grupp ta' organizzaturi ġabar id-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ 
permezz ta' sistema individwali ta' ġbir online, jista' jitlob lill-Kummiss
joni tippreżentahom lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru respon
sabbli. 

Il-Kummissjoni għandha tippreżenta dikjarazzjoni ta' appoġġ skont it- 
tieni sar-raba' subparagrafu ta' paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu, bl-użu tas- 
servizz għall-iskambju tal-fajls imsemmi fl-Artikolu 4(5). 
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4. Fi żmien tliet xhur minn meta jirċievu d-dikjarazzjonijiet ta' 
appoġġ, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jivverifikawhom fuq il- 
bażi ta' kontrolli adatti, li jistgħu jkunu bbażati fuq teħid ta' kampjuni 
b'mod każwali, f'konformità mal-liġi u l-prassi nazzjonali. 

Fejn id-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ jinġabru online kif ukoll f'forma 
stampata huma ppreżentati separatament, dak il-perjodu għandu jibda 
jiskorri meta l-awtorità kompetenti tkun irċeviet id-dikjarazzjonijiet ta' 
appoġġ kollha. 

Għall-għan tal-verifika tad-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ, l-awtentikazzjoni 
tal-firem m'għandhiex tkun meħtieġa. 

5. Fuq il-bażi tal-verifiki mwettqa, l-awtorità kompetenti għandha 
tiċċertifika l-għadd ta' dikjarazzjonijiet ta' appoġġ validi għall-Istat 
Membru kkonċernat. Dak iċ-ċertifikat għandu jingħata, mingħajr ħlas, 
lill-grupp ta' organizzaturi, bl-użu tal-mudell stabbilit fl-Anness VI. 

Iċ-ċertifikat għandu jispeċifika n-numru ta' dikjarazzjonijiet ta' appoġġ 
validi miġbura f'forma stampata u online, inkluż dawk miġburin f'forma 
stampata u mtella' skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 10(3). 

Artikolu 13 

Preżentazzjoni lill-Kummissjoni 

Fi żmien tliet xhur minn meta jikseb l-aħħar ċertifikat previst fl-Arti
kolu 12(5) il-grupp ta' organizzaturi għandu jippreżenta l-inizjattiva lill- 
Kummissjoni. 

Il-grupp ta' organizzaturi għandu jippreżenta l-formola mimlija kif 
stipulat fl-Anness VII flimkien mal-kopji, f'forma stampata jew elettro
nika, taċ-ċertifikati msemmija fl-Artikolu 12(5). 

Il-formola stipulata fl-Anness VII għandha ssir disponibbli għall- 
pubbliku mil-Kummissjoni fir-reġistru. 

Artikolu 14 

Pubblikazzjoni u smigħ pubbliku 

1. Meta l-Kummissjoni tirċievi inizjattiva valida li għaliha jkunu 
nġabru dikjarazzjonijiet ta' appoġġ u ġew iċċertifikati skont l-Artikoli 8 
sa 12, din għandha tippubblika minnufih avviż għal dak l-għan fir- 
reġistru u tittrażmetti l-inizjattiva lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, 
lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, lill-Kumitat tar-Reġjuni, kif 
ukoll lill-parlamenti nazzjonali. 

2. Fi żmien tliet xhur mill-preżentazzjoni tal-inizjattiva, il-grupp ta' 
organizzaturi għandu jingħata l-opportunità li jippreżenta l-inizjattiva 
waqt smigħ pubbliku organizzat mill-Parlament Ewropew. 

Il- Parlament Ewropew għandu jorganizza s-smigħ pubbliku fil-bini 
tiegħu. 

Il-Kummissjoni għandha tkun rappreżentata fis-seduta f'livell xieraq. 

Il-Kunsill, istituzzjonijiet u korpi konsultattivi oħra tal-Unjoni, il-parla
menti nazzjonali u s-soċjetà ċivili għandhom jingħataw l-opportunità li 
jieħdu sehem fis-smigħ. 

Il-Parlament Ewropew għandu jiżgura rappreżentazzjoni bilanċjata tal- 
interessi pubbliċi u privati rilevanti. 
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3. Wara s-smigħ pubbliku, il-Parlament Ewropew għandu jivvaluta l- 
appoġġ politiku għall-inizjattiva. 

Artikolu 15 

Eżami mill-Kummissjoni 

1. Fi żmien xahar mill-preżentazzjoni tal-inizjattiva f'konformità mal- 
Artikolu 13, il-Kummissjoni għandha tirċievi lill-grupp ta' organizzaturi 
f'livell xieraq biex tippermettilu jispjega fid-dettall l-objettivi tal-inizjat
tiva. 

2. Fi żmien sitt xhur mill-pubblikazzjoni tal-inizjattiva skont l-Arti
kolu 14(1), u wara s-smigħ pubbliku msemmi fl-Artikolu 14(2), il- 
Kummissjoni għandha tistabbilixxi f'komunikazzjoni l-konklużjonijiet 
finali legali u politiċi tagħha dwar l-inizjattiva, l-azzjoni li biħsiebha 
tieħu, jekk se tieħu azzjoni, u r-raġunijiet għalfejn se tieħu jew mhux 
se tieħu dik l-azzjoni. 

Meta l-Kummissjoni tkun biħsiebha tieħu azzjoni bi tweġiba għall-iniz
jattiva, inkluż, fejn xieraq, l-adozzjoni ta' waħda jew iktar proposti għal 
att legali tal-Unjoni, il-komunikazzjoni għandha tistabbilixxi wkoll l- 
iskeda ta' żmien prevista għal dawn l-azzjonijiet. 

Il-komunikazzjoni għandha tiġi notifikata lill-grupp ta' organizzaturi kif 
ukoll lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u 
Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni, u għandha tiġi ppubblikata. 

3. Il-Kummissjoni u l-grupp ta' organizzaturi għandhom jinfurmaw 
lill-firmatarji dwar ir-rispons għall-inizjattiva skont l-Artikolu 18(2) u 
(3). 

Il-Kummissjoni għandha tipprovdi, fir-reġistru u fuq is-sit web pubbliku 
dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej, informazzjoni aġġornata dwar l- 
implimentazzjoni tal-azzjonijiet stabbiliti fil-komunikazzjoni adottata 
b'rispons għall-inizjattiva. 

Artikolu 16 

Segwitu mill-Parlament Ewropew għall-inizjattivi taċ-ċittadini ta' 
suċċess 

Il-Parlament Ewropew għandu jivvaluta l-miżuri meħuda mill-Kummiss
joni bħala riżultat tal-komunikazzjoni tagħha msemmija fl-Arti
kolu 15(2). 

KAPITOLU III 

DISPOŻIZZJONIJIET OĦRAJN 

Artikolu 17 

Trasparenza 

1. Il-grupp ta' organizzaturi għandu jipprovdi, għall-pubblikazzjoni fir- 
reġistru u, fejn xieraq, fuq is-sit web tal-kampanja tiegħu, informazzjoni 
ċara, preċiża u komprensiva dwar is-sorsi ta' finanzjament għall-inizjattiva 
li jaqbeż il-EUR 500 għal kull sponsor. 
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Is-sorsi ta' finanzjament u appoġġ iddikjarati, inkluż l-isponsors, u l- 
ammonti korrispondenti, għandhom ikunu identifikabbli b'mod ċar. 

Il-grupp ta' organizzaturi għandu jipprovdi informazzjoni dwar l-orga
nizzazzjonijiet li appoġġawh fuq bażi volontarja, meta dan l-appoġġ ma 
jkunx kwantifikabbli ekonomikament. 

Din l-informazzjoni għandha tkun aġġornata tal-inqas darba kull xahrejn 
matul il-perjodu bejn id-data ta' reġistrazzjoni u d-data li fiha l-inizjat
tiva tiġi ppreżentata lill-Kummissjoni f'konformità mal-Artikolu 13. Il- 
Kummissjoni għandha tqiegħed din l-informazzjoni għad-dispożizzjoni 
tal-pubbliku b'mod ċar u aċċessibbli fir-reġistru u fuq is-sit web 
pubbliku dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej. 

2. Il-Kummissjoni għandha tkun intitolata titlob li l-grupp ta' orga
nizzaturi jipprovdu kwalunkwe informazzjoni u kjarifika addizzjonali 
dwar is-sorsi ta' finanzjament u appoġġ iddikjarati f'konformità ma' 
dan ir-Regolament. 

3. Il-Kummissjoni għandha tagħti l-possibbiltà li ċ-ċittadini jressqu 
lment relatat mal-kompletezza u l-korrettezza tal-informazzjoni dwar is- 
sorsi ta' finanzjament u appoġġ kif iddikjarat mill-gruppi ta' organizza
turi u tagħmelformola ta' kuntatt disponibbli għall-pubbliku fir-reġistru u 
fuq is-sit web pubbliku tal-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej għal dak il- 
għan. 

Il-Kummissjoni tista' titlob kwalunkwe informazzjoni addizzjonali fir- 
rigward ta' lmenti riċevuti skont dan il-paragrafu mingħand il-grupp ta' 
organizzaturi, u, kif xieraq, taġġorna l-informazzjoni dwar is-sorsi ddik
jarati ta' finanzjament u appoġġ fir-reġistru. 

Artikolu 18 

Komunikazzjoni 

1. Il-Kummissjoni għandha tqajjem kuxjenza pubblika dwar l-eżis
tenza, l-objettivi u l-funzjonament tal-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej, 
permezz ta' attivitajiet ta' komunikazzjoni u kampanji ta' informazzjoni, 
biex b'hekk tikkontribwixxi għall-promozzjoni tal-parteċipazzjoni attiva 
taċ-ċittadini fil-ħajja politika tal-Unjoni. 

Il-Parlament Ewropew għandu jikkontribwixxi għall-attivitajiet ta' ko
munikazzjoni tal-Kummissjoni. 

2. Għall-finijiet tal-attivitajiet ta' komunikazzjoni u informazzjoni 
rigward l-inizjattiva kkonċernata u soġġett għal kunsens eslpiċitu minn 
firmatarju, l-indirizz elettroniku tiegħu jista' jinġabar minn grupp ta' 
organizzaturi jew mill-Kummissjoni. 

Firmatarji potenzjali għandhom jiġu informati li d-dritt tagħhom li 
jappoġġaw inizjattiva mhux kundizzjonali fuq jekk jagħtux il-kunsens 
tagħhom biex jinġabar l-indirizz tal-posta elettronika tagħhom. 

3. L-indirizzi tal-posta elettronika ma jistgħux jinġabru bħala parti 
mill-formoli ta' dikjarazzjoni ta' appoġġ. Madankollu, dawn jistgħu 
jinġabru fl-istess ħin mad-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ, sakemm ikunu 
pproċessati b'mod separat. 

▼B
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Artikolu 19 

Protezzjoni ta' data personali 

1. Ir-rappreżentant tal-grupp ta' organizzaturi għandu jkun il- 
kontrollur tad-data fit-tifsira tar-Regolament (UE) 2016/679 fir-rigward 
tal-ipproċessar tad-data personali meta jinġabru d-dikjarazzjonijiet ta' 
appoġġ u l-indirizzi tal-posta elettronika u d-data dwar l-isponsors tal- 
inizjattivi. Fejn l-entità ġuridika msemmija fl-Artikolu 5(7) ta' dan ir- 
Regolament tinħoloq, dik l-entità għandha tkun il-kontrollur tad-data. 

2. L-awtoritajiet kompetenti maħtura f'konformità mal-Artikolu 20(2) 
ta' dan ir-Regolament għandhom ikunu l-kontrolluri tad-data fit-tifsira 
tar-Regolament (UE) 2016/679 fir-rigward tal-ipproċessar tad-data 
personali għall-finijiet ta' verifika u ċertifikazzjoni tad-dikjarazzjonijiet 
ta' appoġġ. 

3. Il-Kummissjoni għandha tkun il-kontrollur tad-data fi ħdan it- 
tifsira tar-Regolament (UE) 2018/1725 fir-rigward tal-ipproċessar tad- 
data personali fir-reġistru, il-pjattaforma kollaborattiva online, is-sistema 
ċentrali ta' ġbir online msemmija fl-Artikolu 10 ta' dan ir-Regolament, u 
l-ġbir tal-indirizzi tal-posta elettronika. 

4. Id-data personali pprovduta fid-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ 
għandha tinġabar għall-fini tal-operazzjonijiet meħtieġa sabiex jiġu 
żgurati l-ġbir u l-ħżin skont l-Artikoli 9 sa 11, għall-preżentazzjoni 
lill-Istati Membri, il-verifika u ċ-ċertifikazzjoni skont l-Artikolu 12, u 
għall-verifiki ta' kwalità meħtieġa u analiżi statistika. 

5. Il-grupp ta' organizzaturi u l-Kummissjoni Ewropea, kif xieraq, 
għandhom jeqirdu d-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ iffirmati għal inizjattiva 
u kull kopja tagħhom mhux aktar tard minn xahar wara l-preżentazzjoni 
tal-inizjattiva lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 13 jew mhux iktar tard 
minn 21 xahar wara l-bidu tal-perjodu ta' ġbir, skont liema minnhom tiġi 
l-aktar kmieni. Madankollu, fejn inizjattiva tiġi rtirata wara l-bidu tal- 
perjodu ta' ġbir, id-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ u kull kopja tagħhom 
għandhom jinqerdu mhux aktar tard minn xahar wara l-irtirar imsemmi 
fl-Artikolu 7. 

6. L-awtorità kompetenti għandha teqred id-dikjarazzjonijiet ta' 
appoġġ u l-kopji tagħhom kollha mhux aktar tard minn tliet xhur 
wara l-ħruġ taċ-ċertifikat imsemmi fl-Artikolu 12(5). 

7. Id-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ għal inizjattiva taċ-ċittadini partiko
lari u kopji tagħhom jistgħu jinżammu wara l-limiti taż-żmien stipulati 
fil-paragrafi 5 u 6 jekk ikun meħtieġ għall-fini ta' proċedimenti legali 
jew amministrattivi relatati ma' inizjattiva taċ-ċittadini proposta. Huma 
għandhom jinqerdu mhux aktar tard minn xahar wara d-data ta' għeluq 
ta' dawn il-proċedimenti b'deċiżjoni finali. 

8. Il-Kummissjoni u l-grupp ta' organizzaturi għandhom jeqirdu r- 
rekords tal-indirizzi elettroniċi miġbura skont l-Artikolu 18(2), mhux 
aktar tard minn xahar wara l-irtirar ta' inizjattiva jew 12-il xahar wara 
t-tmiem tal-perjodu ta' ġbir jew mill-preżentazzjoni tal-inizjattiva lill- 
Kummissjoni, rispettivament. Madankollu, fejn il-Kummissjoni tistabbi
lixxi, permezz ta' komunikazzjoni, l-azzjonijiet li biħsiebha tieħu skont 
l-Artikolu 15(2), ir-rekords ta' indirizzi tal-posta elettronika għandhom 
jinqerdu sa mhux iktar tard minn tliet snin wara l-pubblikazzjoni tal- 
Komunikazzjoni. 
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9. Bla ħsara għad-drittijiet tagħhom skont ir-Regolament (UE) 
2018/1725, il-membri tal-grupp ta' organizzaturi għandhom id-dritt li 
jitolbu li d-data personali tagħhom titneħħa mir-reġistru wara sentejn 
mid-data tar-reġistrazzjoni tal-inizjattiva kkonċernata. 

Artikolu 20 

Awtoritajiet kompetenti fi ħdan l-Istati Membri 

1. Għall-fini tal-Artikolu 11, kull Stat Membru għandu jaħtar awto
rità kompetenti waħda jew aktar responsabbli biex toħroġ iċ-ċertifikat 
imsemmi fl-Artikolu 11(3). 

2. Għall-fini tal-Artikolu 12, kull Stat Membru għandu jaħtar awto
rità kompetenti waħda responsabbli għall-koordinazzjoni tal-proċess ta' 
verifika tad-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ u għall-ħruġ taċ-ċertifikati 
previsti fl-Artikolu 12(5). 

3. Sal-1 ta' Jannar 2020, l-Istati Membri għandhom jibagħtu l-ismijiet 
u l-indirizzi tal-awtoritajiet maħtura skont il-paragrafi 1 u 2 lill- 
Kummissjoni. Huma għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar 
kwalunkwe aġġornament ta' dik l-informazzjoni. 

Il-Kummissjoni għandha tagħmel l-ismijiet u l-indirizzi tal-awtoritajiet 
maħtura skont il-paragrafi 1 u 2 pubblikament disponibbli fir-reġistru. 

Artikolu 21 

Komunikazzjoni tad-dispożizzjonijiet nazzjonali 

1. Sal-1 ta' Jannar 2020, kull Stat Membru għandu jinnotifika bid- 
dispożizzjonijiet speċifiċi li jadotta sabiex jimplimenta dan ir-Regola
ment lill-Kummissjoni. 

2. Il-Kummissjoni għandha tqiegħed dawn id-dispożizzjonijiet għad- 
dispożizzjoni tal-pubbliku fir-reġistru fil-lingwa tal-komunikazzjoni 
mill-Istati Membri skont il-paragrafu 1. 

KAPITOLU IV 

ATTI DELEGATI U ATTI TA' IMPLIMENTAZZJONI 

Artikolu 22 

Proċedura tal-kumitat 

1. Għall-fini tal-implementazzjoni tal-Artikolu 11(5) ta' dan ir-Rego
lament, il-Kummissjoni għandha tkun mgħejjuna minn Kumitat. Dak il- 
Kumitat għandu jkun kumitat fis-sens tar-Regolament (UE) 
Nru 182/2011. 

2. Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Arti
kolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011. 

Artikolu 23 

Setgħat delegati 

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Arti
kolu 24 sabiex temenda l-Annesssi ta' dan ir-Regolament fil-kamp ta' 
applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament rilevanti għal 
dawk l-Annessi. 

▼B
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Artikolu 24 

Eżerċitar tad-delega 

1. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati hija mogħtija lill-Kummiss
joni suġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu. 

2. Is-setgħa ta' adozzjoni tal-atti delegati msemmija fl-Artikolu 23 
għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta' ħames snin mis- 
6 ta' Ġunju 2019. 

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 23 tista' tiġi revokata fi 
kwalunkwe mument mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Id- 
deċiżjoni ta' revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħat speċifikata 
f'dik id-deċiżjoni. Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni 
tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar 
tard speċifikata fih. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta' 
kwalunkwe att delegat li jkun diġà fis-seħħ. 

4. Qabel ma tadotta l-att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta 
lill-esperti maħtura minn kull Stat Membru skont il-prinċipji stabbiliti 
fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat- 
13 ta' April 2016. 

5. Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah 
simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. 

6. Att delegat adottat skont l-Artikolu 23 għandu jidħol fis-seħħ biss 
jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni la mill-Parlament Ewropew u 
lanqas mill-Kunsill fi żmien xahrejn wara n-notifikazzjoni ta' dak l-att 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, jew jekk, qabel jiskadi dak il- 
perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill- 
Kummissjoni li ma jkunux se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi 
estiż b'xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill. 

KAPITOLU V 

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI 

Artikolu 25 

Rieżami 

Il-Kummissjoni għandha tirrevedi perjodikament il-funzjonament tal- 
inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej u tippreżenta rapport lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament 
mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 2024, u kull erba' snin minn hemm 
'il quddiem. Dawn ir-rapporti għandhom ikopru wkoll l-età minima 
għall-appoġġ tal-inizjattivi taċ-ċittadini Ewropej fl-Istati Membri. Ir- 
rapporti għandhom isiru pubbliċi. 

Artikolu 26 

Tħassir 

Ir-Regolament (UE) Nru 211/2011 jitħassar b'effett mill-1 ta' Jannar 2020. 

Referenzi għar-Regolament imħassar għandhom jiġu interpretati bħala 
referenzi għal dan ir-Regolament. 

▼B
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Artikolu 27 

Dispożizzjoni tranżitorja 

Artikoli 5 sa 9 tar-Regolament (UE) Nru 211/2011 għandhom ikomplu 
japplikaw wara l-1 ta' Jannar 2020 għall-inizjattivi taċ-ċittadini Ewropej 
li huma rreġistrati qabel l-1 ta' Jannar 2020. 

Artikolu 28 

Dħul fis-seħħ u applikabbiltà 

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubbli
kazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. 

Għandu japplika mill-1 ta' Jannar 2020. 

Madankollu, l-Artikoli 9(4), 10, 11(5), u 20 sa 24 japplikaw mid-data 
tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament. 

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament 
fl-Istati Membri kollha. 

▼B
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ANNESS I 

GĦADD MINIMU TA’ FIRMATARJI GĦAL KULL STAT MEMBRU 

Il-Belġju 14 805 

Il-Bulgarija 11 985 

Iċ-Ċekja 14 805 

Id-Danimarka 9 870 

Il-Ġermanja 67 680 

L-Estonja 4 935 

L-Irlanda 9 165 

Il-Greċja 14 805 

Spanja 41 595 

Franza 55 695 

Il-Kroazja 8 460 

L-Italja 53 580 

Ċipru 4 230 

Il-Latvja 5 640 

Il-Litwanja 7 755 

Il-Lussemburgu 4 230 

L-Ungerija 14 805 

Malta 4 230 

In-Netherlands 20 445 

L-Awstrija 13 395 

Il-Polonja 36 660 

Il-Portugall 14 805 

Ir-Rumanija 23 265 

Is-Slovenja 5 640 

Is-Slovakkja 9 870 

Il-Finlandja 9 870 

L-Iżvezja 14 805 

▼M1
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ANNESS II 

INFORMAZZJONI MEĦTIEĠA GĦAR-REĠISTRAZZJONI TA' 
INIZJATTIVA 

1. It-titolu tal-inizjattiva, f'mhux aktar minn 100 karattru; (*) 

2. L-objettivi tal-inizjattiva li fuqha l-Kummissjoni tkun mistiedna taġixxi, 
f'mhux aktar minn 1 100 karattru mingħajr spazji; (medja aġġustata għal 
kull lingwa (*)); 

Il-grupp ta' organizzaturi jista' jipprovdi anness dwar is-suġġett, l-objettivi u 
l-isfond tal-inizjattiva, f'mhux aktar minn 5 000 karattru mingħajr spazji 
(medja aġġustata għal kull lingwa (*)); 

Il-grupp ta' organizzaturi jista' jipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar is- 
suġġett, l-objettivi u l-isfond tal-inizjattiva. Jekk jixtieq, jista' wkoll jippre 
żenta abbozz ta' att legali; 

3. Id-dispożizzjonijiet tat-Trattati meqjusa rilevanti mill-grupp ta' organizzaturi 
għall-azzjoni proposta; 

4. L-ismijiet sħaħ, l-indirizzi postali, in-nazzjonalitajiet u d-dati ta' twelid ta' 
seba' membri tal-grupp ta' organizzaturi li jirrisjedu f'seba' Stati Membri 
differenti b'indikazzjoni speċifika tar-rappreżentant u s-sostitut kif ukoll l- 
indirizzi tal-posta elettronika u n-numri tat-telefon tagħhom ( 1 ); 

Jekk ir-rappreżentant u/jew is-sostitut mhumiex fost is-seba' membri msem
mija fl-ewwel subparagrafu, l-ismijiet sħaħ, l-indirizzi postali, in-nazzjonali
tajiet, id-dati tat-twelid, l-indirizzi tal-posta elettronika u n-numri tat-telefon 
tagħhom. 

5. Id-dokumenti li juru l-ismijiet sħaħ, l-indirizzi postali, in-nazzjonalitajiet u d- 
dati ta' twelid ta' kull wieħed/waħda mis-seba' membri msemmija fil-punt 4 u 
tar-rappreżentant u s-sostitut, jekk ma jkunux fost dawk is-seba' membri; 

6. L-ismijiet tal-membri l-oħra tal-grupp ta' organizzaturi; 

7. Fis-sitwazzjoni msemmija fl-Artikolu 5(7) tar-Regolament (UE) 2019/788, 
fejn xieraq, id-dokumenti li jipprovaw il-ħolqien ta' entità ġuridika f'konfor
mità mal-liġi nazzjonali ta' Stat Membri speċifikament għall-fini ta' ġestjoni 
ta' inizjattiva partikolari u li l-membru tal-grupp ta' organizzaturi maħtura 
bħala r-rappreżentant tiegħu għandu s-setgħa jaġixxi f'isem l-entità ġuridika. 

8. Is-sorsi kollha ta' appoġġ u finanzjament għall-inizjattiva fil-ħin tar-reġistraz
zjoni. 

___________ 
(*) Il-Kummissjoni tipprovdi t-traduzzjoni fil-lingwi uffiċjali kollha tal-istituzzjo

nijiet tal-Unjoni ta' dawn l-elementi, għall-inizjattivi rreġistrati kollha. 

▼B 

( 1 ) Fuq ir-reġistru online tal-Kummissjoni, huma biss l-ismijiet sħaħ tal-membri tal-grupp ta' 
organizzaturi, il-pajjiż ta' residenza tar-rappreżentant jew, fejn xieraq, l-isem u l-pajjiż 
tas-sede tal-entità ġuridika, l-indirizzi tal-posta elettronika tal-persuni ta' kuntatt u l- 
informazzjoni relatata mas-sorsi tal-appoġġ u l-finanzjament ser ikunu disponibbli 
għall-pubbliku. Suġġetti tad-data huma intitolati joġġezzjonaw għall-pubblikazzjoni tad- 
data personali tagħhom għal raġunijiet leġittimi aċċettabbli relatati mas-sitwazzjoni parti
kolari tagħhom.
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ANNESS III 

DIKJARAZZJONI TA' FORMOLA TA' APPOĠĠ — Parti A (1 ) 

(għall-Istati Membri li ma jirrikjedux il-provediment ta'parti minn numru ta' identifikazzjoni personali/numru ta' dokument ta' identifikazzjoni personali) 

Il-kaxxi kollha f'din il-formola huma obbligatorji. 

TRID TIMTELA MINN QABEL MILL-GRUPP TA' ORGANIZZATURI: 

1. Il-firmatarji kollha f'din il-formola huma ċittadini ta': 

Jekk jogħġbok immarka biss Stat Membru wieħed għal kull lista. 

2. Numru ta' reġistrazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea: 

3. Dati ta' bidu u tmiem tal-perjodu ta' ġbir: 

4. Indirizz ta' sit web ta' din l-inizjattiva taċ-ċittadini proposta fir-reġistru tal-Kummissjoni Ewropea: 

5. Titolu ta' din l-inizjattiva: 

6. Għanijiet tal-inizjattiva: 

7. Ismijiet u indirizzi tal-posta elettronika ta' persuni ta' kuntatt reġistrati: 

[Fis-sitwazzjoni msemmija fl-Artikolu 5(7) tar-Regolament (UE) 2019/788, fejn xieraq, addizzjonalment: 
l-isem u l-pajjiż tas-sede tal-entità ġuridika]: 

8. Is-sit web ta' din l-inizjattiva (jekk jeżisti): 

▼B 

(1 ) Il-formola għandha tiġi stampata fuq folja waħda. Il- grupp ta' organizzaturi jista' juża folji miż-żewġ naħat. Sabiex jiġu mtella' d-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ miġbura fil-forma ta' karta fis-sistema ċentrali ta' ġbir 
online jintuża kodiċi li jingħata għad-dispożizzjoni mill-Kummissjoni Ewropea.

F2_Regolament dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini

- 249 -- 249 -



 

02019R
0788 —

 M
T —

 01.02.2020 —
 001.001 —

 22 

TRID TIMTELA MILL-FIRMATARJI B'ITTRI KAPITALI: 

“B'dan jien niċċertifika li l-informazzjoni li pprovdejt f'din il-formola hija korretta u li jien m'appoġġajtx diġà din l-inizjattiva.” 

Ismijiet sħaħ Kunjomijiet RESIDENZA (1 ) 
(triq, numru, kodiċi postali, belt, pajjiż) Data tat-twelid Data FIRMA (2 ) 

(1 ) Iċ-ċittadini Ġermaniżi li jgħixu barra l-pajjiż biss jekk ikunu rreġistraw ir-residenza permanenti attwali tagħhom fir-rappreżentazzjoni diplomatika Ġermaniża reponsabbli tagħhom barra mill-pajjiż. 
(2 ) Il-firma mhijiex mandatorja jekk il-formola tkun ippreżentata online permezz tas-sistema ċentrali ta' ġbir online kif imsemmi fl-Artikolu 10 tar-Regolament (UE) 2019/788 jew sistema individwali ta' ġbir online kif 

imsemmi fl-Artikolu 11 tal-imsemmi Regolament. 

Stqarrija ta' privatezza (2 ) għad-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ miġburin f'forma stampata jew permezz ta' sistemi individwali ta' ġbir online: 

Skont ir-Regolament (UE) 2016/679 (ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data), id-data personali tiegħek ipprovduta f'din il-formola se tintuża biss għall-appoġġ tal-inizjattiva u 
se tkun disponibbli għall-awtoritajiet nazzjonali kompetenti għall-fini ta' verifika u ċertifikazzjoni. Inti għandek id-dritt li titlob lill-grupp ta' organizzaturi ta' din l-inizjattiva, l-aċċess, ir- 
rettifika, it-tħassir u r-restrizzjoni tal-ipproċessar tad-data personali tiegħek. 

Id-data tiegħek se tinħażen mill-grupp ta' organizzaturi għal perjodu massimu ta' żamma ta' xahar wara l-preżentazzjoni tal-inizjattiva lill-Kummissjoni Ewropea jew 21 xahar wara l-bidu tal- 
perjodu ta' ġbir, liema minnhom tiġi l-ewwel. Hija tkun tista' tinżamm lil hinn minn dawn il-limiti ta' żmien fil-każ ta' proċedimenti amministrattivi jew legali, għal mhux aktar minn xahar 
wara d-data tal-għeluq ta' dawn il-proċedimenti. 

Mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe rimedju amministrattiv jew ġudizzjarju ieħor, għandek id-dritt li jressaq fi kwalunkwe ħin ilment quddiem awtorità tal-protezzjoni tad-data, b'mod 
partikolari fl-Istat Membru tiegħek ta' residenza abitwali, post tax-xogħol jew post tal-ksur allegat, jekk taħseb li d-data tiegħek tkun ipproċessata illegalment. 

Ir-rappreżentant tal-grupp ta' organizzaturi tal-inizjattiva jew, fejn xieraq, l-entità ġuridika maħluqa minnu, huwa/hija l-kontrollur skont it-tifsira tar-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni 
tad-Data u jistgħu jiġu kkuntattjati bl-użu tad-dettalji mogħtija f'din il-formola. 

Id-dettalji ta' kuntatt tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data (jekk hemm) huma disponibbli fl-indirizz tal-web ta' din l-inizjattiva fir-reġistru tal-Kummissjoni, kif previst fil-punt 4 ta' din il- 
formola. 

Id-dettalji ta' kuntatt tal-awtorità nazzjonali li se tirċievi u tipproċessa d-data personali tiegħek u d-dettalji ta' kuntatt tal-awtoritajiet nazzjonali għall-protezzjoni tad-data huma disponibbli 
fuq: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=mt. 

Stqarrija ta' privatezza għad-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ miġburin online permezz ta' sistema ċentrali ta' ġbir online: 

▼B 

(2 ) Waħda biss miż-żewġ verżjonijiet proposti ta' stqarrijiet ta' privatezza għandha tkun użata, skont il-metodu ta' ġbir.

F2_Regolament dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini

- 250 -- 250 -



02019R
0788 —

 M
T —

 01.02.2020 —
 001.001 —

 23 

Skont ir-Regolament (UE) 2018/1725 u r-Regolament (UE) 2016/679 (ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data), id-data personali tiegħek pprovduta f'din il-formola se tintuża 
biss għall-appoġġ tal-inizjattiva u se tkun disponibbli għall-awtoritajiet nazzjonali kompetenti għall-fini ta' verifika u ċertifikazzjoni. Inti għandek id-dritt li titlob mill-Kummissjoni Ewropea 
u mir-rappreżentant tal-grupp ta' organizzaturi tal-inizjattiva jew, fejn adatt, l-entità ġuridika maħluqa minnu, l-aċċess, ir-rettifika, it-tħassir u r-restrizzjoni tal-ipproċessar tad-data personali
tiegħek.

Id-data tiegħek se tinħażen mill-Kummissjoni Ewropea għal perjodu massimu ta' żamma ta' xahar wara l-preżentazzjoni tal-inizjattiva lill-Kummissjoni Ewropea jew 21 xahar wara l-bidu tal- 
perjodu ta' ġbir, skont liema minnhom tiġi l-ewwel. Hija tkun tista' tinżamm lil hinn minn dawn il-limiti ta' żmien fil-każ ta' proċedimenti amministrattivi jew legali, għal mhux aktar minn 
xahar wara d-data tal-għeluq ta' dawn il-proċedimenti. 

Mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe rimedju amministrattiv jew ġudizzjarju ieħor, għandek id-dritt li tressaq fi kwalunkwe ħin ilment quddiem il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni 
tad-Data jew quddiem awtorità tal-protezzjoni tad-data, b'mod partikolari fl-Istat Membru ta' residenza abitwali tiegħek, post tax-xogħol jew post tal-ksur allegat, jekk taħseb li d-data tiegħek 
tkun ipproċessata illegalment. 

Il-Kummissjoni Ewropea u r-rappreżentant tal-grupp ta' organizzaturi tal-inizjattiva jew, fejn adatt, l-entità ġuridika maħluqa minnu, huma kontrolluri konġunti skont it-tifsira tar-Regolament 
(UE) 2018/1725 u r-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data u jistgħu jiġu kkuntattjati bl-użu tad-dettalji pprovduti f'din il-formola. 

Id-dettalji ta' kuntatt tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data tal-grupp ta' organizzaturi (jekk ikun hemm) huma disponibbli fl-indirizz web ta' din l-inizjattiva fir-reġistru tal-Kummissjoni 
Ewropea, kif previst fil-punt 4 ta' din il-formola. 

Id-dettalji ta' kuntatt tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data tal-Kummissjoni Ewropea, tal-awtorità nazzjonali li se tirċievi u tipproċessa d-data personali tiegħek, tal-Kontrollur Ewropew għall- 
Protezzjoni tad-Data u tal-awtoritajiet nazzjonali għall-protezzjoni tad-data jistgħu jiġu kkonsultati fuq: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=mt. 

▼B
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DIKJARAZZJONI TA' APPOĠĠ — Parti B (3 ) 

(for Member States that require the provision of a personal identification number/personal identification document number) 

Il-kaxxi kollha f'din il-formola huma obbligatorji. 

TRID TIMTELA MINN QABEL MILL-GRUPP TA' ORGANIZZATURI: 

1. Il-firmatarji kollha f'din il-formola huma ċittadini ta':

Jekk jogħġbok immarka biss Stat Membru wieħed għal kull lista.

Ara s-sit web tal-Kummissjoni Ewropea dwar l-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej għan-numri ta' identifikazzjoni personali/numri ta' dokumenti ta' identifikazzjoni personali, li jrid jiġi
pprovdut wieħed minnhom.

2. Numru ta' reġistrazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea:

3. Dati ta' bidu u tmiem tal-perjodu ta' ġbir:

4. Indirizz ta' sit web ta' din l-inizjattiva taċ-ċittadini proposta fir-reġistru tal-Kummissjoni Ewropea:

5. Titolu ta' din l-inizjattiva:

6. Għanijiet tal-inizjattiva:

7. Ismijiet u l-indirizzi tal-posta elettronika tal-persuni ta' kuntatt:

[Fis-sitwazzjoni msemmija fl-Artikolu 5(7) tar-Regolament (UE) 2019/788, fejn xieraq“ addizzjonalment:
l-isem u l-pajjiż tas-sede tal-entità ġuridika]:

8. Is-sit web ta' din l-inizjattiva (jekk jeżisti):

▼B 

(3 ) Il-formola għandha tiġi stampata fuq folja waħda. Il-Grupp ta' Organizzaturi jista' juża folja miż-żewġ naħat. Sabiex jiġu mtella' d-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ miġbura fil-forma ta' karta fis-sistema ċentrali ta' ġbir 
online għandu jintuża kodiċi li jingħata għad-dispożizzjoni mill-Kummissjoni Ewropea.
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TRID TIMTELA MILL-FIRMATARJI B'ITTRI KAPITALI: 

“B'dan jien niċċertifika li l-informazzjoni li pprovdejt f'din il-formola hija korretta u li jien m'appoġġajtx diġà din l-inizjattiva.” 

Ismijiet sħaħ Kunjomijiet NUMRU ta' identifikazzjoni PERSONALI/NUMRU 
tad-DOKUMENT ta' identifikazzjoni PERSONALI 

Tip ta' numru ta' identifikazzjoni perso
nali jew dokument Data Firma (1 ) 

(1 ) Il-firma mhijiex mandatorja jekk il-formola tkun ippreżentata online permezz tas-sistema ċentrali ta' ġbir online kif imsemmi fl-Artikolu 10 tar-Regolament (UE) 2019/788 jew sistema individwali ta' ġbir online kif 
imsemmi fl-Artikolu 11 tal-imsemmi Regolament. 

Stqarrija ta' privatezza (4 ) għad-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ miġburin f'forma stampata jew permezz ta' sistemi individwali ta' ġbir online: 

Skont ir-Regolament (UE) 2016/679 (ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data), id-data personali tiegħek pprovduta f'din il-formola se tintuża biss għall-appoġġ tal-inizjattiva u se 
tkun disponibbli għall-awtoritajiet nazzjonali kompetenti għall-fini ta' verifika u ċertifikazzjoni. Inti għandek id-dritt li titlob mill-grupp ta' organizzaturi ta' din l-inizjattiva l-aċċess, ir- 
rettifika, it-tħassir u r-restrizzjoni tal-ipproċessar tad-data personali tiegħek. 

Id-data tiegħek se tinħażen mill-grupp ta' organizzaturi għal perjodu massimu ta' żamma ta' xahar wara l-preżentazzjoni tal-inizjattiva lill-Kummissjoni Ewropea jew 21 xahar wara l-bidu tal- 
perjodu ta' ġbir, skont liema minnhom tiġi l-ewwel. Hija tkun tista' tinżamm lil hinn minn dawn il-limiti ta' żmien fil-każ ta' proċedimenti amministrattivi jew legali, għal mhux aktar minn 
xahar wara d-data tal-għeluq ta' dawn il-proċedimenti. 

Mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe rimedju amministrattiv jew ġudizzjarju ieħor, għandek id-dritt li tressaq fi kwalunkwe ħin ilment quddiem awtorità tal-protezzjoni tad-data, b'mod 
partikolari fl-Istat Membru tiegħek ta' residenza abitwali, post tax-xogħol jew post tal-ksur allegat, jekk taħseb li d-data tiegħek tkun ipproċessata illegalment. 

Ir-rappreżentant tal-grupp ta' organizzaturi tal-inizjattiva jew, fejn xieraq, l-entità ġuridika maħluqa minnu, huwa/hija l-kontrollur skont it-tifsira tar-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni 
tad-Data u jistgħu jiġu kkuntattjati bl-użu tad-dettalji mogħtija f'din il-formola. 

Id-dettalji ta' kuntatt tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data (jekk ikun hemm) huma disponibbli fl-indirizz web ta' din l-inizjattiva fir-reġistru tal-Kummissjoni Ewropea, kif previst fil-punt 4 ta' 
din il-formola. 

Id-dettalji ta' kuntatt tal-awtorità nazzjonali li se tirċievi u tipproċessa d-data personali tiegħek u d-dettalji ta' kuntatt tal-awtoritajiet nazzjonali għall-protezzjoni tad-data huma disponibbli 
fuq: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=mt. 

▼B 

(4 ) Waħda biss miż-żewġ verżjonijiet proposti ta' stqarrijiet ta' privatezza għandha tkun użata, skont il-metodu ta' ġbir.
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Stqarrija ta' privatezza għad-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ miġburin online permezz ta' sistema ċentrali ta' ġbir online: 

Skont ir-Regolament (UE) 2018/1725 u r-Regolament (UE) 2016/679 (ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data), id-data personali tiegħek pprovduta f'din il-formola se tintuża 
biss għall-appoġġ tal-inizjattiva u se tkun disponibbli għall-awtoritajiet nazzjonali kompetenti għall-fini ta' verifika u ċertifikazzjoni. Inti għandek id-dritt li titlob mill-Kummissjoni Ewropea 
u mir-rappreżentant tal-grupp ta' organizzaturi tal-inizjattiva jew, fejn adatt, l-entità ġuridika maħluqa minnu, l-aċċess, ir-rettifika, it-tħassir u r-restrizzjoni tal-ipproċessar tad-data personali
tiegħek.

Id-data tiegħek se tinħażen mill-Kummissjoni Ewropea għal perjodu massimu ta' żamma ta' xahar wara l-preżentazzjoni tal-inizjattiva lill-Kummissjoni Ewropea jew 21 xahar wara l-bidu tal- 
perjodu ta' ġbir, skont liema minnhom tiġi l-ewwel. Hija tkun tista' tinżamm lil hinn minn dawn il-limiti ta' żmien fil-każ ta' proċedimenti amministrattivi jew legali, għal mhux aktar minn 
xahar wara d-data tal-għeluq ta' dawn il-proċedimenti. 

Mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe rimedju amministrattiv jew ġudizzjarju ieħor, għandek id-dritt li tressaq fi kwalunkwe ħin ilment quddiem il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni 
tad-Data jew quddiem awtorità tal-protezzjoni tad-data, b'mod partikolari fl-Istat Membru ta' residenza abitwali tiegħek, post tax-xogħol jew post tal-ksur allegat, jekk taħseb li d-data tiegħek 
tkun ipproċessata illegalment. 

Il-Kummissjoni Ewropea u r-rappreżentant tal-grupp ta' organizzaturi tal-inizjattiva jew, fejn adatt, l-entità ġuridika maħluqa minnu, huma kontrolluri konġunti skont it-tifsira tar-Regolament 
(UE) 2018/1725 u r-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data u jistgħu jiġu kkuntattjati bl-użu tad-dettalji pprovduti f'din il-formola. 

Id-dettalji ta' kuntatt tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data tal-grupp ta' organizzaturi (jekk ikun hemm) huma disponibbli fl-indirizz web ta' din l-inizjattiva fir-reġistru tal-Kummissjoni 
Ewropea, kif previst fil-punt 4 ta' din il-formola. 

Id-dettalji ta' kuntatt tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data tal-Kummissjoni Ewropea, tal-awtorità nazzjonali li se tirċievi u tipproċessa d-data personali tiegħek, tal-Kontrollur Ewropew għall- 
Protezzjoni tad-Data u tal-awtoritajiet nazzjonali għall-protezzjoni tad-data jistgħu jiġu kkonsultati fuq: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=mt. 

▼B
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ANNESS IV 

ĊERTIFIKAT LI JIKKONFERMA L-KONFORMITÀ TA' SISTEMA TA' ĠBIR 
ONLINE MAR-REGOLAMENT (UE) 2019/788 TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL TAS-17 TA' APRIL 2019 DWAR L- 

INIZJATTIVA TAĊ-ĊITTADINI EWROPEJ 

… (isem tal-awtorità kompetenti) ta' … (isem tal-Istat Membru) b'dan tiċċertifika 
li s-sistema individwali ta' ġbir online … (indirizz tas-sit web) li tintuża għall- 
ġbir tad-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ għal … (titolu tal-inizjattiva) li għandha n- 
numru ta' reġistrazzjoni (numru ta' reġistrazzjoni tal-inizjattiva) tikkonforma mad- 
dispożizzjonijiet rilevanti tar-Regolament (UE) 2019/788 tal-Parlament Ewropew 
tal-Kunsill tas-17 ta' April 2019 dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej. 

Data, firma u timbru uffiċjali tal-awtorità kompetenti: 

▼B
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ANNESS V 

FORMOLA GĦALL-PREŻENTAZZJONI TA' DIKJARAZZJONIJIET TA' 
APPOĠĠ LILL-AWTORITAJIET KOMPETENTI TAL-ISTATI MEMBRI 

1. Ismijiet sħaħ, indirizzi postali u indirizzi tal-posta elettronika tal-persuni ta' 
kuntatt (ir-rappreżentant u s-sostitut tal-grupp ta' organizzaturi) jew tal-entità 
ġuridika li tiġġestixxi l-inizjattiva u r-rappreżentant tagħha: 

2. Titolu tal-inizjattiva: 

3. Numru ta' reġistrazzjoni tal-Kummissjoni: 

4. Data ta' reġistrazzjoni: 

5. Għadd ta' firmatarji li huma ċittadini ta' (isem tal-Istat Membru): 

6. Għadd totali ta' dikjarazzjonijiet ta' appoġġ miġbura: 

7. Għadd ta' Stati Membri fejn intlaħaq il-limitu: 

8. Annessi: 

(Inkludi d-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ kollha mill-firmatarji li huma ċittadini 
tal-Istat Membru rilevanti. 

Jekk applikabbli, inkludi ċ-ċertifikat rilevanti ta' konformità tas-sistema indi
vidwali ta' ġbir online mar-Regolament (UE) 2019/788 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' April 2019 dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini 
Ewropej) 

9. Jiena hawnhekk niddikjara li l-informazzjoni provduta f'din il-formola hija 
korretta u li d-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ inġabru f'konformità mal-Artikolu 9 
tar-Regolament (UE) 2019/788 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas- 
17 ta' April 2019 dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej. 

10. Data u firma ta' waħda mill-persuni ta' kuntatt (rappreżentant/sostitut ( 1 )) jew 
tar-rappreżentant tal-entità legali: 

▼B 

( 1 ) Ħassar kif meħtieġ.
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ANNESS VI 

ĊERTIFIKAT LI JIKKONFERMA N-NUMRU TA' DIKJARAZZJONIJIET TA' 
APPOĠĠ VALIDI MIĠBURA GĦAL … (ISEM TAL-ISTAT MEMBRU) 

(isem tal-awtorità kompetenti) ta' … (isem tal-Istat Membru), wara li għamlet il- 
verifiki neċessarji mitluba mill-Artikolu 12 tar-Regolament (UE) 2019/788 tal- 
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' April 2019 dwar l-inizjattiva taċ- 
ċittadini Ewropej, b'dan tiċċertifika li … (numru ta' dikjarazzjonijiet ta' appoġġ 
validi) dikjarazzjonijiet ta' appoġġ għall-inizjattiva bin-numru ta' reġistrazzjoni 
(numru ta' reġistrazzjoni tal-inizjattiva) huma validi f'konformità mad-dispożizz
jonijiet ta' dak ir-Regolament. 

Data, firma u bolla uffiċjali 

▼B
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ANNESS VII 

FORMOLA GĦALL-PREŻENTAZZJONI TA' INIZJATTIVA LILL- 
KUMMISSJONI EWROPEA 

1. Titolu tal-inizjattiva: 

2. Numru ta' reġistrazzjoni tal-Kummissjoni: 

3. Data ta' reġistrazzjoni: 

4. Għadd ta' dikjarazzjonijiet ta' appoġġ miġbura (għandu jkun mill-inqas 
miljun): 

5. Numru ta' firmatarji ċċertifikati mill-Istati Membri: 

BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU 

Għadd ta' firmatarji 

HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK TOTAL 

Għadd ta' firmatarji 

6. Ismijiet sħaħ, indirizzi postali u indirizzi tal-posta elettronika tal-persuni ta' 
kuntatt (ir-rappreżentant u s-sostitut tal-grupp ta' organizzaturi) ( 1 ) jew tal- 
entità legali li tiġġestixxi l-inizjattiva u r-rappreżentant tagħha. 

7. Indika s-sorsi kollha tal-appoġġ u l-finanzjament riċevuti għall-inizjattiva, 
inkluż l-ammont tal-appoġġ finanzjarju fil-ħin tal-preżentazzjoni. 

8. Jiena hawnhekk niddikjara li l-informazzjoni pprovduta f'din il-formola hija 
korretta u li l-proċeduri u l-kundizzjonijiet rilevanti kollha stipulati fir-Rego
lament (UE) 2019/788 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' April 
2019 dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej ġew osservati. 

Data u firma ta' waħda mill-persuni ta' kuntatt (rappreżentant/sostitut ( 2 )) jew 
tar-rappreżentant tal-entità legali: 

9. Annessi: (Inkludi ċ-ċertifikati kollha). 

▼B 

( 1 ) Fuq ir-reġistru online tal-Kummissjoni ser ikunu disponibbli għall-pubbliku biss l-ismijiet 
sħaħ tal-membri tal-grupp ta' organizzaturi, il-pajjiż ta' residenza tar-rappreaentant jew, 
fejn xieraq, l-isem u l-pajjiż tas-sede tal-entità ġuridika, l-indirizzi tal-posta elettronika 
tal-persuni ta' kuntatt u l-informazzjoni relatata mas-sorsi tal-appoġġ u tal-finanzjament. 
Is-suġġetti tad-data huma intitolati joġġezzjonaw għall-pubblikazzjoni tad-data personali 
tagħhom għal raġunijiet leġittimi aċċettabbli relatati mas-sitwazzjoni partikolari tagħhom. 

( 2 ) Ħassar kif meħtieġ.
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I

(Atti leġiżlattivi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENT (UE, Euratom) 2021/1163 TAL-PARLAMENT EWROPEW 

tal-24 ta’ Ġunju 2021

li jistabbilixxi r-regolamenti u l-kundizzjonijiet ġenerali li jirregolaw it-twettiq tad-dmirijiet tal- 
Ombudsman (Statut tal-Ombudsman Ewropew) u li jħassar id-Deċiżjoni 94/262/KEFA, KE, Euratom 

IL-PARLAMENT EWROPEW,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 228(4) tiegħu,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, u b’mod partikolari l-Artikolu 106a(1) 
tiegħu,

Wara li l-abbozz tal-att leġiżlattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidra l-approvazzjoni tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (1),

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kummissjoni Ewropea (2),

Filwaqt li jaġixxi skont proċedura leġiżlattiva speċjali,

Billi:

(1) Ir-regolamenti u l-kundizzjonijiet ġenerali li jirregolaw it-twettiq tad-dmirijiet tal-Ombudsman jenħtieġ li jiġu 
stabbiliti f’konformità mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), u b’mod 
partikolari il-punt (d) tal-Artikolu 20(2) u l-Artikolu 228 tiegħu, it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal- 
Enerġija Atomika u l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea (il-“Karta”).

(2) Id-Deċiżjoni 94/262/KEFA, KE, Euratom tal-Parlament Ewropew (3) ġiet emendata l-aħħar fl-2008. Wara d-dħul fis- 
seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona fl-1 ta’ Diċembru 2009, id-Deċiżjoni 94/262/KEFA, KE, Euratom jenħtieġ li titħassar u 
tiġi sostitwita b’regolament adottat abbażi tal-Artikolu 228(4) tat-TFUE.

(3) L-Artikolu 41 tal-Karta jirrikonoxxi d-dritt għal amministrazzjoni tajba bħala dritt fundamentali taċ-ċittadini tal- 
Unjoni. L-Artikolu 43 tal-Karta jirrikonoxxi d-dritt li wieħed jirreferi lill-Ombudsman Ewropew każijiet ta’ 
amministrazzjoni ħażina fl-attivitajiet tal-istituzzjonijiet, tal-korpi, tal-uffiċċji jew tal-aġenziji tal-Unjoni. Sabiex ikun 
żgurat li dawk id-drittijiet huma effettivi u sabiex tissaħħaħ il-kapaċità tal-Ombudsman biex iwettaq inkjesti bir- 
reqqa u b’mod imparzjali, u b’hekk tiġi sostnuta l-indipendenza tal-Ombudsman li fuqha jiddependu t-tnejn li 
huma, jenħtieġ li l-Ombudsman jingħata l-għodod kollha meħtieġa biex iwettaq b’suċċess id-dmirijiet tal- 
Ombudsman imsemmija fit-Trattati u f’dan ir-Regolament.

(1) Approvazzjoni tat-18 ta’ Ġunju 2021 (għada mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).
(2) Opinjoni tat-18 ta’ Ġunju 2021 (għada mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).
(3) Id-Deċiżjoni 94/262/KEFA, KE, Euratom tal-Parlament Ewropew tad-9 ta’ Marzu 1994 rigward ir-regolamenti u l-kundizzjonijiet 

ġenerali li jirregolaw it-twettiq tal-obbligi tal-Ombudsman (ĠU L 113, 4.5.1994, p. 15).
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(4) L-istabbiliment tal-kundizzjonijiet skont liema jista’ jitressaq ilment lill-Ombudsman jenħtieġ li jikkonforma mal- 
prinċipju ta’ aċċess sħiħ, liberu u faċli, b’kunsiderazzjoni xierqa tingħata lir-restrizzjonijiet speċifiċi li jirriżultaw 
minn proċedimenti ġudizzjarji u amministrattivi.

(5) L-Ombudsman jenħtieġ li jaġixxi b’kunsiderazzjoni xierqa għall-kompetenzi tal-istituzzjonijiet, tal-korpi, tal-uffiċċji 
jew tal-aġenziji tal-Unjoni li huma s-soġġetti tal-inkjesti tiegħu.

(6) Huwa meħtieġ li fejn l-inkjesti tal-Ombudsman jiżvelaw każijiet ta’ amministrazzjoni ħażina jiġu stabbiliti 
l-proċeduri li għandhom jiġu segwiti. -Jenħtieġ li l-Ombudsman jissottometti rapport komprensiv lill-Parlament 
Ewropew fl-aħħar ta’ kull sessjoni annwali. L-Ombudsman jenħtieġ li jkun intitolat ukoll li f’dak ir-rapport annwali, 
jinkludi valutazzjoni tal-konformità mar-rakkomandazzjonijiet magħmula.

(7) Sabiex jissaħħaħ ir-rwol tal-Ombudsman u jiġu promossi l-aħjar prattiki amministrattivi fl-istituzzjonijiet, fil-korpi, 
fl-uffiċċji u fl-aġenziji tal-Unjoni, ikun tajjeb li l-Ombudsman, mingħajr preġudizzju għad-dmir primarju tiegħu, li 
huwa li jittratta l-ilmenti, iwettaq inkjesti fuq inizjattiva proprja kull meta jsib raġunijiet, u b’mod partikolari 
f’każijiet ripetuti, sistemiċi jew partikolarment serji ta’ amministrazzjoni ħażina.

(8) Ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4), kif ikkomplementat mir-Regolament 
(KE) Nru 1367/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5) jenħtieġ li japplika għal talbiet għal aċċess pubbliku 
għad-dokumenti tal-Ombudsman, bl-eċċezzjoni ta’ dawk miksuba matul inkjesta, li f’liema każ it-talbiet jenħtieġ li 
jiġu ttrattati mill-istituzzjoni, mill-korp, mill-uffiċċju jew mill-aġenzija tal-Unjoni tal-oriġini.

(9) L-Ombudsman jenħtieġ li jingħata aċċess għall-elementi kollha meħtieġa għat-twettiq ta’ dmirijietu. Għal dak 
il-għan, l-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-Unjoni jenħtieġ li jipprovdu lill-Ombudsman bi 
kwalunkwe informazzjoni li huwa jitlob għall-finijiet ta’ inkjesta. Meta l-eżerċitar tad-dmirijiet tal-Ombudsman ikun 
jirrikjedi li l-Ombudsman jingħata informazzjoni kklassifikata miżmuma mill-istituzzjonijiet, mill-korpi, mill-uffiċċji 
u mill-aġenziji tal-Unjoni jew mill-awtoritajiet tal-Istati Membri, l-Ombudsman jenħtieġ li jkun jista’ jaċċessa tali 
informazzjoni, soġġett għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli għall-protezzjoni tagħha.

(10) Jenħtieġ li l-Ombudsman u l-persunal tiegħu jkunu fid-dmir li jittrattaw b’kunfidenzjalità kwalunkwe informazzjoni 
li jkunu kisbu fil-qadi ta’ dmirijiethom; mingħajr preġudizzju għall-obbligu tal-Ombudsman li jinforma lill- 
awtoritajiet tal-Istati Membri dwar il-fatti li jista’ jkollhom x’jaqsmu ma’ reati kriminali u li jkun sar jaf bihom waqt 
inkjesta. Barra minn hekk, l-Ombudsman jenħtieġ li jkun jista’ jinforma lill-istituzzjoni, lill-korp, lill-uffiċċju jew lill- 
aġenzija tal-Unjoni kkonċernati dwar il-fatti li jqajmu dubju dwar l-imġiba ta’ membru tal-persunal tagħhom. 
L-obbligu tal-Ombudsman li jittratta b’mod kunfidenzjali kwalunkwe informazzjoni miksuba fil-qadi ta’ dmirijietu 
jenħtieġ li tkun mingħajr preġudizzju għall-obbligu tal-Ombudsman li jwettaq xogħlu b’mod kemm jista’ jkun 
miftuħ skont l-Artikolu 15(1) tat-TFUE. B’mod partikolari, sabiex iwettaq dmirijietu kif xieraq u sabiex jappoġġja 
s-sejbiet tiegħu, l-Ombudsman jenħtieġ li jkun jista’ jirreferi fir-rapporti tiegħu għal kwalunkwe informazzjoni 
aċċessibbli għall-pubbliku.

(11) Fejn ikun meħtieġ għat-twettiq effettiv ta’ dmirijietu, l-Ombudsman jenħtieġ li jingħata l-possibbiltà li jikkoopera u 
jiskambja informazzjoni mal-awtoritajiet tal-Istati Membri, f’konformità mad-dritt nazzjonali u tal-Unjoni 
applikabbli, u ma’ istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji jew aġenziji oħra tal-Unjoni, f’konformità mad-dritt tal-Unjoni 
applikabbli.

(4) Ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Mejju 2001 dwar l-aċċess pubbliku għad- 
dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (ĠU L 145, 31.5.2001, p. 43).

(5) Ir-Regolament (KE) Nru 1367/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ Settembru 2006 dwar l-applikazzjoni għall- 
istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità tad-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni ta’ Aarhus dwar l-Aċċess għall-Informazzjoni, il-Parteċi
pazzjoni tal-Pubbliku fit-Teħid ta’ Deċiżjonijiet u l-Aċċess għall-Ġustizzja fi Kwistjonijiet Ambjentali (ĠU L 264, 25.9.2006, p. 13).
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(12) L-Ombudsman jenħtieġ li jiġi elett mill-Parlament Ewropew fil-bidu tal-leġiżlatura u għat-tul ta’ żmien tagħha, 
magħżul minn fost il-persuni li huma ċittadini tal-Unjoni u li joffru l-garanziji meħtieġa kollha ta’ indipendenza u 
kompetenza. Jenħtieġ ukoll li jiġu stabbiliti kundizzjonijiet ġenerali fost l-oħrajn dwar il-waqfien tad-dmirijiet tal- 
Ombudsman, is-sostituzzjoni tal-Ombudsman, għall-inkompatibbiltajiet, ir-remunerazzjoni tal-Ombudsman u 
l-privileġġi u l-immunitajiet tal-Ombudsman.

(13) Jenħtieġ li jiġi speċifikat li s-sede tal-Ombudsman jenħtieġ li tkun dik tal-Parlament Ewropew kif iddeterminat bil- 
punt (a) tal-uniku Artikolu tal-Protokoll Nru 6 dwar il-post tas-sede tal-istituzzjonijiet u ta’ ċerti korpi, uffiċċji, 
aġenziji u dipartimenti tal-Unjoni Ewropea, anness għat-Trattat tal-Unjoni Ewropea, għat-Trattat dwar 
il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika 
(il-“Protokoll Nru 6”).

(14) L-Ombudsman jenħtieġ li jikseb parità bejn il-ġeneri fil-kompożizzjoni tas-segretarjat tiegħu, billi jagħti 
kunsiderazzjoni xierqa lill-Artikolu 1d(2) tar-Regolamenti tal-Persunal tal-Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u 
l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli għall-Aġenti l-Oħra tal-Unjoni, stabbiliti fir-Regolament tal-Kunsill (KEE, 
Euratom, KEFA) Nru 259/68 (6) (ir-“Regolamenti tal-Persunal”).

(15) Huwa f’idejn l-Ombudsman li jadotta d-dispożizzjonijiet ta’ implimentazzjoni għal dan ir-Regolament wara 
konsultazzjoni mal-Parlament Ewropew, mal-Kunsill u mal-Kummissjoni Ewropea. Fin-nuqqas ta’ opinjoni minn 
dawn l-istituzzjonijiet fil-perjodu ta’ żmien stabbilit b’mod raġonevoli mill-Ombudsman minn qabel, huwa jista’ 
jadotta d-dispożizzjonijiet ta’ implimentazzjoni kkonċernati. Sabiex tiġi garantita ċ-ċertezza legali u l-ogħla 
standards fil-qadi tad-dmirijiet tal-Ombudsman, jenħtieġ li l-kontenut minimu tad-dispożizzjonijiet ta’ 
implimentazzjoni li għandhom jiġu adottati jiġi stabbilit f’dan ir-Regolament,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Suġġett u prinċipji

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi r-regolamenti u l-kundizzjonijiet ġenerali li jirregolaw it-twettiq tad-dmirijiet tal- 
Ombudsman (Statut tal-Ombudsman Ewropew).

2. L-Ombudsman għandu jkun kompletament indipendenti fil-qadi ta’ dmirijietu u għandu jaġixxi mingħajr 
awtorizzazzjoni minn qabel.

3. L-Ombudsman għandu jgħin biex jiżvela amministrazzjoni ħażina fl-attivitajiet tal-istituzzjonijiet, tal-korpi, tal- 
uffiċċji u tal-aġenziji tal-Unjoni, bl-eċċezzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea li taġixxi fir-rwol ġudizzjarju 
tagħha, b’kunsiderazzjoni xierqa għall-punt (d) tal-Artikolu 20(2), u l-Artikolu 228 tat-TFUE u l-Artikolu 41 tal-Karta dwar 
id-dritt għal amministrazzjoni tajba.

L-ebda azzjoni minn xi awtorità jew persuna oħra ma tista’ tkun is-suġġett ta’ lment lill-Ombudsman.

4. Fejn xieraq, l-Ombudsman għandu jagħmel rakkomandazzjonijiet, proposti għal soluzzjonijiet u suġġerimenti għal 
titjib biex tiġi indirizzata l-kwistjoni.

5. Fil-qadi ta’ dmirijietu, l-Ombudsman ma jistax jikkontesta l-korrettezza ta’ deċiżjoni ta’ qorti jew il-kompetenza ta’ 
qorti li toħroġ deċiżjoni.

Artikolu 2

Ilmenti

1. Kull ċittadin tal-Unjoni jew persuna ġuridika jew naturali li tirrisjedi jew li għandha l-uffiċċju rreġistrat tagħha fi Stat 
Membru tista’, direttament jew permezz ta’ membru tal-Parlament Ewropew, tressaq ilment lill-Ombudsman rigward 
amministrazzjoni ħażina.

(6) ĠU L 56, 4.3.1968, p. 1.
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2. Ilment għandu jagħmel referenza ċara għas-suġġett tiegħu u għall-identità tal-ilmentatur. Ilmentatur jista’ jitlob li 
l-ilment, jew partijiet minnu, jibqgħu kunfidenzjali.

3. Ilment għandu jitressaq fi żmien sentejn mid-data meta l-ilmentatur ikun sar jaf bil-fatti li fuqhom huwa bbażat 
l-ilment. Qabel ma jitressaq l-ilment, l-ilmentatur għandu jagħmel il-passi amministrattivi xierqa fir-rigward tal- 
istituzzjoni, tal-korp, tal-uffiċċju jew tal-aġenzija kkonċernata.

4. L-Ombudsman għandu jirrifjuta lment bħala inammissibbli jekk ma jkunx fl-ambitu tal-mandat tal-Ombudsman jew 
jekk ir-rekwiżiti proċedurali stabbiliti fil-paragrafi 2 u 3 ma jkunux issodisfati. Meta lment ma jkunx fl-ambitu tal-mandat 
tal-Ombudsman, huwa jista’ jagħti parir lill-ilmentatur biex jindirizzah lil awtorità oħra.

5. Jekk l-Ombudsman isib li l-ilment huwa manifestament infondat, huwa għandu jagħlaq il-fajl u jinforma lill- 
ilmentatur dwar dik is-sejba. F’każijiet fejn l-ilmentatur ikun informa lill-istituzzjoni, lill-korp, lill-uffiċċju jew lill-aġenzija 
tal-Unjoni kkonċernata dwar l-ilment, l-Ombudsman għandu jinforma wkoll lill-awtorità kkonċernata.

6. L-ilmenti li jikkonċernaw ir-relazzjonijiet industrijali bejn l-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji jew l-aġenziji tal-Unjoni 
u l-persunal tagħhom għandhom ikunu ammissibbli biss jekk il-persuna kkonċernata tkun eżawriet il-proċeduri 
amministrattivi interni kollha, b’mod partikolari dawk imsemmija fl-Artikolu 90 tar-Regolamenti tal-Persunal, u l-awtorità 
kompetenti tal-istituzzjoni, tal-korp, tal-uffiċċju jew tal-aġenzija tal-Unjoni kkonċernata tkun ħadet deċiżjoni jew il-limiti ta’ 
żmien għat-tweġiba tagħha jkunu skadew. L-Ombudsman għandu jkun intitolat ukoll li jivverifika l-miżuri adottati mill- 
awtorità kompetenti tal-istituzzjoni, tal-korp, tal-uffiċċju jew tal-aġenzija tal-Unjoni kkonċernata biex tiżgura l-protezzjoni 
tal-allegati vittmi ta’ fastidju u biex jerġa’ jkun hemm ambjent tax-xogħol tajjeb għas-saħħa u sikur li jirrispetta d-dinjità tal- 
persuni kkonċernati waqt li tkun għaddejja inkjesta amministrattiva, dment li l-persuni kkonċernati jkunu eżawrew 
il-proċeduri amministrattivi interni fir-rigward ta’ dawn il-miżuri.

7. L-Ombudsman għandu jinforma lill-istituzzjoni, lill-korp, lill-uffiċċju jew lill-aġenzija tal-Unjoni kkonċernata dwar 
ilment, malli dak l-ilment ikun ġie ddikjarat ammissibbli u tkun ittieħdet id-deċiżjoni li tinfetaħ inkjesta.

8. L-ilmenti mressqa lill-Ombudsman ma għandhomx jaffettwaw il-limiti ta’ żmien sabiex jiġu ppreżentati appelli fi 
proċeduri amministrattivi jew ġudizzjarji.

9. Fejn, minħabba proċeduri ġudizzjarji li jkunu għaddejjin jew ikunu ġew konklużi rigward il-fatti ppreżentati, 
l-Ombudsman jiddikjara li lment ikun inammissibbli jew jiddeċiedi li jieqaf jikkunsidrah, l-eżitu ta’ kwalunkwe inkjesta li 
l-Ombudsman ikun għamel sa dak iż-żmien għandu jiddaħħal f’fajl u dak il-fajl għandu jingħalaq.

10. L-Ombudsman għandu malajr kemm jista’ jkun jinforma lill-ilmentatur dwar l-azzjoni meħuda rigward l-ilment u, 
sa fejn ikun possibbli, ifittex soluzzjoni mal-istituzzjoni, mal-korp, mal-uffiċċju jew mal-aġenzija tal-Unjoni kkonċernata 
biex tiġi eliminata l-amministrazzjoni ħażina. L-Ombudsman għandu jinforma lill-ilmentatur dwar is-soluzzjoni proposta 
flimkien mal-kummenti, jekk ikun hemm, tal-istituzzjoni, tal-korp, tal-uffiċċju jew tal-aġenzija tal-Unjoni kkonċernata. 
L-ilmentatur jista’ jissottometti kummenti jew jipprovdi, fi kwalunkwe stadju, informazzjoni addizzjonali li ma kinitx 
magħrufa fil-mument tas-sottomissjoni tal-ilment.

Meta tinstab soluzzjoni aċċettata mill-ilmentatur u mill-istituzzjoni, mill-korp, mill-uffiċċju jew mill-aġenzija tal-Unjoni 
kkonċernata, l-Ombudsman jista’ jagħlaq il-fajl mingħajr ma jsegwi l-proċedura prevista fl-Artikolu 4.

Artikolu 3

Inkjesti

1. F’konformità ma’ dmirijietu, l-Ombudsman għandu jwettaq inkjesti li għalihom isib raġunijiet, fuq inizjattiva tiegħu 
stess jew wara lment.

2. L-Ombudsman għandu jinforma lill-istituzzjoni, lill-korp, lill-uffiċċju jew lill-aġenzija tal-Unjoni kkonċernata minn 
tali inkjesti mingħajr dewmien żejjed. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 5, l-istituzzjoni, il-korp, l-uffiċċju jew l-aġenzija 
tal-Unjoni kkonċernata tista’, fuq inizjattiva proprja jew fuq talba tal-Ombudsman, tippreżenta kwalunkwe kumment jew 
evidenza utli.
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3. L-Ombudsman jista’ jwettaq inkjesti fuq inizjattiva proprja kull meta jsib raġunijiet, u b’mod partikolari f’każijiet ta’ 
amministrazzjoni ħażina ripetuta, sistemika jew partikolarment serja sabiex jiġu indirizzati dawk il-każijiet bħala kwistjoni 
ta’ interess pubbliku. Fil-kuntest ta’ inkjesti bħal dawn, huwa jista’ wkoll jagħmel proposti u inizjattivi biex jippromwovi 
l-aħjar prattiki amministrattivi fl-istituzzjonijiet, fil-korpi, fl-uffiċċji u fl-aġenziji tal-Unjoni.

Artikolu 4

Interazzjoni bejn l-Ombudsman u l-istituzzjonijiet

1. Meta, wara inkjesta, jinstabu każijiet ta’ amministrazzjoni ħażina, l-Ombudsman għandu jinforma, mingħajr 
dewmien żejjed, lill-istituzzjoni, lill-korp, lill-uffiċċju jew lill-aġenzija tal-Unjoni kkonċernata bis-sejbiet tal-inkjesta u, fejn 
xieraq, għandu jagħmel ir-rakkomandazzjonijiet.

2. L-istituzzjoni, il-korp, l-uffiċċju jew l-aġenzija tal-Unjoni kkonċernata għandha tibgħat opinjoni dettaljata lill- 
Ombudsman fi żmien tliet xhur. L-Ombudsman jista’, fuq talba motivata tal-istituzzjoni, tal-korp, tal-uffiċċju jew tal- 
aġenzija tal-Unjoni kkonċernata, jagħti estensjoni ta’ dik l-iskadenza. Dik l-iskadenza ma għandhiex tkun itwal minn 
xahrejn. Fejn ma tingħata l-ebda opinjoni mill-istituzzjoni, mill-korp, mill-uffiċċju jew mill-aġenzija tal-Unjoni 
kkonċernata sal-iskadenza oriġinali ta’ tliet xhur jew sal-iskadenza estiża, l-Ombudsman jista’ jagħlaq l-inkjesta mingħajr 
tali opinjoni.

3. Meta tingħalaq inkjesta, l-Ombudsman għandu jibgħat rapport lill-istituzzjoni, lill-korp, lill-uffiċċju jew lill-aġenzija 
tal-Unjoni kkonċernata u, meta n-natura jew id-daqs tal-każ ta’ amministrazzjoni ħażina li jkun skopra jirrikjedi dan, lill- 
Parlament Ewropew. L-Ombudsman jista’ jagħmel rakkomandazzjonijiet fir-rapport. L-Ombudsman għandu jinforma lill- 
ilmentatur dwar l-eżitu tal-inkjesta, l-opinjoni mogħtija mill-istituzzjoni, mill-korp, mill-uffiċċju jew mill-aġenzija tal- 
Unjoni kkonċernata u kwalunkwe rakkomandazzjoni magħmula fir-rapport.

4. Fejn ikun xieraq fir-rigward ta’ inkjesta dwar l-attivitajiet ta’ istituzzjoni, korp, uffiċċju jew aġenzija tal-Unjoni, 
l-Ombudsman jista’ jinstema’ quddiem il-Parlament Ewropew, fil-livell xieraq, fuq l-inizjattiva tiegħu stess jew fuq talba tal- 
Parlament Ewropew.

5. Fi tmiem kull sessjoni annwali, l-Ombudsman għandu jippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew dwar l-eżitu tal- 
inkjesti mwettqa minnu. Ir-rapport għandu jinkludi valutazzjoni tal-konformità mar-rakkomandazzjonijiet, mal-proposti 
għal soluzzjonijiet u mas-suġġerimenti tal-Ombudsman għal titjib. Ir-rapport għandu jinkludi wkoll, fejn rilevanti, l-eżitu 
tal-inkjesti tal-Ombudsman relatati ma’ fastidju, żvelar ta’ informazzjoni protetta u kunflitti ta’ interess fl-istituzzjonijiet, 
fil-korpi, fl-uffiċċji jew fl-aġenziji tal-Unjoni.

Artikolu 5

Għoti ta’ informazzjoni lill-Ombudsman

1. Għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu, “l-għoti ta’ informazzjoni” jinkludi l-mezzi fiżiċi u elettroniċi kollha li bihom 
l-Ombudsman u s-segretarjat tiegħu jingħataw aċċess għall-informazzjoni, inklużi dokumenti, indipendentement mill- 
forma tagħha.

2. “Informazzjoni klassifikata tal-UE” tfisser kwalunkwe informazzjoni jew materjal magħżul mill-klassifikazzjoni ta’ 
sigurtà tal-UE, li d-divulgazzjoni mhux awtorizzata tiegħu tista’ tikkawża gradi differenti ta’ preġudizzju għall-interessi tal- 
Unjoni jew għal dawk ta’ Stat Membru wieħed jew aktar.

3. Soġġett għall-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu, l-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-Unjoni u 
l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandhom, fuq talba tal-Ombudsman jew fuq inizjattiva tagħhom stess, u 
mingħajr dewmien żejjed, jipprovdu lill-Ombudsman kwalunkwe informazzjoni li jkun talab għall-finijiet ta’ inkjesta.

4. L-Ombudsman għandu jingħata informazzjoni klassifikata tal-UE għall-prinċipji u l-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a) l-istituzzjoni, il-korp, l-uffiċċju jew l-aġenzija tal-Unjoni li tipprovdi l-informazzjoni klassifikata tal-UE trid tkun lestiet 
il-proċeduri interni rilevanti tagħha u, meta l-oriġinatur ikun parti terza, din tal-aħħar trid tkun tat l-approvazzjoni 
tagħha bil-miktub minn qabel;
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(b) il-ħtieġa tal-għarfien tal-Ombudsman trid tkun ġiet stabbilita;

(c) irid jkun żgurat li l-aċċess għal informazzjoni klassifikata CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL jew ogħla jingħata 
biss lil persuni li jkollhom approvazzjoni tas-sigurtà għal-livell ta’ sigurtà rilevanti f’konformità mad-dritt nazzjonali u 
awtorizzati mill-awtorità ta’ sigurtà kompetenti.

5. Għall-għoti ta’ informazzjoni klassifikata tal-UE, l-istituzzjoni, il-korp, l-uffiċċju jew l-aġenzija kkonċernata tal-Unjoni 
għandha tivvaluta jekk l-Ombudsman ikunx effettivament stabbilixxa regoli ta’ sigurtà interna kif ukoll miżuri fiżiċi u 
proċedurali biex tiġi protetta informazzjoni klassifikata tal-UE. Għal dan il-għan, l-Ombudsman u istituzzjoni, korp, 
uffiċċju jew aġenzija tal-Unjoni jistgħu jidħlu wkoll f’arranġament li jistabbilixxi qafas ġenerali li jirregola l-għoti ta’ 
informazzjoni klassifikata tal-UE.

6. F’konformità mal-paragrafi 4 u 5, l-aċċess għal informazzjoni klassifikata tal-UE għandu jiġi pprovdut fil-bini tal- 
istituzzjoni, tal-korp, tal-uffiċċju jew tal-aġenzija tal-Unjoni kkonċernata, sakemm ma jkunx miftiehem mod ieħor mal- 
Ombudsman.

7. Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 3, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jistgħu jirrifjutaw li jipprovdu lill- 
Ombudsman b’informazzjoni koperta mil-liġi nazzjonali dwar il-protezzjoni ta’ informazzjoni klassifikata jew mid- 
dispożizzjonijiet li jipprevjenu l-komunikazzjoni tagħha.

Madankollu, l-Istat Membru kkonċernat jista’ jipprovdi tali informazzjoni lill-Ombudsman soġġett għall-kundizzjonijiet 
stabbiliti mill-awtorità kompetenti tiegħu.

8. Fejn l-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji jew l-aġenziji tal-Unjoni u l-awtoritajiet tal-Istati Membri jkunu beħsiebhom 
jipprovdu lill-Ombudsman b’informazzjoni klassifikata tal-UE jew kwalunkwe informazzjoni oħra li ma tkunx aċċessibbli 
għall-pubbliku, huma għandhom jagħtu lill-Ombudsman notifika minn qabel.

L-Ombudsman għandu jiżgura li tali informazzjoni tkun protetta b’mod adegwat u b’mod partikolari ma għandux jiżvela 
din l-informazzjoni lill-ilmentatur jew lill-pubbliku mingħajr l-approvazzjoni minn qabel tal-istituzzjoni, tal-korp, tal- 
uffiċċju jew tal-aġenzija tal-Unjoni jew tal-awtorità kompetenti tal-Istat Membru kkonċernat. Fir-rigward tal-informazzjoni 
klassifikata tal-UE, l-approvazzjoni għandha tingħata bil-miktub.

9. L-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji jew l-aġenziji tal-Unjoni li jiċħdu l-aċċess għal informazzjoni klassifikata tal-UE 
għandhom jipprovdu lill-Ombudsman ġustifikazzjoni bil-miktub, li tindika, bħala minimu, ir-raġunijiet għar-rifjut.

10. L-Ombudsman għandu jżomm fil-pussess tiegħu l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 8 biss sakemm l-inkjesta 
tingħalaq b’mod definittiv.

L-Ombudsman jista’ jitlob lil istituzzjoni, lil korp, lil uffiċċju jew lil aġenzija tal-Unjoni, jew lil Stat Membru, biex iżomm tali 
informazzjoni għal perjodu ta’ mill-inqas ħames snin.

11. Jekk l-assistenza mitluba ma tkunx disponibbli meta tkun meħtieġa, l-Ombudsman għandu jinforma lill-Parlament 
Ewropew, li għandu jaġixxi kif xieraq.

Artikolu 6

Aċċess pubbliku għad-dokumenti miżmuma mill-Ombudsman

L-Ombudsman għandu jittratta t-talbiet għal aċċess pubbliku għad-dokumenti, bl-eċċezzjoni ta’ dawk miksuba matul 
inkjesta u miżmuma mill-Ombudsman għad-durata ta’ dik l-inkjesta jew wara l-għeluq tagħha, f’konformità mal- 
kundizzjonijiet u l-limiti previsti fir-Regolament (KE) Nru 1049/2001, kif ikkomplementat mir-Regolament (KE) 
Nru 1367/2006.

Artikolu 7

Smigħ ta’ uffiċjali u aġenti oħra

1. L-uffiċjali u aġenti oħra tal-istituzzjonijiet, tal-korpi, tal-uffiċċji u tal-aġenziji tal-Unjoni għandhom, fuq talba tal- 
Ombudsman, jinstemgħu, rigward il-fatti li jkollhom x’jaqsmu ma’ inkjesta li jkun qed jagħmel l-Ombudsman.
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2. Dawk l-uffiċjali u aġenti oħra għandhom jitkellmu f’isem l-istituzzjoni, il-korp, l-uffiċċju jew l-aġenzija tagħhom. 
Huma għandhom jibqgħu marbuta mal-obbligi li jirriżultaw mir-regoli li jkunu soġġetti għalihom.

Artikolu 8

Inkjesti fil-kuntest tal-iżvelar ta’ informazzjoni protetta

1. L-Ombudsman jista’ jwettaq inkjesta biex jiżvela każijiet ta’ amministrazzjoni ħażina fit-trattament ta’ informazzjoni 
kif definit fl-Artikolu 22a tar-Regolamenti tal-Persunal li jkunu ġew divulgati lilu minn uffiċjal jew minn aġent ieħor 
f’konformità mar-regoli rilevanti stabbiliti fir-Regolamenti tal-Persunal.

2. F’każijiet bħal dawn, l-uffiċjal jew aġent ieħor għandu jibbenefika mill-protezzjoni offruta mir-Regolamenti tal- 
Persunal kontra kwalunkwe effett ta’ preġudizzju min-naħa tal-istituzzjoni, tal-korp, tal-uffiċċju jew tal-aġenzija tal-Unjoni 
bħala riżultat tal-komunikazzjoni tal-informazzjoni.

3. L-Ombudsman jista’ jinvestiga wkoll jekk kienx hemm każ ta’ amministrazzjoni ħażina fit-trattament ta’ tali każ mill- 
istituzzjoni, mill-korp, mill-uffiċċju jew mill-aġenzija tal-Unjoni kkonċernata, inkluż fir-rigward tal-protezzjoni tal-uffiċjal 
jew ta’ aġent ieħor ikkonċernat.

Artikolu 9

Segretezza professjonali

1. L-Ombudsman u l-persunal tiegħu ma għandhomx jiddivulgaw informazzjoni jew dokumenti li jiksbu matul 
l-inkjesta. Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 2, huma ma għandhom, b’mod partikolari, jiddivulgaw l-ebda 
informazzjoni klassifikata tal-UE jew dokument intern tal-istituzzjonijiet, tal-korpi, tal-uffiċċji jew tal-aġenziji tal-Unjoni 
pprovduti lill-Ombudsman jew dokumenti li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni dwar il-protezzjoni tad- 
data personali. Huma ma għandhomx jiddivulgaw lanqas kwalunkwe informazzjoni li tista’ tagħmel ħsara lid-drittijiet tal- 
ilmentatur jew ta’ kwalunkwe persuna oħra involuta.

2. Mingħajr preġudizzju għall-obbligu ġenerali ta’ rapportar tal-istituzzjonijiet, tal-korpi, tal-uffiċċji u tal-aġenziji kollha 
tal-Unjoni lill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF), f’konformità mal-Artikolu 8 tar-Regolament (UE, Euratom) 
Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (7), jekk il-fatti li jiġu magħrufa waqt inkjesta tal-Ombudsman jistgħu 
jikkostitwixxu jew ikunu relatati ma’ reat kriminali, l-Ombudsman għandu jirrapporta lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri u, sa fejn il-każ jaqa’ fil-kompetenzi rispettivi tagħhom lill-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew, skont 
l-Artikolu 24 tar-Regolament tal-Kunsill (UE) 2017/1939 (8) u lill-OLAF.

3. Jekk ikun il-każ, u bil-ftehim tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew jew tal-OLAF, l-Ombudsman għandu 
jinnotifika wkoll lill-istituzzjoni, lill-korp, lill-uffiċċju jew lill-aġenzija tal-Unjoni b’awtorità fuq l-uffiċjal jew fuq aġent ieħor 
ikkonċernat, li tista’ tibda l-proċeduri xierqa.

Artikolu 10

Il-kooperazzjoni mal-awtoritajiet tal-Istati Membri u mal-istituzzjonijiet, mal-korpi, mal-uffiċċji u mal-aġenziji tal- 
Unjoni

1. Fejn ikun meħtieġ għall-qadi ta’ dmirijietu, l-Ombudsman jista’ jikkoopera mal-awtoritajiet tal-Istati Membri, 
f’konformità mad-dritt nazzjonali u tal-Unjoni applikabbli.

(7) Ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Settembru 2013 dwar investigazzjonijiet 
immexxija mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u li jħassar ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) 
Nru 1073/1999 u r-Regolament tal-Kunsill (Euratom) Nru 1074/1999 (ĠU L 248, 18.9.2013, p. 1).

(8) Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2017/1939 tat-12 ta’ Ottubru 2017 li jimplimenta kooperazzjoni msaħħa dwar l-istabbiliment tal- 
Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (“l-UPPE”) (ĠU L 283, 31.10.2017, p. 1).
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2. Fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dmirijietu, l-Ombudsman jista’ jikkoopera wkoll ma’ istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u 
aġenziji oħra tal-Unjoni, b’mod partikolari ma’ dawk inkarigati mill-promozzjoni u mill-protezzjoni tad-drittijiet 
fundamentali. L-Ombudsman għandu jevita kwalunkwe duplikazzjoni jew sovrappożizzjoni mal-attivitajiet ta’ dawk 
l-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji jew aġenziji tal-Unjoni.

3. Il-komunikazzjoni indirizzata lill-awtoritajiet tal-Istati Membri għall-finijiet tal-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament 
għandha ssir permezz tar-rappreżentanzi permanenti tagħhom għall-Unjoni, ħlief meta r-rappreżentanza permanenti 
kkonċernata taqbel li s-segretarjat tal-Ombudsman jista’ jikkuntattja direttament lill-awtoritajiet tal-Istat Membru 
kkonċernat.

Artikolu 11

Elezzjoni tal-Ombudsman

1. L-Ombudsman għandu jiġi elett, u eliġibbli għall-ħatra mill-ġdid, f’konformità mal-Artikolu 228(2) tat-TFUE minn 
kandidati magħżula wara proċedura trasparenti.

2. Wara l-pubblikazzjoni tas-sejħa għal nomini f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, l-Ombudsman għandu jintgħażel 
minn persuni li:

— huma ċittadini tal-Unjoni,

— igawdu minn drittijiet ċivili u politiċi sħaħ,

— joffru kull garanzija ta’ indipendenza,

— jissodisfaw il-kundizzjonijiet meħtieġa biex f’pajjiżhom iwettqu l-ogħla funzjonijiet ġuridiċi jew ikollhom il-kompetenza 
u l-kwalifiki meħtieġa biex jissodisfaw l-obbligi mistennija mill-Ombudsman, u

— ma kinux membri ta’ gvernijiet nazzjonali jew membri tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill Ewropew, jew tal- 
Kummissjoni Ewropea fi żmien sentejn qabel id-data tal-pubblikazzjoni tas-sejħa għan-nomini.

Artikolu 12

Waqfien tad-dmirijiet tal-Ombudsman

1. L-Ombudsman għandu jieqaf jeżerċita d-dmirijiet jew fl-aħħar tal-mandat tiegħu jew meta jirriżenja jew jitkeċċa.

2. Ħlief fil-każ ta’ tkeċċija, l-Ombudsman għandu jibqa’ fil-kariga sakemm jinħatar Ombudsman ġdid.

3. F’każ ta’ terminazzjoni qabel il-waqt, l-Ombudsman il-ġdid għandu fi żmien tliet xhur minn meta l-kariga ssir vakanti, 
jiġi elett għall-bqija ta’ dak il-mandat tal-Parlament Ewropew. Sakemm jinħatar Ombudsman ġdid, l-uffiċjal prinċipali 
msemmi fl-Artikolu 16(2) għandu jkun responsabbli għall-kwistjonijiet urġenti li jaqgħu taħt id-dmirijiet tal-Ombudsman.

Artikolu 13

It-tneħħija

Meta l-Parlament Ewropew ikollu l-intenzjoni li jitlob it-tkeċċija tal-Ombudsman f’konformità mal-Artikolu 228(2) tat- 
TFUE, huwa għandu jisma’ lill-Ombudsman qabel ma jagħmel talba bħal din.

Artikolu 14

L-eżerċitar tad-dmirijiet tal-Ombudsman

1. Fit-twettiq tad-dmirijiet, l-Ombudsman għandu jaġixxi f’konformità mal-Artikolu 228(3) tat-TFUE. L-Ombudsman 
ma għandux jagħmel atti li jkunu inkompatibbli man-natura ta’ dawk id-dmirijiet.
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2. Meta jieħu l-kariga, l-Ombudsman għandu jagħmel impenn solenni quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja li se jwettaq 
id-dmirijiet imsemmija fit-Trattati u f’dan ir-Regolament b’indipendenza u imparzjalità kompluta u li se jirrispetta l-obbligi 
li jirriżultaw matul u wara l-mandat tiegħu. L-impenn solenni għandu b’mod partikolari jinkludi d-dmir li jġib ruħu 
b’integrità u diskrezzjoni fir-rigward tal-aċċettazzjoni ta’ ċerti ħatriet jew benefiċċji wara t-tmiem tal-mandat.

3. Tul iż-żmien tal-Ombudsman fil-kariga, l-Ombudsman ma jista’ jeżerċita l-ebda funzjoni politika jew amministrattiva 
oħra, jew kwalunkwe kariga oħra, la bi ħlas u lanqas mingħajru.

Artikolu 15

Remunerazzjoni, privileġġi u immunitajiet

1. L-Ombudsman għandu jkollu l-istess remunerazzjoni, allowances u pensjoni bħal dawk tal-imħallfin tal-Qorti tal- 
Ġustizzja.

2. L-Artikoli 11 sa 14 u l-Artikolu 17 tal-Protokoll Nru 7 dwar il-privileġġi u l-immunitajiet tal-Unjoni Ewropea, anness 
mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, mat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u mat-Trattat li jistabbilixxi 
l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika għandhom japplikaw għall-Ombudsman u għall-uffiċjali u aġenti oħra tas- 
segretarjat tiegħu.

Artikolu 16

Is-Segretarjat tal-Ombudsman

1. L-Ombudsman għandu jingħata baġit adegwat, biżżejjed biex jiżgura l-indipendenza tal-Ombudsman u t-twettiq tad- 
dmirijiet tiegħu.

2. L-Ombudsman għandu jiġi assistit minn segretarjat. L-Ombudsman għandu jaħtar l-uffiċjal prinċipali tas-segretarjat.

3. L-uffiċjali u aġenti oħra tas-segretarjat tal-Ombudsman għandhom ikunu soġġetti għar-Regolamenti tal-Persunal. 
In-numru tal-membri tal-persunal tas-segretarjat għandu jiġi adottat kull sena bħala parti mill-proċedura baġitarja.

4. Meta l-uffiċjali tal-Unjoni jiġu ssekondati mas-segretarjat tal-Ombudsman, dak is-sekondar għandu jitqies bħala 
sekondar fl-interessi tas-servizz f’konformità mal-punt (a) tal-ewwel paragrafu tal-Artikolu 37 u l-Artikolu 38 tar- 
Regolamenti tal-Persunal.

Artikolu 17

Is-sede tal-Ombudsman

Is-sede tal-Ombudsman għandha tkun dik tal-Parlament Ewropew kif iddeterminata bil-punt (a) tal-uniku Artikolu tal- 
Protokoll Nru 6.

Artikolu 18

Dispożizzjonijiet ta’ implimentazzjoni

L-Ombudsman għandu jadotta d-dispożizzjonijiet ta’ implimentazzjoni għal dan ir-Regolament, wara konsultazzjoni mal- 
Parlament Ewropew, mal-Kunsill u mal-Kummissjoni Ewropea. Dawk għandhom ikunu f’konformità ma’ dan 
ir-Regolament u għandhom, bħala minimu, jinkludu tal-inqas dispożizzjonijiet dwar:

(a) id-drittijiet proċedurali tal-ilmentatur u tal-istituzzjoni, tal-korp, tal-uffiċċju jew tal-aġenzija tal-Unjoni kkonċernata;

(b) il-wasla, l-ipproċessar u l-għeluq ta’ lmenti;

(c) l-inkjesti fuq inizjattiva proprja; u

(d) l-inkjesti ta’ segwitu.
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Artikolu 19

Dispożizzjonijiet finali

1. Id-Deċiżjoni 94/262/KEFA, KE, Euratom hija mħassra.

2. Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal- 
Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-24 ta’ Ġunju 2021.

Għall-Parlament Ewropew
Il-President

D. M. SASSOLI
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Dan it-test hu maħsub purament bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u m’għandu l-ebda effett legali. L-istituzzjonijiet tal- 
Unjoni m'għandhom l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu. Il-verżjonijiet awtentiċi tal-atti rilevanti, inklużi l-preamboli 
tagħhom, huma dawk ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u disponibbli f’EUR-Lex. Dawk it-testi uffiċjali 

huma aċċessibbli direttament permezz tal-links inkorporati f’dan id-dokument 

►B REGOLAMENT (UE, EURATOM) Nru 1141/2014 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL- 
KUNSILL 

tat-22 ta' Ottubru 2014 

dwar l-istatut u l-finanzjament tal-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej 

(ĠU L 317, 4.11.2014, p. 1) 

Emendat minn: 

Ġurnal Uffiċjali 

Nru Paġna Data 

►M1 Regolament (UE, Euratom) 2018/673 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tat-3 ta' Mejju 2018 

L 114I 1 4.5.2018 

►M2 Regolament (UE, Euratom) 2019/493 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-25 ta' Marzu 2019 

L 85I 7 27.3.2019 
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REGOLAMENT (UE, EURATOM) Nru 1141/2014 TAL- 
PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL 

tat-22 ta' Ottubru 2014 

dwar l-istatut u l-finanzjament tal-partiti politiċi Ewropej u 
l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej 

KAPITOLU I 

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI 

Artikolu 1 

Suġġett 

Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-kundizzjonijiet li jirregolaw l-istatut u 
l-finanzjament ta’ partiti politiċi fil-livell Ewropew (“partiti politiċi 
Ewropej”) u ta’ fondazzjonijiet politiċi f’livell Ewropew (“fondazzjoni
jiet politiċi Ewropej”). 

Artikolu 2 

Definizzjonijiet 

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament: 

(1) "partit politiku" tfisser assoċjazzjoni ta' ċittadini: 

— li ssegwi għanijiet politiċi, u 

— li tkun magħrufa minn, jew stabbilita skont, l-ordinament ġuri
diku ta' mill-inqas wieħed mill-Istati Membri; 

(2) “alleanza politika” tfisser kooperazzjoni strutturata bejn partiti poli
tiċi u/jew ċittadini, 

(3) “partit politiku Ewropew” tfisser “alleanza politika” li ssegwi 
għanijiet politiċi u tkun irreġistrata mal-Awtorità għall-partiti u 
l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej stabbilita fl-Artikolu 6 skont 
il-kundizzjonijiet u l-proċeduri stabbiliti f’dan ir-Regolament; 

(4) “fondazzjoni politika Ewropea” tfisser entità li tkun formalment 
affiljata ma’ partit politiku Ewropew, li tkun irreġistrata 
mal-Awtorità skont il-kundizzjonijiet u l-proċeduri stabbiliti f’dan 
ir-Regolament, u li permezz tal-attivitajiet tagħha, skont l-għanijiet 
u l-valuri fundamentali segwiti mill-Unjoni, issaħħaħ u tikkomple
menta l-għanijiet tal-partit politiku Ewropew billi twettaq wieħed 
jew aktar mill-kompiti li ġejjin: 

(a) l-osservazzjoni, l-analiżi u l-kontribuzzjoni għad-dibattitu dwar 
kwistjonijiet ta’ politika pubblika Ewropea u dwar il-proċess 
ta’ integrazzjoni Ewropea; 

(b) l-iżvilupp ta' attivitajiet marbuta ma' kwistjonijiet ta' politika 
pubblika Ewropea, bħalma hija l-għajnuna fis-seminars 
Ewropej, fit-taħriġ, fil-konferenzi u fl-istudji dwar kwistjonijiet 
bħal dawn bejn il-partijiet interessati ewlenin, inkluż 
l-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ u rappreżentanti oħra 
tas-soċjetà ċivili; 

▼B
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(c) l-iżvilupp tal-kooperazzjoni sabiex tiġi promossa 
d-demokrazija, inkluż f’pajjiżi terzi; 

(d) isservi ta' qafas għall-fondazzjonijiet politiċi nazzjonali, għall- 
akkademiċi, u għal atturi rilevanti oħra biex jaħdmu flimkien 
fil-livell Ewropew; 

(5) “parlament reġjonali” jew “assemblea reġjonali” tfisser korp li 
l-membri tiegħu jkollhom mandat elettorali reġjonali jew ikunu 
politikament responsabbli quddiem assemblea eletta; 

(6) “finanzjament mill-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea” tfisser 
għotja mogħtija skont it-Titolu VI tal-Ewwel Parti jew kontribuz
zjoni mogħtija skont it-Titolu VIII tat-Tieni Parti tar-Regolament 
(UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill ( 1 ) (“ir-Regolament Finanzjarju”): 

(7) “donazzjoni” tfisser kwalunkwe offerti ta’ flus, kwalunkwe offerta 
in natura, il-forniment taħt iil-valur tas-suq ta' kwalunkwe prodotti, 
servizzi (inkluż self) jew xogħlijiet, u/jew kwalunkwe tranżazzjoni 
oħra li tikkostitwixxi vantaġġ ekonomiku għall-partit politiku 
Ewropew jew għall-fondazzjoni politika Ewropea kkonċernati, 
bl-eċċezzjoni ta' kontribuzzjonijiet mill-membri u l-attivitajiet poli
tiċi tas-soltu li jsiru fuq bażi volontarja minn individwi; 

(8) “kontribuzzjoni mill-membri” tfisser kwalunkwe ħlas fi flus, 
inklużi ħlasijiet ta' sħubija, jew kwalunkwe kontribuzzjoni in 
natura, jew il-forniment taħt il-valur tas-suq ta' kwalunkwe 
prodotti, servizzi (inklużi selfiet) jew xogħlijiet, u/jew kwalunkwe 
tranżazzjoni oħra li tikkostitwixxi vantaġġ ekonomiku għall-partit 
politiku Ewropew jew għall-fondazzjoni politika Ewropea kkonċer
nati, meta mogħtija lil dak il-partit politiku Ewropew jew lil dik 
il-fondazzjoni politika Ewropea minn xi wieħed mill-membri 
tagħhom, bl-eċċezzjoni tal-attivitajiet politiċi tas-soltu li jsiru fuq 
bażi volontarja minn membri individwali; 

(9) “baġit annwali” għall-finijiet tal-Artikoli 20 u 27 tfisser l-ammont 
totali tan-nefqa f'sena partikolari kif rappurtat fid-dikjarazzjonijiet 
finanzjarji annwali tal-partit politiku Ewropew jew tal-fondazzjoni 
politika Ewropea kkonċernati; 

▼M1 
(10) “punt ta' Kuntatt Nazzjonali” tfisser kwalunkwe persuna jew 

persuni speċifikament iddeżinjati mill-awtoritajiet rilevanti fl-Istati 
Membri għall-fini tal-iskambju ta' informazzjoni fl-applikazzjoni ta' 
dan ir-Regolament; 

▼B 
(11) “sede” tfisser l-imkien fejn il-partit politiku Ewropew jew 

il-fondazzjoni politika Ewropea għandha l-amministrazzjoni 
ċentrali tagħha; 

(12) “ksur konkorrenti” tfissew żewġ okkorrenzi ta' ksur jew aktar 
imwettqa bħala parti mill-istess att illegali; 

(13) “ksur ripetut” tfisser ksur imwettaq fi żmien ħames snin minn meta 
tkun ġiet imposta sanzjoni fuq min ikun wettaq il-ksur u għall- 
istess tip ta’ ksur 

▼B 

( 1 ) Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli 
għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, 
Euratom) Nru 1605/2002 (ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1).
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KAPITOLU II 

STATUT GĦALL-PARTITI POLITIĊI EWROPEJ U GĦALL- 
FONDAZZJONIJIET POLITIĊI EWROPEJ 

Artikolu 3 

Kundizzjonijiet għar-reġistrazzjoni 

1. Alleanza politika għandha tkun intitolata li tirreġistra bħala partit 
politiku Ewropew soġġett għall-kundizzjonijiet li ġejjin: 

(a) jkollha s-sede tagħha fi Stat Membru kif indikat fl-istatuti tagħha, 

(b) ►M1 il-partiti membri tagħha jridu jkunu rappreżentati, f'mill- 
inqas kwart tal-Istati Membri, minn membri tal-Parlament 
Ewropew, ta' parlamenti nazzjonali, ta' parlamenti reġjonali jew 
ta' assemblej reġjonali, jew ◄ 

hi jew il-partiti membri tagħha jkunu rċevew, f’mhux inqas minn 
kwart tal-Istati Membri, mhux inqas minn tlieta fil-mija tal-voti 
mitfugħa f’kull wieħed minn dawk l-Istati Membri fl-aktar elez
zjonijiet reċenti għall-Parlament Ewropew, 

▼M1 
(ba) il-partiti membri tagħha ma jkunux membri ta' partit politiku 

Ewropew ieħor, 

▼B 
(c) tosserva, b’mod partikolari fil-programm u fl-attivitajiet tagħha, 

il-valuri li fuqhom hija mibnija l-Unjoni kif espressi 
fl-Artikolu 2 TUE, jiġifieri r-rispett għad-dinjità tal-bniedem, 
il-libertà, id-demokrazija, l-ugwaljanza, l-istat tad-dritt u r-rispett 
għad-drittijiet tal-bniedem, inklużi d-drittijiet tal-persuni li jagħmlu 
parti minn minoranzi, 

(d) hi jew il-membri tagħha jkunu pparteċipaw f’elezzjonijiet għall- 
Parlament Ewropew, jew ikunu esprimew pubblikament 
l-intenzjoni li jieħdu sehem fl-elezzjonijiet li jkun imiss 
tal-Parlament Ewropew; u 

(e) ma jkollhiex skopijiet ta’ profitt. 

2. Applikant għandu jkun intitolat li japplika biex jirreġistra bħala 
fondazzjoni politika Ewropea soġġett għall-kundizzjonijiet li ġejjin: 

(a) ikun affiljat ma’ partit politiku Ewropew reġistrat skont 
il-kundizzjonijiet u l-proċeduri stabbiliti f’dan ir-Regolament: 

(b) ikollu s-sede tiegħu fi Stat Membru kif indikat fl-istatuti tiegħu, 

(c) josserva, b’mod partikolari fil-programm u fl-attivitajiet tiegħu, 
il-valuri li fuqhom hija mibnija l-Unjoni kif espressi fl-Artikolu 2 
TUE, jiġifieri r-rispett għad-dinjità tal-bniedem, il-libertà, 
id-demokrazija, l-ugwaljanza, l-istat tad-dritt u r-rispett għad-dritti
jiet tal-bniedem, inklużi d-drittijiet tal-persuni li jagħmlu parti minn 
minoranzi, 

▼B
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(d) l-għanijiet tiegħu jkunu jikkumplementaw l-għanijiet tal-partit poli
tiku Ewropew li miegħu ikun formalment affiljat, 

(e) il-korp tat-tmexxija tiegħu jrid ikun magħmul minn membri minn 
mhux inqas minn kwart tal-Istati Membri; u 

(f) ma ikollux għanijiet ta' qligħ. 

3. Partit politiku Ewropew jista’ jkollu fondazzjoni politika Ewropea 
waħda biss formalment affiljata miegħu. Kull partit politiku Ewropew u 
fondazzjoni politika Ewropea affiljata miegħu għandhom jiżguraw sepa
razzjoni bejn il-ġestjoni ta’ kuljum, l-istrutturi ta' tmexxija u l-kontijiet 
finanzjarji rispettivi tagħhom. 

Artikolu 4 

Governanza tal-partiti politiċi Ewropej 

1. L-istatuti ta’ partit politiku Ewropew għandhom josservaw il-liġi 
applikabbli tal-Istat Membru li fih ikollu s-sede tiegħu u għandhom 
jinkludu dispożizzjonijiet li jkopru mill-inqas dan li ġej: 

(a) ismu u l-logo tiegħu, li għandhom ikunu jintgħarfu ċar minn dawk 
ta’ kwalunkwe partit politiku Ewropew jew fondazzjoni politika 
Ewropea eżistenti; 

(b) l-indirizz tas-sede tiegħu; 

(c) programm politiku li jispeċifika l-iskop u l-għanijiet tiegħu; 

(d) dikjarazzjoni, skont l-Artikolu 3(1)(e), li ma ssegwix għanijiet ta’ 
qligħ; 

(e) fejn ikun rilevanti l-isem tal-fondazzjoni politika affiljata tiegħu u 
deskrizzjoni tar-relazzjoni formali ta’ bejniethom, 

(f) l-organizzazzjoni u l-proċeduri amministrattivi u finanzjarji tiegħu, 
fejn jiġu speċifikati b'mod partikolari l-entitajiet u l-karigi li 
għandhom setgħat ta' rappreżentanza amministrattiva, finanzjarja u 
ġuridika u r-regoli dwar l-istabbiliment, l-approvazzjoni u l-verifika 
tal-kontijiet annwali; u 

(g) il-proċedura interna li għandha tiġi segwita fil-każ tax-xoljiment 
volontarju tiegħu bħala partit politiku Ewropew. 

2. L-istatuti ta’ partit politku Ewropew għandhom jinkludu dispożizz
jonijiet dwar l-organizzazzjoni interna tal-partit u jkunu jkopru 
mill-inqas dan li ġej: 

(a) il-modalitajiet tal-ammissjoni, ir-riżenja u l-esklużjoni tal-membri 
tiegħu, bil-lista tal-partiti membri tiegħu tkun mehmuża mal-istatuti; 

(b) id-drittijiet u l-obbligi assoċjati mat-tipi kollha ta’ sħubija u 
d-drittijiet relevanti tal-vot; 

(c) is-setgħat, ir-responsabbiltajiet u l-għamla tal-korpi ta’ tmexxija 
tiegħu, fejn jiġu speċifikati għal kull wieħed il-kriterji għall-għażla 
tal-kandidati u l-modalitajiet għall-ħatra u t-tkeċċija tagħhom; 

▼B
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(d) il-proċessi interni tiegħu ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet, b’mod partikolari 
l-proċeduri ta’ votazzjoni u l-ħtiġiet ta’ kworum; 

(e) il-mod kif iħares lejn it-trasparenza, b'mod partikolari fejn jidħlu 
kotba, żamma tal-kontijiet u donazzjonijiet, il-privatezza u 
l-protezzjoni tad-data personali; u 

(f) il-proċedura interna għall-emendar tal-istatuti tiegħu. 

3. L-Istat Membru tas-sede jista’ jimponi rekwiżiti addizzjonali għall- 
istatuti, kemm-il darba dawk ir-rekwiżiti addizzjonali ma jkunux inkon
sistenti ma' dan ir-Regolament. 

Artikolu 5 

Il-governanza tal-fondazzjonijiet politiċi Ewropej 

1. L-istatuti ta’ fondazzjoni politika Ewropea għandhom josservaw 
il-liġi applikabbli tal-Istat Membru li fih ikollha s-sede tagħha u 
għandhom jinkludu dispożizzjonijiet li jkopru mill-inqas dan li ġej: 

(a) isimha u l-logo tagħha, li għandhom ikunu jintgħarfu ċar minn 
dawk ta’ kwalunkwe partit politiku Ewropew jew fondazzjoni poli
tika Ewropea eżistenti; 

(b) l-indirizz tas-sede tagħha; 

(c) deskrizzjoni tal-iskop u l-għanijiet tagħha, li għandhom ikunu 
kumpatibbli mal-kompiti elenkati fil-punt (4) tal-Artikolu 2: 

(d) dikjarazzjoni, skont il-punt (f) tal-Artikolu 3(2), li ma ssegwix 
għanijiet ta’ qligħ; 

(e) l-isem tal-partit politiku Ewropew li miegħu tkun affiljata diretta
ment, u deskrizzjoni tar-relazzjoni formali ta’ bejniethom, 

(f) lista tal-entitajiet tagħha, li tispeċifika għal kull waħda minnhom 
is-setgħat, ir-responsabbiltajiet u l-għamla tagħha, u tinkludi 
l-modalitajiet ta’ ħatra u tkeċċija tal-membri u tal-amministraturi 
ta’ tali entitajiet; 

(g) l-organizzazzjoni u l-proċeduri amministrattivi u finanzjarji tiegħu, 
fejn jiġu speċifikati b'mod partikolari l-entitajiet u l-karigi li 
għandhom setgħat ta' rappreżentanza amministrattiva, finanzjarja u 
ġuridika u r-regoli dwar l-istabbiliment, l-approvazzjoni u l-verifika 
tal-kontijiet annwali; 

(h) il-proċedura interna għall-emendar tal-istatuti tagħha; u 

(i) il-proċedura interna li għandha tiġi segwita fil-każ tax-xoljiment 
volontarju tagħha bħala fondazzjoni politika Ewropea. 

2. L-Istat Membru tas-sede jista’ jimponi rekwiżiti addizzjonali għall- 
istatuti, kemm-il darba dawk ir-rekwiżiti addizzjonali ma jkunux inkon
sistenti ma' dan ir-Regolament. 

▼B
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Artikolu 6 

Awtorità għall-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi 
Ewropej 

1. Hija b'dan stabbilita Awtorità għall-partiti politiċi Ewropej u 
l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej (l-“Awtorità”) għall-fini ta' reġistraz
zjoni, kontroll u impożizzjoni ta' sanzjonijiet fuq partiti politiċi Ewropej 
u fondazzjonijiet politiċi Ewropej skont dan ir-Regolament. 

2. L-Awtorità għandu jkollha personalità ġuridika. Għandha tkun 
indipendenti u għandha teżerċita l-funzjonijiet tagħha b’osservanza 
sħiħa ta' dan ir-Regolament. 

L-Awtorità għandha tiddeċiedi dwar ir-reġistrazzjoni u l-qtugħ 
mir-reġistru ta' partiti politiċi Ewropej u fondazzjonijiet politiċi Ewropej 
skont il-proċeduri u l-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan ir-Regolament. 
Barra minn hekk, l-Awtorità għandha b’mod regolari tivverifika li 
l-kundizzjonijiet tar-reġistrazzjoni stipulati fl-Artikolu 3 u 
d-dispożizzjonijiet ta’ governanza stipulati skont il-punti (a), (b) u (d) 
sa (f) tal-Artikolu 4(1) u l-punti (a) sa (e) u (g) tal-Artikolu 5(1) 
ikomplu jiġu rispettati mill-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet 
politiċi Ewropej reġistrati. 

Fid-deċiżjonijiet tagħha, l-Awtorità għandha tikkunsidra bis-sħiħ id-dritt 
fundamentali tal-libertà ta’ assoċjazzjoni u l-ħtieġa li jiġi żgurat 
il-pluraliżmu tal-partiti politiċi fl-Ewropa. 

L-Awtorità għandha tkun irrappreżentata mid-Direttur tagħha li għandu 
jieħu d-deċiżjonijiet kollha tal-Awtorità f’isimha. 

3. Id-Direttur tal-Awtorità għandu jinħatar għal mandat li ma jistax 
jiġġedded ta’ ħames snin mill-Parlament Ewropew, il-Kunsill u 
l-Kummissjoni (flimkien magħrufa bħala l-"awtorità tal-ħatra") bi qbil 
komuni, abbażi ta' proposti magħmula minn kumitat tal-għażla magħmul 
mis-Segretarji Ġenerali ta' dawk it-tliet istituzzjonijiet wara sejħa 
miftuħa għall-kandidati. 

Id-Direttur tal-Awtorità għandu jintgħażel abbażi tal-kwalitajiet perso
nali u professjonali tiegħu. Hu jew hi m’għandhomx ikunu membri 
tal-Parlament Ewropew, m’għandhomx ikollhom xi mandat elettorali 
jew ikunu attwalment jew fl-imgħoddi impjegati ta' xi partit politiku 
Ewropew jew ta’ xi fondazzjoni politika Ewropea. Id-Direttur magħżul 
m'għandux ikollu konflitt ta' interessi bejn id-dmirijiet tiegħu jew tagħha 
bħala Direttur tal-Awtorità u kwalunkwe dmir uffiċjali ieħor, b'mod 
partikolari fir-rigward tal-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' dan 
ir-Regolament. 

Pożizzjoni li titbattal kawża ta’ riżenja, irtirar, tkeċċija jew mewt 
għandha timtela skont l-istess proċedura. 

Fil-każ ta’ sostituzzjoni normali jew riżenja volontarja d-Direttur għandu 
jkompli l-funzjonijiet tiegħu (jew tagħha) sa meta s-sostitut jibda 
jaħdem. 

Jekk id-Direttur tal-Awtorità ma jkunx għadu jissodisfa l-kundizzjonijiet 
rekwiżiti għat-twettiq tad-dmirijiet tiegħu (jew tagħha), hu (jew hi) jista' 
jitkeċċa bi qbil komuni minn tal-inqas tnejn mit-tliet istituzzjonijiet 
imsemmija fl-ewwel subparagrafu u abbażi ta' rapport imfassal 
mill-kumitat tal-għażla msemmi fl-ewwel subparagrafu fuq inizjattiva 
tiegħu stess jew fuq talba ta' kwalunkwe waħda mit-tliet istituzzjonijiet. 

▼B
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Id-Direttur tal-Awtorità għandu jkun indipendenti fit-twettiq 
tad-dmirijiet tiegħu jew tagħha. Meta jkun qed jaġixxi f’isem 
l-Awtorità, id-Direttur la għandu jfittex u lanqas ma għandu jieħu struz
zjonijiet minn xi istituzzjoni jew gvern jew mingħand kwalunkwe entità, 
uffiċċju jew aġenzija oħra. Id-Direttur tal-Awtorità għandu jżomm lura 
minn kwalunkwe att li hu inkompatibbli man-natura tad-dmirijiet tiegħu 
jew tagħha. 

Il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni għandhom jeżerċitaw 
b’mod konġunt, fir-rigward tad-Direttur, is-setgħat mogħtija lill-awtorità 
tal-ħatra mir-Regolamenti tal-Persunal għall-Uffiċjali (u 
l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli għall-Aġenti l-Oħra 
tal-Unjoni) stabbiliti fir-Regolament tal-Kunsill (KEE, Euratom, 
ECSC) Nru 259/68 ( 1 ). Mingħajr ħsara għad-deċiżjonijiet dwar il-ħatra 
u t-tkeċċija, it-tliet istituzzjonijiet jistgħu jaqblu li jafdaw lil kwalunkwe 
waħda minn fosthom l-eżerċizzju ta’ xi wħud mis-setgħat li jifdal jew 
tas-setgħat li jifdal kollha mogħtija lill-awtorità tal-ħatra. 

L-awtorità tal-ħatra tista’ tassenja kompiti oħra lid-Direttur kemm-il 
darba tali kompiti ma jkunux inkompatibbli mal-ammont ta’ xogħol li 
jirriżulta mid-dmirijiet tiegħu bħala Direttur tal-Awtorità u ma jkunux 
suġġetti li joħolqu xi konflitt ta’ interessi li jipperikolaw l-indipendenza 
sħiħa tad-Direttur. 

4. L-Awtorità għandha titqiegħed fiżikament fil-Parlament Ewropew, 
li għandu jagħti lill-Awtorità l-uffiċċji u l-faċilitajiet ta’ appoġġ ammi
nistrattiv meħtieġa. 

▼M2 
5. Id-Direttur tal-Awtorità għandu jkun assistit minn persunal li 
fir-rigward tiegħu għandu jeżerċita s-setgħat mogħtija lill-awtorità 
tal-ħatra mir-Regolamenti tal-Persunal għall-Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea u s-setgħat mogħtija lill-awtorità bis-setgħa li tikkonkludi 
l-kuntratti ta' impjieg ta' ħaddiema oħra mill-Kondizzjonijiet 
tal-Impjieg applikabbli għall-Aġenti l-Oħra tal-Unjoni, stabbiliti 
fir-Regolament tal-Kunsill (KEE, Euratom, KEFA) Nru 259/68 (“is- 
setgħat tal-awtorità tal-ħatra”). Fi kwalunkwe qasam tax-xogħol tagħha 
l-Awtorità tista' tagħmel użu minn esperti nazzjonali sekondati jew minn 
persunal ieħor mhux impjegat mill-Awtorità. 

Ir-Regolamenti tal-Persunal għall-Uffiċjali u l-Kondizzjonijiet 
tal-Impjieg Applikabbli għall-Aġenti l-Oħra u r-regoli adottati bi ftehim 
bejn l-istituzzjonijiet tal-Unjoni għad-dħul fis-seħħ ta' dawk 
ir-Regolamenti tal-Persunal għall-Uffiċjali u l-Kondizzjonijiet 
tal-Impjieg Applikabbli għall-Aġenti l-Oħra għandhom japplikaw 
għall-persunal tal-Awtorità. 

L-għażla tal-persunal ma għandhiex tirriżulta f'konflitt tal-interessi bejn 
id-dmijiet tiegħu fl-Awtorità u kwalunkwe dmir uffiċjali ieħor, u għandu 
jżomm lura minn kwalunkwe aġir li hu inkompatibbli man-natura ta' 
dmirijietu. 

▼B 
6. L-Awtorità għandha tikkonkludi ftehimiet mal-Parlament Ewropew 
u, jekk ikun xieraq, ma’ istituzzjonijiet oħra dwar kwalunkwe arranġa
menti amministrattivi meħtieġa biex tkun tista' twettaq il-kompiti 
tagħha, b’mod partikolari ftehimiet rigward il-persunal, is-servizzi u 
l-appoġġ ipprovduti skont il-paragrafi 4, 5 u 8. 

▼B 

( 1 ) Regolament tal-Kunsill (KEE, Euratom, KEFA) Nru 259/68, tad-29 ta’ Frar 
1968, li jistabbilixxi r-Regolamenti tal-Persunal tal-uffiċjali u l-kondizzjonijiet 
ta’ impjieg ta’ uffiċjali oħra tal-Komunitajiet Ewropej u li jistabbilixxi miżuri 
temporanji applikabbli għall-Uffiċjali tal-Kummissjoni (ĠU L 56, 4.3.1968, 
p. 1).
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7. L-approprjazzjonijiet għan-nefqa tal-Awtorità għandhom jiġu 
pprovduti taħt Titolu separat fit-Taqsima għall-Parlament Ewropew 
fil-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea. L-approprjazzjonijiet għandhom 
ikunu biżżejjed biex tiġi żgurata l-operazzjoni sħiħa u indipendenti 
tal-Awtorità. Għandu jitressaq abbozz ta' pjan baġitarju għall-Awtorità 
mid-Direttur lill-Parlament Ewropew, u għandu jsir pubbliku. 
Il-Parlament Ewropew għandu jiddelega d-dmirijiet ta' Uffiċjal Awtoriz
zanti fir-rigward ta' dawk l-approprjazzjonijiet lid-Direttur tal-Awtorità. 

8. Ir-Regolament tal-Kunsill Nru 1 ( 1 ) għandu japplika għall-Awto
rità. 

Is-servizzi ta’ traduzzjoni meħtieġa għall-funzjonament tal-Awtorità u 
r-Reġistru għandhom jingħataw miċ-Ċentru ta’ Traduzzjoni għall- 
Korpi tal-Unjoni Ewropea. 

9. l-Awtorità u l-Uffiċjal Awtorizzanti tal-Parlament Ewropew 
għandhom jaqsmu l-informazzjoni kollha meħtieġa għall-eżekuzzjoni 
tar-responsabbiltajiet rispettivi tagħhom taħt dan ir-Regolament 

10. Id-Direttur għandu jressaq rapport annwali lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni dwar l-attivitajiet tal-Awtorità. 

11. Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea għandha teżamina 
mill-ġdid il-legalità tad-deċiżjonijiet tal-Awtorità skont l-Artikolu 263 
TFUE u għandu jkollha ġurisdizzjoni fit-tilwimiet relatati 
mal-kumpens għad-dannu kkawżat mill-Awtorità skont l-Artikoli 
268 u 340 TFUE. Jekk l-Awtorità tonqos milli tieħu deċiżjoni meta 
tkun meħtieġa tagħmel dan minn dan ir-Regolament, jistgħu jinġiebu 
quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea proċeduri għan- 
nuqqas ta’ aġir f’konformità mal-Artikolu 265 TFUE. 

Artikolu 7 

Reġistru tal-partiti u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej 

1. L-Awtorità għandha tistabbilixxi u timmaniġġja Reġistru ta' partiti 
politiċi Ewropej u fondazzjonijiet politiċi Ewropej. L-informazzjoni 
mir-Reġistru għandha tkun disponibbli fuq l-Internet skont 
l-Artikolu 32. 

2. Sabiex jiġi żgurat il-funzjonament xieraq tar-Reġistru, 
il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont 
l-Artikolu 36 u fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet rilevanti 
ta’ dan ir-Regolament rigward: 

(a) l-informazzjoni u d-dokumenti ta' sostenn miżmuma mill-Awtorità li 
għalihom ir-Reġistru għandu jkun ir-ripożitorju kompetenti, li 
għandhom jinkludu l-istatuti ta’ partit politiku Ewropew jew ta’ 
fondazzjoni politika Ewropea, kwalunkwe dokument ieħor imressaq 
bħala parti minn applikazzjoni għar-reġistrazzjoni skont 
l-Artikolu 8(2), kwalunkwe dokument irċevut mill-Istat Membru 
tas-sede kif imsemmi fl-Artikolu 15(2), u informazzjoni dwar 
l-identità tal-persuni li huma membri tal-entitajiet jew li jokkupaw 
karigi li huma mogħtija setgħat ta’ rappreżentanza amministrattiva, 
finanzjarja u ġuridika, kif imsemmi fil-punt (f) tal-Artikolu 4(1) u 
fil-punt (g) tal-Artikolu 5(1); 

▼B 

( 1 ) Ir-Regolament tal-Kunsill Nru 1 tal-15 ta’ April 1958 li jistabbilixxi l-lingwi 
li għandhom jintużaw mil-Komunità Ekonomika Ewropea (ĠU 17, 6.10.1958, 
p. 385/58).
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(b) il-materjali mir-Reġistru kif jingħad fil-punt (a) ta' dan il-paragrafu 
li għalihom ir-Reġistru għandu jkun kompetenti li jiċċertifika 
l-legalità kif stabbilit mill-Awtorità skont il-kompetenzi tagħha 
taħt dan ir-Regolament. L-Awtorità ma għandhiex tkun kompetenti 
għall-ivverifikar tal-konformità minn partit politiku Ewropew jew 
fondazzjoni politika Ewropea ma’ xi obbligu jew rekwiżit impost 
fuq il-partit jew fondazzjoni in kwistjoni mill-Istat Membru tas-sede 
skont l-Artikoli 4, 5 u l-Artikolu 14(2) li jkun addizzjonali għall- 
obbligi u r-rekwiżiti stipulati skont dan ir-Regolament. 

3. Il-Kummissjoni għandha permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni 
tispeċifika d-dettalji tas-sistema tan-numri tar-reġistrazzjoni li għandha 
tiġi applikata għar-Reġistru u l-estratti standard mir-Reġistru li 
għandhom jitqiegħdu għad-dispożizzjoni ta’ partijiet terzi fuq talba, 
inkluż il-kontenut ta’ ittri u dokumenti. Tali estratti ma għandhomx 
jinkludu data personali ħlief l-identità tal-persuni li huma membri ta’ 
entitajiet jew li jokkupaw karigi li huma mogħtija setgħat ta' rappreżen
tanza amministrattiva, finanzjarja u ġuridika, kif imsemmi fil-punt (f) 
tal-Artikolu 4(1) u fil-punt (g) tal-Artikolu 5(1). Dawk l-atti ta’ impli
mentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura ta’ 
eżami msemmija fl-Artikolu 37. 

Artikolu 8 

Applikazzjoni għar-reġistrazzjoni 

1. Applikazzjoni għar-reġistrazzjoni għandha titressaq lill-Awtorità. 
Applikazzjoni għar-reġistrazzjoni bħala fondazzjoni politika Ewropea 
għandha titressaq biss permezz tal-partit politiku Ewropew li miegħu 
l-applikant huwa formalment assoċjat. 

2. Flimkien mal-applikazzjoni għandu jkun hemm: 

(a) dokumenti li juru li l-applikant jaderixxi mal-kondizzjonijiet stabbi
liti fl-Artikolu 3, inkluża dikjarazzjoni formali standard fis-sura 
mogħtija fl-Anness; 

(b) l-istatuti tal-partit jew tal-fondazzjoni, li jkun fihom 
id-dispożizzjonijiet meħtieġa mill-Artikoli 4 u 5, inklużi l-annessi 
rilevanti u, fejn applikabbli, id-dikjarazzjoni tal-Istat Membru 
tas-sede msemmija fl-Artikolu 15(2). 

3. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati 
skont l-Artikolu 36 u fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet 
rilevanti ta’ dan ir-Regolament: 

(a) biex tidentifika kwalunkwe informazzjoni supplimentari jew doku
ment ta' sostenn fir-rigward tal-paragrafu 2 li huma meħtieġa biex 
l-Awtorità twettaq bis-sħiħ ir-responsabbiltajiet tagħha skont dan 
ir-Regolament fir-rigward tat-tħaddim tar-Reġistru; 

(b) biex temenda d-dikjarazzjoni formali standard fl-Anness fir-rigward 
tad-dettalji li għandhom jimtlew mill-applikant fejn meħtieġ, biex 
jiġi żgurat li tkun qed tinżamm informazzjoni biżżejjed fir-rigward 
tal-firmatarju, il-mandat tiegħu jew tagħha u l-partit politiku 
Ewropew jew il-fondazzjoni politika Ewropea li hu jew hi 
għandhom il-mandat li jirrappreżentaw għall-finijiet 
tad-dikjarazzjoni. 

▼B
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4. Id-dokumentazzjoni mressqa lill-Awtorità bħala parti 
mill-applikazzjoni għandha tiġi ppubblikata immedjatament fuq is-sit 
web imsemmi fl-Artikolu 32. 

Artikolu 9 

Eżami tal-applikazzjoni u deċiżjoni tal-Awtorità 

1. L-applikazzjoni għandha tiġi eżaminata mill-Awtorità bil-għan li 
tiddetermina jekk l-applikant jissodisfax il-kundizzjonijiet għar-reġistraz
zjoni stabbiliti fl-Artikolu 3 u jekk l-istatuti fihomx id-dispożizzjonijiet 
rekwiżiti mill-Artikoli 4 u 5. 

2. L-Awtorità għandha tadotta deċiżjoni li tirreġistra lill-applikant, 
ħlief jekk tistabbilixxi li l-applikant ma jissodisfax il-kundizzjonijiet 
għar-reġistrazzjoni stabbiliti fl-Artikolu 3 jew li l-istatuti ma fihomx 
id-dispożizzjonijiet rekwiżiti mill-Artikoli 4 u 5. 

L-Awtorità għandha tippubblika d-deċiżjoni tagħha li tirreġistra 
lill-applikant fi żmien xahar wara li tkun irċeviet l-applikazzjoni għar- 
reġistrazzjoni jew, fejn il-proċeduri stipulati fl-Artikolu 15(4) huma 
applikabbli, fi żmien erba’ xhur wara li tkun irċeviet l-applikazzjoni 
għar-reġistrazzjoni. 

Fejn applikazzjoni mhijiex kompluta, l-Awtorità għandha titlob 
lill-applikant mingħajr dewmien iressaq kwalunkwe informazzjoni ad
dizzjonali meħtieġa. Għall-iskopijiet tal-iskadenza stipulata fit-tieni 
subparagrafu, iż-żmien għandu jibda jgħodd biss mid-data ta’ meta 
l-Awtorità tkun irċeviet applikazzjoni kompluta. 

3. Id-dikjarazzjoni formali standard imsemmija fil-punt (a) 
tal-Artikolu 8(2) għandha titqies li hi biżżejjed biex l-Awtorità taċċerta 
li l-applikant jissodisfa l-kondizzjonijiet speċifikati fil-punt (c) 
tal-Artikolu 3(1) jew fil-punt (c) tal-Artikolu 3(2), skont liema wieħed 
ikun applikabbli. 

4. Deċiżjoni tal-Awtorità li tirreġistra applikant għandha tiġi ppubbli
kata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, flimkien mal-istatuti 
tal-partit jew tal-fondazzjoni kkonċernati. Deċiżjoni biex ma jiġix irre 
ġistrat applikant għandha tiġi ppubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali 
tal-Unjoni Ewropea, flimkien mar-raġunijiet taċ-ċaħda mogħtija 
fid-dettall. 

5. Kwalunkwe emenda għad-dokumenti jew l-istatuti li tiġi ppreżen
tata bħala parti mill-applikazzjoni ta’ reġistrazzjoni skont 
l-Artikolu 8(2), għandha tiġi notifikata lill-Awtorità, li għandha taġġorna 
r-reġistrazzjoni skont il-proċeuri stipulati fl-Artikolu 15(2) u (4), mutatis 
mutandis. 

6. Il-lista aġġornata tal-partiti membri ta’ partit politiku Ewropew, 
annessa mal-istatuti tal-partit skont l-Artikolu 4(2), għandha tintbagħat 
lill-Awtorità kull sena. Kwalunkwe bidla li bħala konsegwenza tagħha 
l-partit politiku Ewropew jista’ ma jibqax jissodisfa l-kondizzjoni stab
bilita fil-punt (b) tal-Artikolu 3(1) għandha tiġi kkomunikata 
lill-Awtorità fi żmien erba’ ġimgħat minn meta ssir tali bidla. 

▼B
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Artikolu 10 

Verifika tal-konformità mal-kundizzjonijiet u r-rekwiżiti 
tar-reġistrazzjoni 

1. Mingħajr ħsara għall-proċedura stabbilita fil-paragrafu 3, 
l-Awtorità għandha b’mod regolari tivverifika li l-kundizzjonijiet 
tar-reġistrazzjoni stipulati fl-Artikolu 3, u d-dispożizzjonijiet ta’ gover
nanza stipulati fil-punti (a), (b) u (d) sa (f) tal-Artikolu 4(1) u l-punti (a) 
sa (e) u (g) tal-Artikolu 5(1), għadhom qed jiġu rispettati mill-partiti 
politiċi Ewropej u mill-fondazzjonijiet politiċi Ewropej reġistrati. 

2. Jekk l-Awtorità ssib li kwalunkwe waħda mill-kundizzjonijiet 
tar-reġistrazzjoni jew mid-dispożizzjonijiet tal-governanza msemmija 
fil-paragrafu 1, bl-eċċezzjoni tal-kundizzjonijiet fil-punt (c) 
tal-Artikolu 3(1) u fil-punt (c) tal-Artikolu 3(2), m'għadhomx qed jiġu 
rrispettati, għandha tinnotifika lill-partit politiku Ewropew jew 
lill-fondazzjoni politika Ewropea kkonċernati. 

3. ►M1 Il-Parlament Ewropew, fuq inizjattiva proprja tiegħu jew 
wara talba motivata minn grupp ta' ċittadini, ippreżentata f'konformità 
mad-dispożizzjonijiet rilevanti tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, jew 
il-Kunsill jew il-Kummissjoni, jistgħu jressqu talba lill-Awtorità għall- 
verifika tal-konformità minn partit politiku Ewropew speċifiku jew 
fondazzjoni politika Ewropea speċifika mal-kundizzjonijiet stabbiliti 
fil-punt (c) tal-Artikolu 3(1) u fil-punt (c) tal-Artikolu 3(2). F'tali każi
jiet, u fil-każijiet imsemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 16(3), l-Awtorità 
għandha titlob lill-kumitat ta' persuni eminenti indipendenti stabbilit 
bl-Artikolu 11 għal opinjoni dwar is-suġġett. Il-kumitat għandu jagħti 
l-opinjoni tiegħu fi żmien xahrejn. ◄ 

Meta l-Awtorità ssir taf b’fatti li jistgħu jqajmu dubji dwar konformità 
minn partit politiku Ewropew jew fondazzjoni politika Ewropea 
mal-kundizzjonijiet stabbiliti fil-punt (c) tal-Artikolu 3(1) u fil-punt (c) 
tal-Artikolu 3(2), għandha tgħarraf lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill 
u lill-Kummissjoni bil-ħsieb li tippermetti lil kwalunkwe istituzzjoni 
minnhom tressaq talba għall-verifika kif imsemmi fl-ewwel subpara
grafu. Mingħajr ħsara għall-ewwel subparagrafu, il-Parlament Ewropew, 
il-Kunsill u l-Kummissjoni għandhom jindikaw l-intenzjoni tagħhom fi 
żmien xahrejn minn meta jirċievu dik l-informazzjoni. 

▼M2 
Il-proċeduri stipulati fl-ewwel u t-tieni subparagrafi ma għandhomx 
jinbdew fil-perjodu ta' xahrejn qabel l-elezzjonijiet għall-Parlament 
Ewropew. Dak il-limitu ta' żmien ma għandux japplika fir-rigward 
tal-proċedura stipulata fl-Artikolu 10a. 

▼B 
B’kunsiderazzjoni tal-opinjoni tal-kumitat, l-Awtorità għandha tidde 
ċiedi jekk għandhiex taqta’ mir-reġistru l-partit politiku Ewropew jew 
il-fondazzjoni politika Ewropea kkonċernati. Id-deċiżjoni tal-Awtorità 
għandha tkun motivata kif jistħoqq. 

Deċiżjoni tal-Awtorità ta' qtugħ mir-reġistru għal raġunijiet ta’ nuqqas ta’ 
rispett tal-kundizzjonijiet stipulati fil-punt (c) tal-Artikolu 3(1) jew 
fil-punt (c) tal-Artikolu 3(2)tista’ tiġi adottata biss f’każ ta’ ksur manifest 
u serju ta’ dawk il-kundizzjonijiet. Għandha tkun suġġetta għall-proċe
dura spjegata fil-paragrafu 4. 

▼B
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4. Deċiżjoni tal-Awtorità li taqta' mir-reġistru partit politiku Ewropew 
jew fondazzjoni politika Ewropea għar-raġuni ta' ksur manifest u serju 
fir-rigward tal-konformità mal-kundizzjonijiet stipulati fil-punt (c) 
tal-Artikolu 3(1) jew fil-punt (c) tal-Artikolu 3(2) għandha tiġi komu
nikata lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Id-deċiżjoni għandha tidħol 
fis-seħħ biss jekk ma tiġix espressa oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew 
u mill-Kunsill fi żmien perijodu ta’ tliet xhur minn meta d-deċiżjoni 
tkun ġiet ikkomunikata lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, 
qabel ma jiskadi dak il-perijodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
ikunu t-tnejn infurmaw lill-Awtorità li mhumiex sejrin joġġezzjonaw. 
Fil-każ li ssir oġġezzjoni mill- mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill, 
il-partit politiku Ewropew jew il-fondazzjoni politika Ewropea 
għandhom jibqgħu reġistrati. 

Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jistgħu joġġezzjonaw għad-deċiżjoni 
biss għal raġunijiet relatati mal-valutazzjoni tal-konformità 
mal-kundizzjonijiet tar-reġistrazzjoni stipulati fil-punt (c) 
tal-Artikolu 3(1) u fil-punt (c) tal-Artikolu 3(2). 

Il-partit politiku Ewropew jew il-fondazzjoni politika Ewropea kkonċer
nati għandhom jiġu infurmati li jkunu tqajmu oġġezzjonijiet għad-deċiż
joni tal-Awtorità li taqtagħhom mir-reġistru. 

Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandhom jadottaw pożizzjoni skont 
ir-regoli rispettivi tagħhom għat-teħid tad-deċiżjonijiet kif stabbilit f'kon
formità mat-Trattati. Kwalunkwe oġġezzjoni għandha tkun motivata kif 
mistħoqq u għandha ssir pubblika. 

5. Deċiżjoni tal-Awtorità li taqta' mir-reġistru partit politiku Ewropew 
jew fondazzjoni politika Ewropea, li għaliha ma tkun tqajmet ebda 
oġġezzjoni skont il-proċedura stipulata fil-paragrafu 4, għandha tiġi 
ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, flimkien 
mar-raġunijiet dettaljati tal-qtugħ mir-reġistru u għandha tidħol 
fis-seħħ tliet xhur wara d-data ta' tali pubblikazzjoni. 

6. Fondazzjoni politika Ewropea għandha awtomatikament titlef 
id-dritt għall-istatus tagħha bħala tali jekk il-partit politiku Ewropew li 
miegħu tkun affiljata jitneħħa mir-Reġistru. 

▼M2 

Artikolu 10a 

Proċedura ta' verifika relatata ma' ksur ta' regoli dwar 
il-protezzjoni ta' data personali 

1. L-ebda partit politiku Ewropew jew fondazzjoni politika Ewropea 
ma għandhom jinfluwenzaw, jew jippruvaw jinfluwenzaw, deliberata
ment l-eżitu tal-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew billi jieħdu 
vantaġġ minn ksur tar-regoli applikabbli dwar il-protezzjoni tad-data 
personali min-naħa ta' persuna fiżika jew ġuridika. 

▼B
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2. Jekk l-Awtorità hija infurmata dwar deċiżjoni ta' awtorità supervi 
żorja nazzjonali skont it-tifsira tal-punt 21 tal-Artikolu 4 
tar-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament u tal-Kunsill ( 1 ) li tikkonk
ludi li persuna fiżika jew ġuridika tkun kisret regoli applikabbli dwar 
il-protezzjoni ta' data personali u jekk minn dik id-deċiżjoni jirriżulta, 
jew inkella fejn altrimenti jkun hemm bażi raġonevoli biex tintlaħaq 
il-konklużjoni, li l-ksur ikun marbut mal-attivitajiet politiċi ta' partit 
politiku Ewropew jew ta' fondazzjoni politika Ewropea fil-kuntest 
tal-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew, l-Awtorità għandha tirreferi 
l-kwistjoni lill-kumitat ta' persuni eminenti indipendenti stabbilit 
mill-Artikolu 11 ta' dan ir-Regolament. L-awtorità tista', jekk ikun 
meħtieġ, tikkoordina mal-awtorità superviżorja nazzjonali kkonċernata. 

3. Il-kumitat imsemmi fil-paragrafu 2 għandu jagħti opinjoni dwar 
jekk il-partit politiku Ewropew jew il-fondazzjoni politika Ewropea 
inkwistjoni jkunux influwenzaw, jew ippruvaw jinfluwenzaw, delibera
tament l-eżitu tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew billi jieħdu 
vantaġġ minn dak il-ksur. L-Awtorità għandha titlob l-opinjoni mingħajr 
telf ta' żmien, u mhux aktar tard minn xahar wara li tkun infurmata dwar 
id-deċiżjoni tal-awtorità superviżorja nazzjonali. L-Awtorità għandha 
tistabbilixxi skadenza qasira u raġonevoli biex il-kumitat jagħti 
l-opinjoni tiegħu. Il-kumitat għandu jirrispetta dik l-iskadenza. 

4. Fid-dawl tal-opinjoni tal-kumitat, l-Awtorità għandha tiddeċiedi, 
skont l-punt (a)(vii) tal-Artikolu 27(2), jekk għandhiex timponi sanzjo
nijiet finanzjarji fuq il-partit politiku Ewropew jew il-fondazzjoni poli
tika Ewropea inkwistjoni. Id-deċiżjoni tal-Awtorità għandha tkun debi
tament motivata, partikolarment fir-rigward tal-opinjoni tal-kumitat, u 
għandha tiġi ppubblikata malajr kemm jista' jkun. 

5. Il-proċedura stipulata f'dan l-Artikolu hija mingħajr preġudizzju 
għall-proċedura stipulata fl-Artikolu 10. 

▼B 

Artikolu 11 

Kumitat ta’ persuni eminenti indipendenti 

1. B’dan qed jiġi stabbilit kumitat ta’ persuni eminenti indipendenti. 
Għandu jkun kompost minn sitt membri, fejn il-Parlament Ewropew, 
il-Kunsill u l-Kummissjoni jaħtru żewġ membri kull wieħed. Il-membri 
tal-kumitat għandhom jintgħażlu abbażi tal-kwalitajiet personali u 
professjonali tagħhom. Huma m’għandhomx ikunu membri 
tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill jew tal-Kummissjoni, u lanqas 
m’għandu jkollhom xi mandat elettorali, m’għandhomx ikunu uffiċjali 
jew persunal ieħor tal-Unjoni Ewropea jew ikunu attwalment jew 
fl-imgħoddi kienu impjegati ta' xi partit politiku Ewropew jew ta’ xi 
fondazzjoni politika Ewropea. 

Il-membri tal-kumitat għandhom ikunu indipendenti fit-twettiq ta’ dmiri
jiethom. Huma la għandhom ifittxu u lanqas jieħdu struzzjonijiet minn 
kwalunkwe istituzzjonijiet jew gvern jew kwalunkwe entità, uffiċċju jew 
aġenzija, u għandhom iżommu lura minn kwalunkwe aġir li huwa 
inkompatibbli man-natura tad-dmirijiet tagħhom. 

▼M2 

( 1 ) Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tas-27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward 
tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li 
jħassar id-Direttiva 95/46/KE (ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni 
tad-Data) (ĠU L 119, 4.5.2016, p. 1).
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Il-kumitat għandu jiġi mġedded fi żmien sitt xhur wara t-tmiem 
tal-ewwel sessjoni tal-Parlament Ewropew wara kull elezzjoni għall- 
Parlament Ewropew. Il-mandat tal-membri m'għandux ikun jista' 
jiġġedded. 

2. Il-kumitat għandu jadotta r-regoli ta' proċedura proprji tiegħu. 
Il-president tal-kumitat għandu jiġi elett mill-membri tiegħu minn fost 
wieħed minnhom skont dawk ir-regoli. Is-segretarjat u l-finanzjament 
tal-kumitat għandhom jiġu pprovduti mill-Parlament Ewropew. 
Is-segretarjat tal-kumitat għandu jaġixxi taħt l-awtorità tal-kumitat biss. 

3. ►M2 Meta jiġi mitlub mill-Awtorità, il-kumitat għandu jagħti 
opinjoni dwar: 

(a) kwalunkwe ksur manifest u serju possibbli tal-valuri li fuqhom hija 
msejsa l-Unjoni Ewropea, kif imsemmi fil-punt (c) tal-Artikolu 3(1) 
u fil-punt (c) tal-Artikolu 3(2), minn partit politiku Ewropew jew 
fondazzjoni politika Ewropea; 

(b) jekk partit politiku Ewropew jew fondazzjoni politika Ewropea 
jkunux influwenzaw, jew ippruvaw jinfluwenzaw, deliberatament 
l-eżitu tal-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew billi jkunu ħadu 
vantaġġ minn ksur tar-regoli applikabbli dwar il-protezzjoni ta' 
data personali. 

Fil-każijiet imsemmija fil-punti (a) u (b) tal-ewwel subparagrafu, 
il-kumitat jista' jitlob kwalunkwe dokument jew prova rilevanti 
mingħand l-Awtorità, il-Parlament Ewropew, il-partit politiku Ewropew 
jew il-fondazzjoni politika Ewropea kkonċernati, partiti politiċi jew 
fondazzjonijiet politiċi oħrajn jew partijiet ikkonċernati oħrajn, u jista' 
jitlob li jisma' r-rappreżentanti tagħhom. Fil-każ imsemmi fil-punti (b) 
tal-ewwel subparagrafu, l-awtorità superviżorja nazzjonali msemmija 
fl-Artikolu 10(a) għandha tikkoopera mal-kumitat f'konformità mal-liġi 
applikabbli. ◄ 

Fl-opinjonijiet tiegħu, il-kumitat għandu jikkunsidra bis-sħiħ id-dritt 
fundamentali tal-libertà ta’ assoċjazzjoni u l-ħtieġa li jiġi żgurat 
il-pluraliżmu tal-partiti politiċi fl-Ewropa. 

L-opinjonijiet tal-kumitat għandhom isiru aċċessibbli għall-pubbliku 
mingħajr dewmien. 

KAPITOLU III 

L-ISTATUS ĠURIDIKU TAL-PARTITI POLITIĊI EWROPEJ U 
TAL-FONDAZZJONIJIET POLITIĊI EWROPEJ 

Artikolu 12 

Personalità ġuridika 

Partiti politiċi Ewropej u fondazzjonijiet politiċi Ewropej għandhom 
ikollhom personalità ġuridika Ewropea. 

Artikolu 13 

Għarfien u kapaċità ġuridika 

Partiti politiċi Ewropej u fondazzjonijiet politiċi Ewropej għandhom 
igawdu għarfien u kapaċità ġuridika fl-Istati Membri kollha. 

▼B
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Artikolu 14 

Liġi applikabbli 

1. Partiti politiċi Ewropej u fondazzjonijiet politiċi Ewropej 
għandhom ikunu rregolati b’dan ir-Regolament. 

2. Għal kwistjonijiet mhux regolati minn dan ir-Regolament jew, fejn 
il-kwistjonijiet ikunu biss parzjalment regolati minnu, għal dawk 
l-aspetti mhux koperti minnu, partiti politiċi Ewropej u fondazzjonijiet 
politiċi Ewropej għandhom ikunu regolati mid-dispożizzjonijiet appli
kabbli tad-dritt nazzjonali fl-Istat Membru fejn ikollhom is-sede rispet
tiva tagħhom. 

L-attivitajiet imwettqa minn partiti politiċi Ewropej u minn fondazzjo
nijiet politiċi Ewropej fi Stati Membri oħra għandhom jiġu rregolati 
mil-liġijiet nazzjonali rilevanti ta’ dawk l-Istati Membri. 

3. Għall-kwistjonijiet mhux regolati minn dan ir-Regolament jew 
mid-dispożizzjonijiet applikabbli skont il-paragrafu 2 jew, fejn kwistjo
nijiet ikunu biss parzjalment regolati minnhom, għal dawk l-aspetti 
mhux koperti minnhom, partiti politiċi Ewropej u fondazzjonijiet politiċi 
Ewropej għandhom ikunu regolati mid-dispożizzjonijiet tal-istatuti 
rispettivi tagħhom. 

Artikolu 15 

Ksib ta' personalità ġuridika Ewropea 

1. Partit politiku Ewropew jew fondazzjoni politika Ewropea 
għandhom jiksbu personalità ġuridika Ewropea fid-data 
tal-pubblikazzjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea 
tad-deċiżjoni adottata mill-Awtorità biex jiġu reġistrati, skont 
l-Artikolu 9. 

2. Jekk l-Istat Membru li fih applikant għal reġistrazzjoni bħala partit 
politiku Ewropew jew bħala fondazzjoni politika Ewropea jkollu s-sede 
tiegħu hekk ikun jirrikjedi, l-applikazzjoni mressqa skont 
l-Artikolu 8 għandha tkun akkumpanjata minn dikjarazzjoni maħruġa 
minn dak l-Istat Membru, li tiċċertifika li l-applikant ikun irrispetta 
r-rekwiżiti nazzjonali relevanti għall-applikazzjoni, u li l-istatuti tiegħu 
jkunu konformi mal-liġi applikabbli msemmija fl-ewwel subparagrafu 
tal-Artiokolu 14(2). 

3. Jekk applikant ikun igawdi personalità ġuridika skont il-liġi ta' Stat 
Membru, il-ksib tal-personalità ġuridika Ewropea għandha titqies minn 
dak l-Istat Membru bħala konverżjoni tal-personalità ġuridika nazzjonali 
għal personalità ġuridika Ewropea suċċessura. Din tal-aħħar għandha 
tibqa' żżomm bis-sħiħ kwalunkwe dritt obbligu pre-eżistenti tal-entità 
ġuridika nazzjonali preċedenti li m'għandhiex tibqa' teżisti bħala tali. 
L-Istati Membri kkonċernati ma għandhomx japplikaw kondizzjonijiet 
projbittivi fil-kuntest ta' tali konverżjoni. L-applikant għandu jżomm 
is-sede tiegħu fl-Istat Membru kkonċernat sal-pubblikazzjoni ta' deċiż
joni skont l-Artikolu 9. 

4. Jekk l-Istat Membru li fih l-applikant ikollu s-sede tiegħu hekk 
jitlob, l-Awtorità għandha tiffissa d-data tal-pubblikazzjoni msemmija 
fil-paragrafu 1 biss wara konsultazzjoni ma' dak l-Istat Membru. 
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Artikolu 16 

Terminazzjoni tal-personalità ġuridika Ewropea 

1. Partit politiku Ewropew jew fondazzjoni politika Ewropea 
għandhom jitilfu l-personalità ġuridika Ewropea mad-dħul fis-seħħ ta' 
deċiżjoni tal-Awtorità li jitneħħew mir-Reġistru kif ippubblikat f'Il 
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Id-deċiżjoni għandha tidħol 
fis-seħħ tliet xhur wara din il-pubblikazzjoni ħlief jekk il-partit politiku 
Ewropew jew il-fondazzjoni politika Ewropea kkonċernati jitolbu 
perjodu iqsar. 

2. Partit politiku Ewropew jew fondazzjoni politika Ewropea 
għandhom jitneħħew mir-Reġistru b'deċiżjoni tal-Awtorità: 

(a) b'konsegwenza ta' deċiżjoni adottata skont l-Artikoli 10(2) sa (5); 

(b) fiċ-ċirkostanzi pprovduti fl-Artikolu 10(6); 

(c) fuq talba ta' partit politiku Ewropew jew ta' fondazzjoni politika 
Ewropea kkonċernata; jew 

(d) fil-każijiet imsemmija fil-punt (b) tal-ewwel subparagrafu 
tal-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu: 

3. Jekk partit politiku Ewropew jew fondazzjoni politika Ewropea 
jonqsu b'mod gravi milli jwettqu l-obbligi relevanti skont il-liġi nazzjo
nali applikabbli skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 14(2), l-Istat 
Membru tas-sede jista' jindirizza lill-Awtorità talba għal qtugħ 
mir-reġistru li tkun motivata kif jistħoqq, liema talba għandha tidentifika 
b'mod preċiż u eżawstiv l-azzjonijiet illegali u r-rekwiżiti nazzjonali 
speċifiċi li ma ġewx rispettati. F'każijiet bħal dawn, l-Awtorità għandha: 

(a) fir-rigward ta' kwistjonijiet relatati b'mod esklussiv jew b'mod 
predominanti ma' elementi li jaffettwaw ir-rispett tal-valuri li 
fuqhom hi msejsa l-Unjoni Ewropea, kif espress fl-Artikolu 2 
TUE, tniedi proċedura ta' verifika skont l-Artikolu 10(3). Għandu 
japplika wkoll l-Artikolu 10(4), (5) u (6); 

(b) fir-rigward ta' kwalunkwe kwistjoni oħra, u meta t-talba motivata 
tal-Istat Membru kkonċernat tikkonferma li jkunu ġew eżawriti 
r-rimedji nazzjonali kollha, tieħu deċiżjoni li tneħħi mir-Reġistru 
l-partit politiku Ewropew jew il-fondazzjoni politika Ewropea kkon 
ċernati. 

Jekk partit politiku Ewropew jew fondazzjoni politika Ewropea jkunu 
diġà naqsu b'mod gravi milli jwettqu l-obbligi relevanti tagħhom skont 
il-liġi nazzjonali applikabbli skont it-tieni subparagrafu 
tal-Artikolu 14(2), u jekk il-kwistjoni jkollha rabta b'mod esklussiv 
jew b'mod pre-dominanti ma' elementi li jaffettwaw ir-rispett tal-valuri 
li fuqhom hi msejsa l-Unjoni Ewropea, kif espress fl-Artikolu 2 TUE, 
l-Istat Membru kkonċernat jista' jindirizza talba lill-Awtorità skont 
id-dispożizzjonijiet tal-ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu. 
L-Awtorità għandha tipproċedi skont il-punt (a) tal-ewwel subparagrafu 
ta' dan il-paragrafu. 

Fi kwlaunkwe każ, l-Awtorità għandha taġixxi mingħajr dewmien 
żejjed. L-Awtorità għandha tinforma lill-Istat Membru kkonċernat u 
lill-partit politiku Ewropew jew lill-fondazzjoni politika Ewropea kkon 
ċernati dwar is-segwitu mogħti lit-talba motivata għal qtugħ 
mir-reġistru. 
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4. L-Awtorità għandha tiffissa d-data tal-pubblikazzjoni msemmija 
fil-paragrafu 1 wara konsultazzjoni mal-Istat Membru li fih il-partit 
politiku Ewropew jew il-fondazzjoni politika Ewropea ikollhom 
is-sede tagħhom. 

5. Jekk il-partit politiku Ewropew jew il-fondazzjoni politika 
Ewropea kkonċernati jiksbu personalità ġuridika skont il-liġi tal-Istat 
Membru tas-sede tagħhom, tali kisba għandha titqies minn dak l-Istat 
Membru bħala konverżjoni tal-personalità ġuridika Ewropea għal perso
nalità ġuridika nazzjonali li tibqa' żżomm bis-sħiħ id-drittijiet u l-obbligi 
pre-eżistenti tal-entità ġuridika Ewropea preċedenti. L-Istat Membru 
kkonċernat ma għandux japplika kondizzjonijiet projbittivi fil-kuntest 
ta' tali konverżjoni. 

6. Jekk il-partit politiku Ewropew jew il-fondazzjoni politika 
Ewropea ma jiksbux personalità ġuridika skont il-liġi tal-Istat Membru 
tas-sede tagħhom, huma għandhom jiġu stralċati skont il-liġi applikabbli 
ta' dak l-Istat Membru. L-Istat Membru kkonċernat jista' jirrijkjedi li dak 
it-tali stralċ ikun preċedut mill-ksib mill-partit jew fondazzjoni kkonċer
nati ta' personalità ġuridika nazzjonali skont il-paragrafu 5. 

7. Fi kwalunkwe sitwazzjoni msemmija fil-paragrafi 5 u 6, l-Istat 
Membru kkonċernat għandu jiżgura li l-kondizzjoni ta' mingħajr qligħ 
stipulata fl-Artikolu 3 tkun rispettata bis-sħiħ. L-Awtorità u l-Uffiċjal 
Awtorizzanti tal-Parlament Ewropew jistgħu jiftiehmu mal-Istat Membru 
kkonċernat dwar il-modalitajiet tat-terminazzjoni tal-personalità ġuridika 
Ewropea, b'mod partikolari biex jiżguraw l-irkupru ta' kwalunkwe fondi 
rċevuti mill-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea u l-ħlas ta' kwalunkwe 
sanzjonijiet finanzjarji imposti skont l-Artikolu 27. 

KAPITOLU IV 

DISPOŻIZZJONIJIET DWAR IL-FINANZJAMENT 

Artikolu 17 

Kundizzjonijiet ta' finanzjament 

1. Partit politiku Ewropew li jkun irreġistrat skont il-kundizzjonijiet u 
l-proċeduri stabbiliti f’dan ir-Regolament, li jkun rappreżentat 
fil-Parlament Ewropew b'minn tal-inqas wieħed mill-membri tiegħu, u 
li ma jkunx f’xi waħda mis-sitwazzjonijiet ta’ esklużjoni msemmija 
fl-Artikolu 106(1) tar-Regolament Finanzjarju jista’ japplika għall- 
fondi mill-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea, f’konformità mat-termini 
u l-kundizzjonijiet ippubblikati mill-Uffiċjal Awtorizzanti tal-Parlament 
Ewropew f’sejħa għal kontribuzzjonijiet. 

2. Fondazzjoni politika Ewropea li tkun affiljata ma’ partit politiku 
Ewropew eliġibbli li japplika għall-fondi skont il-paragrafu 1, li tkun 
irreġistrata skont il-kundizzjonijiet u l-proċeduri stabbiliti f’dan 
ir-Regolament, u li ma tkunx f’xi waħda mis-sitwazzjonijiet ta’ eskluż
joni msemmija fl-Artikolu 106(1) tar-Regolament Finanzjarju tista’ 
tapplika għall-fondi mill-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea, f’konformità 
mat-termini u mal-kundizzjonijiet ippubblikati mill-Uffiċjal Awtorizzanti 
tal-Parlament Ewropew f’sejħa għal proposti. 
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3. Għall-finijiet tad-determinazzjoni ta’ eliġibbiltà għal finanzjament 
mill-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea skont il-paragrafu 1 ta' dan 
l-Artikolu u l-punt (b) tal-Artikolu 3(1), u għall-applikazzjoni 
tal-Artikolu 19(1), membru tal-Parlament Ewropew għandu jitqies 
bħala membru ta’ partit politiku Ewropew wieħed biss, li għandu, 
fejn rilevanti, ikun dak li miegħu jkun affiljat il-partit nazzjonali jew 
reġjonali tiegħu jew tagħha fid-data finali għall-preżentazzjoni ta’ appli
kazzjonijiet għal finanzjament. 

▼M1 
4. Kontribuzzjonijiet finanzjarji jew għotjiet mill-baġit ġenerali 
tal-Unjoni Ewropea ma għandhomx jaqbżu d-90 % tan-nefqa rimbor
sabbli annwali indikata fil-baġit ta' partit politiku Ewropew u l-95 % 
tal-kostijiet eliġibbli mġarrba minn fondazzjoni politika Ewropea. 
Il-partiti politiċi Ewropej jistgħu jużaw kwalunkwe parti mhux użata 
tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni mogħtija biex ikopru nefqa rimborsabbli 
fis-sena finanzjarja wara l-għoti tagħha. L-ammonti mhux użati wara 
dik is-sena finanzjarja għandhom jiġu rkuprati skont ir-Regolament 
Finanzjarju. 

▼B 
5. Fil-limiti stipulati fl-Artikoli 21 u 22, in-nefqa rimborsabbli 
permezz ta' kontribuzzjoni finanzjarja għandha tinkludi n-nefqa ammi
nistrattiva u n-nefqa marbuta mal-assistenza teknika, laqgħat, riċerka, 
avvenimenti transfruntalieri, studji, informazzjoni u pubblikazzjonijiet, 
kif ukoll in-nefqa relatata mal-kampanji. 

Artikolu 18 

Applikazzjoni għal finanzjament 

1. Sabiex jirċievi finanzjament mill-baġit ġenerali tal-Unjoni 
Ewropea, partit politiku Ewropew jew fondazzjoni politika Ewropea, 
li jkunu jirrispettaw il-kundizzjonijiet tal-Artikolu 17(1) jew (2), 
għandhom jippreżentaw applikazzjoni lill-Parlament Ewropew wara 
sejħa għal kontribuzzjonijiet jew proposti. 

▼M2 
2. Il-partit politiku Ewropew u l-fondazzjoni politika Ewropea 
għandhom, fil-mument tal-applikazzjoni tagħhom, ikunu konformi 
mal-obbligi mniżżla fl-Artikolu 23, u, mid-data tal-applikazzjoni 
tagħhom sa tmiem is-sena finanzjarja jew tal-azzjoni koperti 
mill-kontribuzzjoni jew l-għotja, jibqgħu reġistrati fir-Reġistru u ma 
jistgħu jkunu soġġetti għal ebda waħda mis-sanzjonijiet previsti 
fl-Artikolu 27(1) u fil-punti (a)(v), (vi) u (vii) tal-Artikolu 27(2). 

▼M1 
2a. Partit politiku Ewropew għandu jinkludi fl-applikazzjoni tiegħu 
evidenza li turi li l-partiti membri tal-UE tiegħu, bħala regola, ikunu 
ppubblikaw fis-siti web tagħhom, b'mod ċarament viżibbli u faċli għall- 
utent, matul it-12-il xahar li jippreċedu d-data finali għall-preżentazzjoni 
tal-applikazzjonijiet, il-programm politiku u l-logo tal-partit politiku 
Ewropew. 

▼B 
3. Fondazzjoni politika Ewropea għandha tinkludi fl-applikazzjoni 
tagħha l-programm ta’ ħidma annwali jew il-pjan ta' azzjoni tagħha. 

4. L-Uffiċjal Awtorizzanti tal-Parlament Ewropew għandu jadotta 
deċiżjoni fi żmien tliet xhur wara l-għeluq tas-sejħa għal kontribuzzjo
nijiet jew tas-sejħa għal proposti, u għandu jawtorizza u jamministra 
l-approprjazzjonijiet korrispondenti, skont ir-Regolament Finanzjarju. 

▼B
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5. Fondazzjoni politika Ewropea tista’ tapplika għall-fondi mill-baġit 
ġenerali tal-Unjoni Ewropea biss permezz tal-partit politiku Ewropew li 
miegħu tkun affiljata. 

Artikolu 19 

Kriterji li fuqhom tittieħed id-deċiżjoni u d-distribuzzjoni ta’ 
finanzjament 

▼M1 
1. L-approprjazzjonijiet rispettivi għad-dispożizzjoni ta' dawk 
il-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej li jkunu 
ngħataw kontribuzzjonijiet jew għotjiet skont l-Artikolu 18 għandhom 
jiġu distribwiti kull sena abbażi tal-formula ta' distribuzzjoni segwenti: 

— 10 % għandhom jiġu distribwiti fost il-partiti politiċi Ewropej bene
fiċjarji f'ishma ndaqs, 

— 90 % għandhom jiġu distribwiti fost il-partiti politiċi Ewropej bene
fiċjarji fi proporzjon mas-sehem tagħhom ta' membri eletti 
tal-Parlament Ewropew. 

L-istess formola ta' distribuzzjoni għandha tintuża biex jingħata finanz
jament lil fondazzjonijiet politiċi Ewropej, abbażi tal-affiljazzjoni 
tagħhom ma' partit politiku Ewropew. 

▼B 
2. Id-distribuzzjoni msemmija fil-paragrafu 1 għandha tkun ibbażata 
fuq in-numru ta’ membri eletti tal-Parlament Ewropew li jkunu membri 
tal-partit politiku Ewropew applikanti fid-data finali għall-preżentazzjoni 
tal-applikazzjonijiet għal finanzjament, filwaqt li jitqies l-Artikolu 17(3). 

Wara dik id-data, kwalunkwe tibdil fin-numru m’għandux jaffettwa 
s-sehem rispettiv ta’ finanzjament bejn il-partiti politiċi Ewropej jew 
il-fondazzjonijiet politiċi Ewropej. Dan mingħajr preġudizzju għar- 
rekwiżit fl-Artikolu 17(1) li l-partiti politiċi Ewropej ikunu rappreżentati 
fil-Parlament Ewropew minn mill-inqas wieħed mill-membri tagħhom. 

Artikolu 20 

Donazzjonijiet u kontribuzzjonijiet 

1. Il-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej 
jistgħu jaċċettaw donazzjonijiet minn persuni fiżiċi jew ġuridiċi sa 
valur ta’ EUR 18 000 kull sena għal kull donatur. 

2. Il-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej 
għandhom, fil-mument tal-preżentazzjoni tad-dikjarazzjonijiet finanzjarji 
annwali tagħom skont l-Artikolu 23, jittrażmettu wkoll lista tad-donaturi 
kollha bid-donazzjonijiet rispettivi tagħhom, u jindikaw kemm in-natura 
kif ukoll il-valur tad-donazzjonijiet individwali. Dan il-paragrafu għandu 
japplika wkoll għal kontribuzzjonijiet magħmula minn partiti membri 
tal-partiti politiċi Ewropej u mill-organizzazzjonijiet membri 
tal-fondazzjonjiet politiċi Ewropej. 

Għal donazzjonijiet minn persuni fiżiċi li l-valur tagħhom jaqbeż l-EUR 
1 500 u jkun anqas jew ekwivalenti għal EUR 3 000, il-partit politiku 
Ewropew jew il-fondazzjoni politika Ewropea kkonċernati għandhom 
jindikaw jekk id-donaturi korrispondenti jkunux taw kunsens 
bil-miktub minn qabel għall-pubblikazzjoni skont il-punt (e) 
tal-Artikolu 32(1)(e). 
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3. Id-donazzjonijiet riċevuti minn partiti politiċi Ewropej u minn 
fondazzjonijiet politiċi Ewropej fi żmien sitt xhur qabel l-elezzjonijiet 
tal-Parlament Ewropew għandhom, kull ġimgħa, ikunu rrappurtati 
bil-miktub lill-Awtorità, u skont il-paragrafu 2. 

4. Donazzjonijiet uniċi li l-valur tagħhom jaqbeż it-EUR 12 000 li 
jkunu ġew aċċettati minn partiti politiċi Ewropej u minn fondazzjonijiet 
politiċi Ewropej għandhom jiġu immedjatament irrappurtati lill-Awtorità 
bil-miktub u skont il-paragrafu 2. 

5. Il-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej 
m’għandhom jaċċettaw l-ebda waħda minn dawn li ġejjin: 

(a) donazzjonijiet jew kontribuzzjonijiet anomini, 

(b) donazzjonijiet mill-baġit ta’ gruppi politiċi fil-Parlament Ewropew; 

(c) donazzjonijiet minn kwalunkwe awtorità pubblika minn Stat 
Membru jew minn pajjiż terz, jew minn kwalunkwe impriża li 
fuqha tali awtorità pubblika tista' teżerċita direttament jew indiretta
ment influwenza dominanti bis-saħħa tal-fatt li hija l-proprjetarja 
tagħha, li hija tipparteċipa fiha finanzjarjament, jew bis-saħħa 
tar-regoli li jirregolawha; jew 

(d) donazzjonijiet minn kwalunkwe entità privata bbażata f'pajjiż terz 
jew minn individwi minn pajjiż terz li mhumiex intitolati li jivvutaw 
fl-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew. 

6. Kwalunkwe donazzjoni li ma tkunx permessa taħt dan 
ir-Regolament għandha, fi żmien 30 jum wara d-data li fiha tkun 
rċevuta minn partit politiku Ewropew jew minn fondazzjoni politika 
Ewropea: 

(a) tintbagħat lura lid-donatur jew lil kwalunkwe persuna li taġixxi 
f’isem id-donatur; jew 

(b) meta ma jkunx possibbli li tiġi rritornata, tiġi rrappurtata 
lill-Awtorità u lill-Parlament Ewropew. L-Uffiċjal Awtorizzanti 
tal-Parlament Ewropew għandu jistabbilixxi l-ammont irċevut u 
jawtorizza l-irkupru skont id-dispożizzjonijiet stipulati fl-Artikoli 
78 u 79 tar-Regolament Finanzjarju. Il-fondi għandhom jiddaħħlu 
bħala dħul ġenerali fit-taqsima tal-Parlament Ewropew tal-baġit 
ġenerali tal-Unjoni Ewropea. 

7. Għandhom ikunu permessi kontribuzzjonijiet lil partit politiku 
Ewropew mill-membri tiegħu. il-valur ta' tali kontribuzzjonijiet 
m’għandhomx jeċċedu 40 % tal-baġit annwali ta’ dak il-partit politiku 
Ewropew. 

8. Huma permessi kontribuzzjonijiet lil fondazzjoni politika Ewropea 
mill-membri tagħha, u mill-partit politiku Ewropew li miegħu hi affil
jata. Il-valur ta' tali kontribuzzjonijiet m’għandhomx jeċċedu 40 % 
tal-baġit annwali ta’ dik il-fondazzjoni politika u ma jistgħux jiġu 
minn fondi rċevuti minn partit politiku Ewropew mill-baġit ġenerali 
tal-Unjoni Ewropea f’konformità ma’ dan ir-Regolament. 

Il-piż tal-prova għandu jaqa’ fuq il-partit politiku Ewropew konċernat, li 
għandu jindika b’mod ċar fil-kontijiet tiegħu l-oriġini tal-fondi użati 
biex jiffinanzja l-fondazzjoni politika Ewropea affiljata miegħu. 

▼B
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9. Mingħajr preġudizzju għall-paragrafi 7 u 8, il-partiti politiċi 
Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej jistgħu jaċċettaw minn 
ċittadini li jkunu membri tagħhom kontribuzzjonijiet sal-valur ta' EUR 
18 000 kull sena u għal kull membru, meta dawn il-kontribuzzjonijiet 
isiru mill-membru kkonċernat jew isiru f'ismu. 

Il-limitu massimu stipulat fl-ewwel subparagrafu ma għandux japplika 
meta l-membru kkonċernat ikun ukoll membru elett tal-Parlament 
Ewropew, ta' parlament nazzjonali jew ta' parlament reġjonali jew 
assemblea reġjonali. 

10. Kwalunkwe kontribuzzjoni li mhijiex permessa skont dan 
ir-Regolament għandha titreġġa' lura skont il-paragrafu 6. 

Artikolu 21 

Finanzjar ta’ kampanji fil-kuntest ta’ elezzjonijiet għall-Parlament 
Ewropew 

1. Soġġett għat-tieni subparagrafu, il-finanzjament tal-partiti politiċi 
Ewropej mill-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea jew minn kwalunkwe 
sors ieħor jista’ jintuża biex jiffinanzja kampanji mmexxija minn partiti 
politiċi Ewropej fil-kuntest tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, li 
fihom huma, jew il-membri tagħhom, jipparteċipaw kif meħtieġ 
fil-punt (d) tal-Artikolu 3(1). 

Konformement mal-Artikolu 8 tal-Att dwar l-elezzjoni ta’ membri 
tal-Parlament Ewropew b’vot universali dirett ( 1 ), il-finanzjament, u 
l-limitazzjoni possibbli tal-ispejjeż għall-elezzjonijiet għall-partiti poli
tiċi, il-kandidati kollha u l-partijiet terzi kollha, l-elezzjonijiet 
tal-Parlament Ewropew, flimkien mal-parteċipazzjoni tagħhom fihom, 
huma regolati f’kull Stat Membru minn dispożizzjonijiet nazzjonali. 

2. In-nefqa marbuta mal-kampanji msemmija fil-paragrafu 
1 għandhom ikunu identifikati b’mod ċar bħala tali mill-partiti politiċi 
Ewropej fir-rapporti finanzjarji annwali tagħhom. 

Artikolu 22 

Projbizzjoni ta' finanzjament 

1. Minkejja l-Artikolu 21(1) il-finanzjament tal-partiti politiċi 
Ewropej mill-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea jew minn kwalunkwe 
sors ieħor m’għandux jintuża għall-finanzjament dirett jew indirett ta’ 
partiti politiċi oħra, u b’mod partikolari l-partiti nazzjonali jew 
il-kandidati. Dawk il-partiti politiċi nazzjonali u l-kandidati għandhom 
jibqgħu jiġu regolati minn regoli nazzjonali. 

2. Il-finanzjament ta’ fondazzjonijiet politiċi Ewropej mill-baġit ġene
rali tal-Unjoni Ewropea jew minn kwalunkwe sors ieħor m’għandux 
jintuża għall-ebda skop ieħor ħlief dak tal-finanzjament tal-kompiti 
tagħhom kif elenkati fl-Artikolu 2 il-punt (4) u biex jitħallas l-infiq 
marbut direttament mal-objettivi stabbiliti fl-istatuti tagħhom skont 
l-Artikolu 5. B’mod partikolari m’għandux jintuża għall-finanzjament 
dirett jew indirett ta’ elezzjonijiet, ta’ partiti politiċi, jew kandidati 
jew fondazzjonijiet oħra. 

3. Il-finanzjament ta’ partiti politiċi Ewropej u ta’ fondazzjonijiet 
politiċi Ewropej mill-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea jew minn 
kwalunkwe sors ieħor ma għandux jintuża biex jiffinanzja kampanji 
referendarji. 

▼B 

( 1 ) ĠU L 278, 8.10.1976, p. 5.
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KAPITOLU V 

KONTROLL U SANZJONIJIET 

Artikolu 23 

Obbligi fejn jidħlu l-kontabilità, ir-rappurtar u l-awditjar 

1. Mhux aktar tard minn sitt xhur wara tmiem is-sena finanzjarja, 
il-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej għandhom 
jippreżentaw lill-Awtorità, b'kopja lill-Uffiċjal Awtorizzanti 
tal-Parlament Ewropew u lill-Punt ta' Kuntatt Nazzjonali Kompetenti 
tal-Istat Membru tas-sede tagħhom: 

(a) id-dikjarazzjonijiet finanzjarji annwali tagħhom flimkien ma’ noti li 
jakkumpanjawhom, li jkopru d-dħul u l-infiq tagħhom, u l-assi u 
l-obbligazzjonijiet fil-bidu u fit-tmiem tas-sena finanzjarja, skont 
il-liġi applikabbli fl-Istat Membru li fih ikollhom is-sede tagħhom 
u d-dikjarazzjonijiet finanzjarji annwali tagħhom abbażi 
tal-istandards ta' kontabilità internazzjonali definiti fl-Artikolu 2 
tar-Regolament (KE) Nru. 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill ( 1 ); 

(b) rapport tal-awditjar estern dwar id-dikjarazzjonijiet finanzjarji 
annwali, li jkopri kemm l-affidabbiltà ta’ dawk id-dikjarazzjonijiet 
finanzjarji kif ukoll il-legalità u r-regolarità tad-dħul u l-infiq 
tagħhom, li jsir minn entità jew espert indipendenti; u 

(c) il-lista ta’ donaturi u kontributuri u d-donazzjonijiet jew kontribuzz
jonijiet korrispondenti tagħhom irrapurtati skont l-Artikolu 20(2), 
(3) u (4). 

2. Fejn in-nefqa tiġi implimentata mill-partiti politiċi Ewropej 
konġuntement ma’ partiti politiċi nazzjonali jew minn fondazzjonijiet 
politiċi Ewropej konġuntement ma’ fondazzjonijiet politiċi nazzjonali, 
jew ma’ organizzazzjonijiet oħra, għandha tiġi inkluża 
fid-dikjarazzjonijiet finanzjarji annwali msemmija fil-paragrafi 1 
evidenza tan-nefqa li jkunu għamlu l-partiti politiċi Ewropej jew 
il-fondazzjonijiet politiċi Ewropej direttament jew permezz ta’ dawk 
il-partijiet terzi. 

3. L-entitajiet jew l-esperti esterni indipendenti msemmija fil-punt (b) 
tal-paragrafu 1 għandhom jintgħażlu, jingħataw mandat u jitħallsu 
mill-Parlament Ewropew. Huma għandhom jiġu awtorizzati kif xieraq 
biex jawditjaw il-kontijiet skont il-liġi applikabbli fl-Istat Membru li fih 
ikollhom is-sede tagħhom jew fejn ikunu stabbiliti. 

4. Il-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej 
għandhom jagħtu kwalunkwe informazzjoni li jitolbu l-entitajiet jew 
l-esperti indipendenti għar-raġuni tal-awditjar tagħhom. 

5. L-entitajiet jew l-esperti indipendenti għandhom jinformaw 
lill-Awtorità u lill-Uffiċjal Awtorizzanti tal-Parlament Ewropew dwar 
kwalunkwe suspett ta' attività illegali, frodi jew korruzzjoni li jistgħu 
jkunu ta' ħsara għall-interessi finanzjarji tal-Unjoni. L-Awtorità u 
l-Uffiċjal Awtorizzanti tal-Parlament Ewropew għandhom jinformaw 
lill-Punti ta' Kuntatt Nazzjonali kkonċernati dwar dan. 

▼B 

( 1 ) Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tad-19 ta' Lulju 2002 dwar l-applikazzjoni ta' standards internazzjonali 
tal-kontabilità (ĠU L 243, 11.9.2002, p. 1).
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Artikolu 24 

Regoli ġenerali dwar il-kontroll 

1. Il-kontroll tal-konformità mill-partiti politiċi Ewropej u 
mill-fondazzjonijiet politiċi Ewropej mal-obbligi taħt dan 
ir-Regolament għandhom jiġu eżerċitati, f'kooperazzjoni, 
mill-Awtorità, mill-Uffiċjal Awtorizzanti tal-Parlament Ewropew u 
mill-Istati Membri kompetenti. 

2. L-Awtorità għandha tikkontrolla l-konformità tal-partiti politiċi 
Ewropej u mill-fondazzjonijiet politiċi Ewropej mal-obbligi tagħhom 
taħt dan ir-Regolament, b'mod partikolari fir-rigward tal-Artikolu 3, 
il-punti (a), (b) u (d) sa (f) tal-Artikolu 4(1), il-punti (a) sa (e) u (g) 
tal-Artikolu 5(1), l-Artikolu 9(5) u (6), u l-Artikoli 20, 21 u 22. 

L-Uffiċjal Awtorizzanti tal-Parlament Ewropew għandu jikkontrolla 
l-konformità mill-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi 
Ewropej tal-obbligi relatati mal-finanzjament mill-Unjoni taħt dan 
ir-Regolament skont ir-Regolament Finanzjarju. Fit-twettiq ta' dawn 
il-kontrolli, il-Parlament Ewropew għandu jieħu l-miżuri meħtieġa 
fl-oqsma tal-prevenzjoni tal-frodi u tal-ġlieda kontra l-frodi li jaffettwaw 
l-interessi finanzjarji tal-Unjoni. 

3. Il-kontroll mill-Awtorità u mill-Uffiċjal Awtorizzanti tal- Parla
ment Ewropew imsemmi fil-paragrafu 2 ma għandux jestendi għall- 
konformità tal-Partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi 
Ewropej mal-obbligi tagħhom taħt il-liġi nazzjonali applikabbli kif 
jingħad fl-Artikolu 14. 

4. Il-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej 
għandhom jagħtu kwalunkwe informazzjoni mitluba mill-Awtorità, 
mill-Uffiċjal Awtorizzanti tal-Parlament Ewropew, mill-Qorti 
tal-Awdituri, mill-Uffiċċju Ewropew kontra l-Frodi (OLAF) jew 
mill-Istati Membri li tkun meħtieġa għall-iskop li jitwettqu kontrolli li 
għalihom ikunu responsabbli skont dan ir-Regolament. 

Fuq talba u għal raġunijiet ta' kontroll ta' konformità mal-Artikolu 20, 
il-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej għandhom 
jagħtu lill-Awtorità informazzjoni rigward il-kontribuzzjonijiet magħ
mula minn membri individwali u l-identità ta' dawn il-membri. Barra 
minn hekk, fejn xieraq, l-Awtorità tista' tirrikjedi lill-partiti politiċi 
Ewropej li jagħtu dikjarazzjonijiet ta' konferma ffirmati mill-membri li 
għandhom mandati eletti għal raġunijiet ta' kontroll tal-konformità 
mal-kundizzjoni stipulata fl-ewwel subparagrafu tal-punt (b) 
tal-Artikolu 3(1). 

Artikolu 25 

Implimentazzjoni u kontroll fir-rigward tal-finanzjament 
mill-Unjoni 

1. L-approprjazzjonijiet għall-finanzjament ta’ partiti politiċi Ewropej 
u fondazzjonijiet politiċi Ewropej għandhom ikunu determinati skont 
il-proċedura baġitarja annwali u għandhom jiġu implimentati skont 
dan ir-Regolament u r-Regolament Finanzjarju. 

▼B
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It-termini u l-kundizzjonijiet għal kontribuzzjonijiet u għotjiet 
għandhom ikunu stabbiliti mill-Uffiċjal Awtorizzanti tal-Parlament 
Ewropew fis-sejħa għal kontribuzzjonijiet u s-sejħa għall-proposti. 

2. Il-kontroll tal-finanzjament riċevut mill-baġit ġenerali tal-Unjoni 
Ewropea u l-użu tiegħu għandu jkun eżerċitat skont ir-Regolament 
Finanzjarju. 

Il-kontroll għandu jiġi eżerċitat ukoll fuq il-bażi ta’ ċertifikazzjoni 
annwali permezz ta’ awditjar estern u indipendenti, kif provdut 
fl-Artikolu 23(1). 

3. Il-Qorti tal-Awdituri għandha teżerċità s-setgħat ta' awditjar tagħha 
skont l-Artikolu 287 TFUE. 

4. Kwalunkwe dokument jew informazzjoni meħtieġa mill-Qorti 
tal-Awdituri sabiex tkun tista' twettaq il-kompitu tagħha għandu jiġi 
mgħoddi lilha fuq talba tagħha mill-partiti politiċi Ewropej u 
mill-fondazzjonijiet politiċi Ewropej li jirċievu finanzjament skont dan 
ir-Regolament. 

5. Id-deċiżjoni jew ftehima li bihom isiru il-kontribuzzjoni u l-għotja 
għandhom jipprovdu espressament għall-awditjar mill- Parlament 
Ewropew u mill-Qorti tal-Awdituri, abbażi tar-rekords u fuq il-post, 
tal-partit politiku Ewropew li jkun irċieva kontribuzzjoni jew 
il-fondazzjoni politika Ewropea li tkun irċeviet għotja mill-baġit ġenerali 
tal-Unjoni Ewropea. 

6. Il-Qorti tal-Awdituri u l-Uffiċjal Awtorizzanti tal-Parlament 
Ewropew, jew kwalunkwe korp ieħor estern awtorizzat mill-Uffiċjal 
Awtorizzanti tal-Parlament Ewropew, jistgħu jwettqu l-kontrolli u 
l-verifiki meħtieġa fuq il-post sabiex jivverifikaw il-legalità tan-nefqa 
u l-implimentazzjoni xierqa tad-dispożizzjonijiet tad-deċiżjoni jew 
il-ftehim li bihom isiru l-kontribuzzjoni u l-għotja, u, fil-każ ta’ fondaz
zjonijiet politiċi Ewropej, l-implimentazzjoni korretta tal-programm ta’ 
ħidma jew l-azzjoni. Il-partit politiku Ewropew jew il-fondazzjoni poli
tika Ewropea in kwistjoni għandhom ifornu kwalunkwe dokument jew 
informazzjoni meħtieġa biex dan il-kompitu jitwettaq 

7. L-OLAF jista’ jwettaq investigazzjonijiet, inklużi kontrolli u spez
zjonijiet fuq il-post, f'konformità mad-dispożizzjonijiet u l-proċeduri 
stipulati fir-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill ( 1 ) u r-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) 
Nru 2185/96 ( 2 ), bil-ħsieb li jistabbilixxi jekk kienx hemm frodi, korruz
zjoni jew kwalunkwe attività illegali oħra li taffettwa l-interess finanz
jarju tal-Unjoni b’rabta ma’ kontribuzzjonijiet jew għotjiet taħt dan 
ir-Regulament. Jekk ikun xieraq, ir-riżultati tal-investigazzjonijiet tiegħu 
jistgħu jagħtu lok għal deċiżjonijiet ta’ rkupru mill-Uffiċjal Awtorizzanti 
tal-Parlament Ewropew. 

▼B 

( 1 ) Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-11 ta’ Settembru 2013 dwar investigazzjonijiet immexxija 
mill-Uffiċċju Ewropew ta’ Kontra l-Frodi (OLAF) u li jħassar 
ir-Regolament (KE) Nru 1073/1999 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u 
Regolament tal-Kunsill (Euratom) Nru 1074/1999 (ĠU L 248, 18.9.2013, 
p. 1): 

( 2 ) Ir-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96 tal-11 ta' Novembru 
1996 dwar il-verifiki u l-ispezzjonijiet fuq il-post imwettqa mill-Kummissjoni 
sabiex tipproteġi l-interessi finanzjarji tal-Komunità Ewropea kontra l-frodi u 
irregolarijiet oħra (ĠU L 292, 15.11.1996, p. 2).
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Artikolu 26 

Sostenn tekniku 

Is-sostenn tekniku kollu provdut mill-Parlament Ewropew lil partiti poli
tiċi Ewropej għandu jsir skont il-prinċipju ta’ aċċess ugwali. Għandu 
jingħata fuq kundizzjonijiet xejn inqas favorevoli minn dawk li jgħoddu 
għal organizzazzjonijiet u assoċjazzjonijiet esterni oħrajn li jistgħu 
jingħataw faċilitajiet simili u għandu jingħata kontra l-fornitura ta’ 
fattura u bi ħlas. 

Artikolu 27 

Sanzjonijiet 

1. Skont l-Artikolu 16, l-Awtorità għandha tiddeċiedi li tneħħi partit 
politiku Ewropew jew fondazzjoni politika Ewropea mir-Reġistru bħala 
sanzjoni fi kwalunkwe waħda mis-sitwazzjonijiet li ġejjin: 

(a) meta l-partit jew il-fondazzjoni in kwistjoni jkunu nstabu permezz 
ta’ sentenza li jkollha s-saħħa ta’ res judicata li ingaġġaw f'attivi
tajiet illegali ta' detriment għall-interessi finanzjarji tal-Unjoni kif 
definiti fl-Artikolu 106(1) tar-Regolament Finanzjarju; 

▼M1 
(b) fejn jiġi stabbilit, skont il-proċeduri stipulati fl-Artikolu 10(2) sa 

(5), li ma jkunux għadhom jissodisfaw waħda jew aktar 
mill-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 3(1) jew (2); 

(ba) fejn id-deċiżjoni għar-reġistrazzjoni tal-partit jew tal-fondazzjoni 
inkwistjoni tkun ibbażata fuq informazzjoni żbaljata jew żvijanti 
li għaliha jkun responsabbli l-applikant, jew fejn tali deċiżjoni tkun 
inkisbet bil-qerq; jew 

▼B 
(c) meta talba ta' Stat Membru li jsir qtugħ mir-reġistru għal raġunijiet 

ta' nuqqas serju li jitwettqu l-obbligi skont il-liġi nazzjonali tkun 
tissodisfa r-rekwiżiti stipulati fil-punt (b) tal-Artikolu 16(3). 

2. L-Awtorità għandha timponi sanzjonijiet finanzjarji 
fis-sitwazzjonijiet li ġejjin: 

(a) ksur mhux kwantifikabbli: 

(i) fil-każ ta' nuqqas ta' konformità mar-rekwiżiti tal-Artikolu 9(5) 
jew (6): 

(ii) f'każ ta' nuqqas ta' konformità mal-impenji meħuda u 
l-informazzjoni mogħtija minn partit politiku Ewropew jew 
fondazzjoni politika Ewropea skont il-punti (a), (b) u (d) sa 
(f) tal-Artikolu 4(1) u il-punti (a), (b), (d) u (e) 
tal-Artikolu 5(1); 

(iii) fil-każ li ma tintbagħatx il-lista tad-donaturi flimkien 
mad-donazzjonijiet korrispondenti tagħhom, f’konformità 
mal-Artikolu 20(2) jew fil-każ li ma jiġux irrappurtati 
d-donazzjonijiet skont l-Artikolu 20(3) u (4); 

(iv) meta partit politiku Ewropew jew fondazzjoni politika 
Ewropea jkunu kisru l-obbligi stipulati fl-Artikolu 23(1) jew 
fl-Artikolu 24(4); 

▼B
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(v) meta partit politiku Ewropew jew fondazzjoni politika 
Ewropea jkunu instabu permezz ta’ sentenza li jkollha 
s-saħħa ta’ res judicata li jkunu ingaġġaw f'attivitajiet illegali 
li huma ta' detriment għall-interessi finanzjarji tal-Unjoni kif 
definiti fl-Artikolu 106(1) tar-Regolament Finanzjarju; 

(vi) meta il-partit politiku Ewropew jew il-fondazzjoni politika 
Ewropea kkonċernati jkunu fi kwalunkwe ħin bi ħsieb naqsu 
milli jagħtu informazzjoni jew bi ħsieb taw informazzjoni 
mhix korretta jew qarrieqa, jew fejn l-entitajiet awtorizzati 
minn dan ir-Regolament biex jawditjaw jew iwettqu kontrolli 
fuq il-benefiċjarji tal-finanzjament mill-baġit ġenerali 
tal-Unjoni Ewropea jsibu ineżattezzi fid-dikjarazzjonijiet 
finanzjarji annwali li jitqiesu li jikkostitwixxu nuqqasijiet 
materjali jew dikjarazzjonijiet mhux korretti ta' entrati skont 
l-istandards internazzjonali tal-kontabilità definiti fl-Artikolu 2 
tar-Regolament (KE) Nru 1606/2002; 

▼M2 
(vii) meta, f'konformità mal-proċedura ta' verifika prevista 

fl-Artikolu 10a, jiġi stabbilit li partit politiku Ewropew jew 
fondazzjoni politika Ewropea jkunu influwenzaw, jew 
ippruvaw jinfluwenzaw, deliberatament l-eżitu tal-elezzjonijiet 
għall-Parlament Ewropew billi jkunu ħadu vantaġġ minn ksur 
tar-regoli applikabbli dwar il-protezzjoni ta' data personali; 

▼B 
(b) ksur kwantifikabbli: 

(i) meta partit politiku Ewropew jew fondazzjoni politika Ewropea 
jkunu aċċettaw donazzjonijiet u kontribuzzjonijiet li ma jkunux 
permessi taħt l-Artikolu 20(1) jew (5), ħlief jekk ikunu sodis
fatti l-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 20(6); 

(ii) f'każ ta' nuqqas ta' konformità mar-rekwiżiti stipulati fl-Artikoli 
21 u 22. 

3. L-Uffiċjal Awtorizzanti tal-Parlament Ewropew jista' jeskludi partit 
politiku Ewropew jew fondazzjoni politika Ewropea minn finanzjament 
futur mill-Unjoni sa ħames snin jew sa 10 snin f'każijiet ta' ksur ripetut 
f'perjodu ta' ħames snin, meta jkunu nstabu ħatja tal-ksur elenkat 
fil-punti (v) u (vi) tal-punt (a) tal-paragrafu 2. Dan hu mingħajr preġu
dizzju għas-setgħat tal-Uffiċjal Awtorizzanti tal-Parlament Ewropew kif 
stipulati fl-Artikolu 204n tar-Regolament Finanzjarju. 

4. Għall-fini tal-paragrafi 2 u 3, għandhom jiġu imposti s-sanzjonijiet 
finanzjarji li ġejjin fuq partit politiku Ewropew jew fondazzjoni politika 
Ewropea: 

(a) f'każijiet ta' ksur mhux kwantifikabbli, persentaġġ fiss tal-baġit 
annwali tal-partit politiku Ewropew jew tal-fondazzjoni politika 
Ewropea kkonċernati: 

— 5 %, jew, 

— 7,5 % jekk ikun hemm ksur konkorrenti, jew, 

— 20 % jekk il-ksur in kwistjoni jkun ksur ripetut, jew, 

— terz tal-persentaġġi hawn fuq stipulati jekk il-partit politiku 
Ewropew jew il-fondazzjoni politika Ewropea kkonċernati 
jkunu volontarjament iddikjaraw il-ksur qabel ma l-Awtorità 
tkun uffiċjalment fetħet investigazzjoni, ukoll fil-każ ta' ksur 
konkorrenti jew ta' ksur ripetut, u l-partit jew il-fondazzjoni 
kkonċernati jkunu ħadu l-miżuri korrettivi xierqa, 

▼B
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— 50 % tal-baġit annwali tas-sena preċedenti tal-partit politiku 
Ewropew jew tal-fondazzjoni politika Ewropea kkonċernati,, 
meta jkunu nstabu permezz ta' sentenza li jkollha s-saħħa ta' 
res judicata li jkunu għamlu attivitajiet illegali li jkunu ta' detri
ment għall-interessi finanzjarji tal-Unjoni kif definiti 
fl-Artikolu 106(1) tar-Regolament Finanzjarju; 

(b) f'każijiet ta' ksur kwantifikabbli, persentaġġ fiss tal-ammont 
tas-somom irregolari rċevuti jew mhux rappurtati skont l-iskala li 
ġejja, sa massimu ta' 10 % tal-baġit annwali tal-partit politiku 
Ewropew jew tal-fondazzjoni politika Ewropea kkonċernati: 

— 100 % tas-somom irregolari rċevuti jew mhux rappurtati jekk 
dawk is-somom ma jaqbżux il-EUR 50 000, jew 

— 150 % tas-somom irregolari rċevuti jew mhux rappurtati jekk 
dawk is-somom jaqbżu l-EUR 50 000 iżda ma jaqbżux il-EUR 
100 000; 

— 200 % tas-somom irregolari rċevuti jew mhux rappurtati jekk 
dawk is-somom jaqbżu il-EUR 100 000 iżda ma jaqbżux il-EUR 
150 000; 

— 250 % tas-somom irregolari rċevuti jew mhux rappurtati jekk 
dawk is-somom jaqbżu il-EUR 150 000 iżda ma jaqbżux il-EUR 
200 000; 

— 300 % tas-somom irregolari rċevuti jew mhux rappurtati jekk 
dawk is-somom jaqbżu il-EUR 200 000; jew 

— terz tal-persentaġġi indikati hawn fuq jekk il-partit politiku 
Ewropew jew il-fondazzjoni politika Ewropea kkonċernati 
jkunu ddikjaraw il-ksur b'mod volontarju qabel ma l-Awtorità 
u/jew l-Uffiċjal Awtorizzanti tal-Parlament Ewropew ikunu 
uffiċjalment fetħu investigazzjoni u l-partit jew il-fondazzjoni 
kkonċernati jkunu ħadu l-miżuri korrettivi meħtieġa. 

Għall-applikazzjoni tal-persentaġġi indikati hawn fuq, kull donazzjoni 
jew kontribuzzjoni għandha titqies b'mod separat: 

5. Kull fejn partit politiku Ewropew jew fondazzjoni politika 
Ewropea jkunu wettqu ksur konkorrenti kontra dan ir-Regolament, 
għandha tiġi imposta biss is-sanzjoni stipulata għar-ksur l-aktar serju, 
ħlief jekk jingħad mod ieħor fil-punt (a) tal-paragrafu 4. 

6. Is-sanzjonijiet stipulati f'dan ir-Regolament għandhom ikunu 
suġġetti għal perjodu ta' limitazzjoni ta' ħames snin mid-data meta 
jitwettaq il-ksur ikkonċernat jew, fil-każ ta' ksur kontinwu jew ripetut, 
mid-data li fiha jieqaf dak il-ksur. 

▼M2 
7. Meta deċiżjoni ta' awtorità superviżorja nazzjonali kif imsemmi 
fl-Artikolu 10a tkun ġiet revokata jew meta jkun ngħata rimedju kontra 
tali deċiżjoni, u sakemm ir-rimedji nazzjonali kollha jkunu ġew eżawriti, 
l-Awtorità għandha twettaq rieżami ta' kwalunkwe sanzjoni li tkun ġiet 
imposta skont il-punt (a)(vii) tal-paragrafu 2 fuq talba tal-partit politiku 
Ewropew jew il-fondazzjoni politika Ewropea inkwistjoni. 

▼B
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Artikolu 27a 

Responsabbiltà ta' persuni fiżiċi 

Fejn l-Awtorità timponi sanzjoni finanzjarja fis-sitwazzjonijiet imsem
mija fil-punti (a)(v) jew (a)(vi) tal-Artikolu 27(2) hi tista', għall-fini 
tal-irkupru skont l-Artikolu 30(2), tistabbilixxi li persuna fiżika li tkun 
membru tal-korp amministrattiv, tal-ġestjoni jew superviżorju tal-partit 
politiku Ewropew jew tal-fondazzjoni politika Ewropea, jew li jkollha 
s-setgħat ta' rappreżentanza, deċiżjonali jew ta' kontroll fir-rigward 
tal-partit politiku Ewropew jew tal-fondazzjoni politika Ewropea tkun 
ukoll responsabbli għall-ksur, fil-każijiet li ġejjin: 

(a) fis-sitwazzjoni msemmija fil-punt (a)(v) tal-Artikolu 27(2) fejn, 
fis-sentenza msemmija f'dik id-dispożizzjoni, il-persuna fiżika tkun 
instabet ukoll li tkun ukoll responsabbli għall-attivitajiet illegali 
inkwistjoni; 

(b) fis-sitwazzjoni msemmija fil-punt (a)(vi) tal-Artikolu 27(2) fejn 
il-persuna fiżika tkun ukoll responsabbli għall-imġiba jew 
l-ineżattezzi inkwistjoni. 

▼B 

Artikolu 28 

Kooperazzjoni bejn l-Awtorità, l-Uffiċjal Awtorizzanti 
tal-Parlament Ewropew u l-Istati Membri 

1. L-Awtorità, l-Uffiċjal Awtorizzanti tal-Parlament Ewropew u 
l-Istati Membri permezz tal-Punti ta' Kuntatt Nazzjonali għandhom 
jaqsmu l-informazzjoni u jżommu lil xulxin informati regolarment 
dwar kwistjonijiet relatati mad-dispożizzjonijiet ta' finanzjament, 
il-kontrolli u s-sanzjonijiet. 

2. Għandhom jaqblu wkoll dwar arranġamenti prattiċi għal tali 
skambju ta' informazzjoni, inklużi r-regoli rigward l-iżvelar ta' informaz
zjoni kunfidenzjali jew evidenza u l-kooperazzjoni fost l-Istati Membri. 

3. L-Uffiċjal Awtorizzanti tal-Parlament Ewropew għandu jinforma 
lill-Awtorità dwar kwalunkwe sejbien li jista' jwassal għall-impożizzjoni 
ta' sanzjonijiet skont l-Artikolu 27(2) sa (4), bil-għan li l-Awtorità 
titħalla tieħu l-miżuri xierqa. 

4. L-Awtorità għandha tinforma lill-Uffiċjal Awtorizzanti 
tal-Parlament Ewropew dwar kwalunkwe deċiżjoni li tkun ħadet 
fir-rigward ta' sanzjonijiet, bil-għan li tippermettilu jislet 
il-konsegwenzi xierqa skont ir-Regolament Finanzjarju. 

Artikolu 29 

Miżuri korrettivi u prinċipji ta' amministrazzjoni tajba 

1. Qabel ma tittieħed deċiżjoni finali relatata ma' xi waħda 
mis-sanzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 27, l-Awtorità jew l-Uffiċjal 
Awtorizzanti tal-Parlament Ewropew għandhom jagħtu lill-partit politiku 
Ewropew jew lill-fondazzjoni politika Ewropea kkonċernati 
l-opportunità li jdaħħlu dawk il-miżuri meħtieġa biex tiġi rrimedjata 
s-sitwazzjoni fi żmien raġonevoli, li normalment m'għandux jaqbeż 
xahar. B'mod partikolari, l-Awtorità jew l-Uffiċjal Awtorizzanti 
tal-Parlament Ewropew għandhom jippermettu l-possibbiltà li jiġu 
korretti żbalji klerikali u aritmetiċi, li jingħataw dokumenti jew infor
mazzjoni addizzjonali fejn meħtieġ jew li jiġu korreguti l-iżbalji minuri 
li jista' jkun hemm. 

▼M1
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2. Meta partit politiku Ewropew jew fondazzjoni politika Ewropea 
jonqsu milli jieħdu miżuri korrettivi fiż-żmien imsemmi fil-paragrafu 1, 
għandha tittieħed deċiżjoni rigward l-impożizzjoni tas-sanzjonijiet xierqa 
msemmija fl-Artikolu 27. 

3. Il-paragrafi 1 u 2 m'għandhomx japplikaw fir-rigward 
tal-kundizzjonijiet stipulati fil-punti (b) sa (d) tal-Artikolu 3(1) u 
fil-punt (c) tal-Artikolu 3(2). 

Artikolu 30 

Irkupru 

1. Abbażi ta' deċiżjoni tal-Awtorità li tneħħi partit politiku Ewropew 
jew fondazzjoni politika Ewropea mir-Reġistru, l-Uffiċjal Awtorizzanti 
tal-Parlament Ewropew għandu jirtira jew iwaqqaf kwalunkwe deċiżjoni 
jew ftehim li jkunu għadhom fis-seħħ dwar il-finanzjament mill-Unjoni, 
ħlief fil-każ stipulat fil-punt (c) tal-Artikolu 16(2) u fil-punti (b) u (d) 
tal-Artikolu 3(1). Hu għandu jirkupra wkoll kwalunkwe finanzjament 
mill-Unjoni, inklużi kwalunkwe fondi mhux minfuqa mis-snin preċe
denti. 

2. ►M1 Partit politiku Ewropew jew fondazzjoni politika Ewropea 
li fuqhom tkun ġiet imposta xi sanzjoni għal kwalunkwe ksur elenkat 
fl-Artikolu 27(1) u fil-punti (v) u (vi) tal-Artikolu 27(2)(a) għandhom 
għal dik ir-raġuni ma jibqgħux konformi mal-Artikolu 18(2). Bħala 
riżultat, l-Uffiċjal Awtorizzanti tal-Parlament Ewropew għandu jitter
mina l-ftehim jew deċiżjoni ta' kontribuzzjoni jew ta' għotja dwar 
finanzjament mill-Unjoni riċevut skont dan ir-Regolament, u għandu 
jirkupra ammonti li jkunu tħallsu indebitament skont il-ftehim jew 
deċiżjoni ta' kontribuzzjoni jew ta' għotja, inkluż kwalunkwe fond 
mhux minfuq tal-Unjoni minn snin preċedenti. L-Uffiċjal Awtorizzanti 
tal-Parlament Ewropew għandu wkoll jirkupra ammonti mħallsa indebi
tament skont il-ftehim jew deċiżjoni ta' kontribuzzjoni jew ta' għotja 
minn persuna fiżika li fir-rigward tagħha tkun ittieħdet deċiżjoni skont 
l-Artikolu 27a, filwaqt li jqis, fejn applikabbli, ċirkostanzi eċċezzjonali 
relatati ma' dik il-persuna fiżika. ◄ 

▼M1 
Fl-eventwalità ta' tali terminazzjoni, il-pagamenti mill-Uffiċjal Awtoriz
zanti tal-Parlament Ewropew għandhom ikunu limitati għan-nefqa 
rimborsabbli mġarrba mill-partit politiku Ewropew jew il-kostijiet 
eliġibbli mġarrba mill-fondazzjoni politika Ewropea sad-data meta 
d-deċiżjoni ta' terminazzjoni tidħol fis-seħħ. 

▼B 
Dan il-paragrafu għandu jkun applikabbli wkoll għall-każijiet imsem
mija fil-punt (c) tal-Artikolu 16(2) u fil-punti (b) u (d) tal-Artikolu 3(1). 

KAPITOLU VI 

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI 

Artikolu 31 

Għoti ta' informazzjoni liċ-ċittadini 

Suġġett għall-Artikoli 21 u 22 u għall-istatuti u l-proċessi interni 
tagħhom stess, il-partiti politiċi Ewropej jistgħu fil-kuntest 
tal-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew, jieħdu l-miżuri xierqa kollha 
biex jinfurmaw liċ-ċittadini tal-Unjoni bl-affiljazzjonijiet ta' bejn 
il-partiti politiċi nazzjonali u l-kandidati u l-partiti politiċi Ewropej 
kkonċernati. 

▼B
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Artikolu 32 

Trasparenza 

1. Il-Parlament Ewropew għandu jippubblika, taħt l-awtorità 
tal-Uffiċjal Awtorizzanti jew taħt dik tal-Awtorità, fuq sit web maħluq 
apposta għal dak l-għan, dan li ġej: 

(a) l-ismijiet u l-istatuti tal-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet 
politiċi Ewropej kollha rreġistrati, flimkien mad-dokumenti ppreżen
tati bħala parti mill-applikazzjonijiet tagħhom għal reġistrazzjoni 
skont l-Artikolu 8, mhux aktar tard minn erba’ ġimgħat wara li 
l-Awtorità tkun adottat id-deċiżjoni tagħha u, wara dan, kwalunkwe 
emendi nnotifikati lill-Awtorità skont l-Artikolu 9(5) u (6); 

(b) lista tal-applikazzjonijiet li ma jkunux ġew approvati, flimkien 
mad-dokumenti ppreżentati bħala parti minnhom, flimkiem 
mal-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni skont l-Artikolu 8, u 
r-raġunijiet tar-rifjut, mhux aktar tard minn erba’ ġimgħat wara li 
l-Awtorità tkun adottat id-deċiżjoni tagħha, 

(c) rapport annwali b’tabella tal-ammonti mħallsa lil kull partit politiku 
Ewropew u kull fondazzjoni politika Ewropea, għal kull sena 
finanzjarja li għaliha jkunu ġew irċevuti kontribuzzjonijiet jew li 
jkunu tħallsu għotjiet mill-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea, 

(d) id-dikjarazzjonijiet finanzjarji annwali u r-rapporti ta’ awditjar estern 
imsemmija fl-Artikolu 23(1), u, fil-każ ta' fondazzjonijiet politiċi 
Ewropej, ir-rapporti finali dwar l-implimentazzjoni tal-programmi 
jew azzjonijiet ta’ ħidma; 

(e) l-ismijiet ta' donaturi u d-donazzjonijiet korrispendenti tagħhom 
irrappurtati minn partiti politiċi Ewropej u fondazzjonijiet politiċi 
Ewropej skont l-Artikolu 20(2), (3) u (4), bl-eċċezzjoni ta’ donaz
zjonijiet minn persuni fiżiċi li l-valur tagħhom ma jaqbiżx l-EUR 
1 500 fis-sena kull donatur, li għandhom jiġu rrappurtati bħala 
'donazzjonijiet minuri'. Donazzjonijiet minn persuni fiżiċi li l-valur 
annwali tagħhom jaqbeż l-EUR 1 500 u jkun anqas minn jew ekwi
valenti għal EUR 3 000 ma għandhomx jiġu ppubblikati mingħajr 
il-kunsens bil-miktub minn qabel għall-pubblikazzjoni tagħhom 
tad-donatur korrispondenti. Jekk ma jkun ingħata tali kunsens 
minn qabel, dawn id-donazzjonijiet għandhom jiġu rrappurtati 
bħala "donazzjonijiet minuri". Għandhom jiġu ppubblikati wkoll 
l-ammont totali ta' donazzjonijiet minuri u n-numru ta' donaturi 
għal kull sena kalendarja; 

(f) Il-kontribuzzjonijiet msemmija fl-Artikolu 20(7) u (8) u rrappurtati 
minn partiti politiċi Ewropej u mill-fondazzjonijiet politiċi Ewropej 
skont l-Artikolu 20(2), inkluż l-identità tal-partiti membri jew 
l-organizzazzjonijiet li jkunu għamlu dawk il-kontribuzzjonijiet; 

(g) id-dettalji u r-raġunijiet ta’ kwalunkwe deċiżjonijiet finali meħuda 
mill-Awtorità skont l-Artikolu 27, inklużi, fejn rilevanti, kwalunkwe 
opinjonijiet adottati mill-kumitat ta’ persuni eminenti indipendenti 
skont l-Artikoli 10 u 11, b’kunsiderazzjoni xierqa 
tar-Regolament (KE) Nru 45/2001; 

(h) id-dettalji ta' u r-raġunijiet għal kwalunkwe deċiżjoni finali meħuda 
mill-Uffiċjal Awtorizzanti tal-Parlament Ewropew skont 
l-Artikolu 27; 

▼B
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(i) deskrizzjoni tal-appoġġ tekniku pprovdut lill-partiti politiċi Ewropej; 

(j) ir-rapport ta' evalwazzjoni tal-Parlament Ewropew dwar 
l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament u dwar l-attivitajiet iffinanzjati, 
kif imsemmi fl-Artikolu 38; u 

(k) lista aġġornata tal-Membri tal-Parlament Ewropew li jkunu membri 
ta' partit politiku Ewropew. 

▼B 
2. Il-Parlament Ewropew għandu jippubblika l-lista tal-persuni ġuri
diċi li jkunu membri ta’ partit politiku Ewropew, kif annessa mal-istatuti 
tal-partit skont l-Artikolu 4(2), u aġġornata skont l-Artikolu 9(6), kif 
ukoll in-numru globali ta' membri individwali. 

3. Id-data personali għandha tiġi eskluża mill-pubblikazzjoni fuq 
is-sit web imsemmi fil-paragrafu 1 ħlief jekk dik id-data personali tiġi 
ppubblikata skont il-punti (a), (e) jew (g) tal-paragrafu 1. 

4. Il-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej 
għandhom, permezz ta’ dikjarazzjoni ta’ privatezza li tkun disponibbli 
għall-pubbliku, jipprovdu lil membri u donaturi potenzjali 
l-informazzjoni meħtieġa mill-Artikolu 10 tad-Direttiva 95/46/KE, u 
għandhom jinfurmawhom li d-data personali tagħhom se tiġi pproċes
sata għal skopijiet ta’ awditjar u ta’ kontroll mill-Parlament Ewropew, 
mill-Awtorità, mill-OLAF, mill-Qorti tal-Awdituri, mill-Istati Membri, 
jew minn korpi jew esperti esterni li jkunu awtorizzati minnhom, u li 
d-data personali tagħhom għandha tiġi ppubblikata fuq is-sit web 
imsemmi fil-paragrafu 1 taħt il-kondizzjonijiet stipulati f'dan 
l-Artikolu. L-Uffiċjal Awtorizzanti tal-Parlament Ewropew, 
fl-applikazzjoni tal-Artikolu 11 tar-Regolament (KE) 45/2001, għandu 
jinkludi l-istess informazzjoni f'sejħiet għal kontribuzzjonijiet jew 
proposti kif jingħad fl-Artikolu 18(1) ta' dan ir-Regolament. 

Artikolu 33 

Il-protezzjoni tad-data personali 

1. Fl-ipproċessar tad-data personali skont dan ir-Regolament, 
l-Awtorità, il-Parlament Ewropew u l-kumitat ta' persuni eminenti stab
bilit bl-Artikolu 11 għandhom jikkonformaw mar-Regolament (KE) 
Nru 45/2001. Għall-għanijiet tal-ipproċessar tad-data personali, huma 
għandhom jitqiesu bħala kontrolluri tad-data skont il-punt (d) 
tal-Artikolu 2 ta' dak ir-Regolament. 

2. Fl-ipproċessar tad-data personali skont dan ir-Regolament, il-partiti 
politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej, l-Istati Membri 
meta jeżerċitaw kontroll fuq aspetti relatati mal-iffinanzjar tal-partiti 
politiċi Ewropej u tal-fondazzjonijiet politiċi Ewropej skont 
l-Artikolu 24, u l-korpi jew esperti indipendenti awtorizzati biex jivve
rifikaw il-kontijiet skont l-Artikolu 23(1) għandhom ikunu konformi 
mad-Direttiva 95/46/KE u mad-dispożizzjonijiet nazzjonali adottati 
skont din. Għall-għanijiet tal-ipproċessar tad-data personali, huma 
għandhom jitqiesu kontrolluri tad-data skont il-punt (d) tal-Artikolu 2 
ta' dik id-Direttiva. 
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3. L-Awtorità, il-Parlament Ewropew u l-kumitat ta' persuni eminenti 
stabbilit bl-Artikolu 11 għandhom jiżguraw li d-data personali miġbura 
minnhom skont dan ir-Regolament ma tintużax għal kwalunkwe għan 
għajr dak li tiġi assigurata l-legalità, ir-regolarità u t-trasparenza 
tal-finanzjament tal-partiti politiċi Ewropej u tal-fondazzjonijiet politiċi 
Ewropej u s-sħubija tal-partiti politiċi Ewropej. Huma għandhom iħassru 
dik id-data personali kollha miġbura għal dik il-fini sa mhux aktar tard 
minn 24 xahar wara l-pubblikazzjoni tal-partijiet rilevanti skont 
l-Artikolu 32. 

4. L-Istati Membri u l-korpi jew l-esperti indipendenti awtorizzati 
biex jivverifikaw il-kontijiet għandhom jużaw id-data personali li 
jirċievu biss sabiex jeżerċitaw kontroll fuq l-iffinanzjar tal-partiti politiċi 
Ewropej u tal-fondazzjonijiet politiċi Ewropej. Huma għandhom iħassru 
dik id-data personali skont il-liġi nazzjonali applikabbli wara 
t-trażmissjoni skont l-Artikolu 28. 

5. Data personali tista’ tinżamm lil hinn mil-limiti ta’ żmien stipulati 
fil-paragrafu 3 jew minn dak previst mil-liġi nazzjonali applikabbli kif 
jingħad fil-paragrafu 4 jekk dan ikun meħtieġ għall-fini ta’ proċedimenti 
legali jew amministrattivi marbuta mal-finanzjament ta’ partit politiku 
Ewropew jew ta’ fondazzjoni politika Ewropea jew ta’ sħubija ta’ partit 
politiku Ewropew. Kull data personali bħal din għandha titħassar sa 
mhux aktar tard minn ġimgħa wara d-data tal-konklużjoni tat-tali proċe
dimenti permezz ta’ deċiżjoni finali, jew wara li jkun tlesta l-proċess ta' 
kwalunkwe verifika, appell, litigazzjoni jew pretenzjoni. 

6. Il-kontrolluri tad-data msemmija fil-paragrafi 1 u 2 għandhom 
jimplimentaw miżuri tekniċi u organizzattivi xierqa biex jipproteġu 
d-data personali kontra qerda aċċidentali jew illegali, telf aċċidentali, 
tibdil jew żvelar jew aċċess mhux awtorizzat, partikolarment meta 
l-ipproċessar ta' tali data jinvolvi t-trażmissjoni tagħha fuq netwerk, u 
kontra kull forma oħra illegali ta’ pproċessar. 

7. Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu jkun 
responsabbli li jissorvelja u li jiżgura li l-Awtorità, il-Parlament 
Ewropew u l-kumitat ta' persuni eminenti stabbilit bl-Artikolu 11 jirris
pettaw u jipproteġu d-drittijiet fundamentali u l-libertajiet ta’ persuni 
fiżiċi fl-ipproċessar ta’ data personali, f’konformità ma’ dan 
ir-Regolament. Mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe rimedju ġudiz
zjali, kwalunkwe suġġett tad-data jista’ jressaq ilment mal-Kontrollur 
Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data jekk hu jew hi tqis li d-dritt tiegħu 
jew tagħha għall-protezzjoni tad-data personali tagħhom ikun inkiser 
bħala riżultat tal-ipproċessar tagħha mill-Awtorità, mill-Parlament 
Ewropew jew mill-kumitat. 

8. Il-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej, 
l-Istati Membri u l-entitajiet jew l-esperti indipendenti awtorizzati biex 
jawditjaw il-kontijiet skont dan ir-Regolament għandhom ikunu respon
sabbli skont il-liġi nazzjonali applikabbli għal kwalunkwe dannu li 
jikkawżaw fl-ipproċessar tad-data personali skont dan ir-Regolament. 
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jiġu applikati sanzjonijiet effet
tivi, proporzjonati u dissważivi fil-każ ta’ ksur ta’ dan ir-Regolament, 
tad-Direttiva 95/46/KE u tad-dispożizzjonijiet nazzjonali adottati skont 
din, u b’mod partikolari għall-użu frodulenti tad-data personali. 
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Artikolu 34 

Dritt ta' smigħ 

Qabel ma l-Awtorità jew l-Uffiċjal Awtorizzanti tal-Parlament Ewropew 
jieħdu deċiżjoni li tista' taffettwa b'mod negattiv id-drittijiet ta' partit 
politiku Ewropew, ta' fondazzjoni politika Ewropea, ta' applikant kif 
imsemmi fl-Artikolu 8 jew ta' persuna fiżika kif imsemmi 
fl-Artikolu 27a, għandhom jisimgħu r-rappreżentanti tal-partit politiku 
Ewropew, tal-fondazzjoni politika Ewropea jew tal-applikant, jew 
lil-persuna fiżika ikkonċernati. L-Awtorità jew il-Parlament Ewropew 
għandhom jiddikjaraw debitament ir-raġunijiet għad-deċiżjoni tagħhom. 

▼B 

Artikolu 35 

Dritt ta' appell 

Deċiżjonijiet meħuda skont dan ir-Regolament jistgħu jkunu s-suġġett 
ta’ proċedimenti tal-qorti quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni 
Ewropea, f’konformità mad-dispożizzjonijiet rilevanti tat-TFUE. 

Artikolu 36 

Eżerċizzju tad-delega 

1. Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati hija mogħtija 
lill-Kummissjoni soġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu. 

2. Is-setgħa li tadotta atti delegati msemmija fl-Artikolu 7(2) u 
fl-Artikolu 8(3a) għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta’ 
ħames snin mill-24 ta' Novembru 2014. Il-Kummissjoni għandha tfassal 
rapport fir-rigward tad-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa’ 
xhur qabel tmiem il-perjodu ta’ ħames snin. Id-delega ta’ setgħa 
għandha tiġi estiża awtomatikament għal perjodi ta’ żmien identiċi, 
ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali 
estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta’ kull 
perjodu. 

3. Id-delega ta' setgħa msemmija fl-Artikolu 7(2) u fl-Artikolu 8(3) 
tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe żmien mill-Parlament Ewropew jew 
mill-Kunsill. Deċiżjoni li tirrevoka għandha ttemm id-delega ta’ setgħa 
speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Din għandha ssir effettiva fil-jum wara 
l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea 
jew f’data aktar tard speċifikata fih. Ma għandhiex taffettwa l-validità 
ta’ kwalunkwe att delegat li jkun diġà fis-seħħ. 

4. Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah 
simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. 

5. Att iddelegat adottat skont l-Artikolu 7(2) u l-Artikolu 8(3) 
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni 
la mill-Parlament Ewropew u lanqas mill-Kunsill f'perjodu ta' xahrejn 
min-notifika tal-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel 
ma jiskadi dak il-perjodu, kemm il-Parlament Ewropew kif ukoll 
il-Kunsill ikunu għarrfu lill-Kummissjoni li huma ma jkunux se joġġez
zjonaw. Dan il-perjodu għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq l-inizjattiva 
tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill. 
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Artikolu 37 

Proċedura fil-Kumitat 

1. Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna minn kumitat. Dak 
il-kumitat għandu jkun kumitat skont it-tifsira tar-Regolament (UE) 
Nru 182/2011. 

2. Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika 
l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011. 

▼M1 

Artikolu 38 

Evalwazzjoni 

Il-Parlament Ewropew għandu, wara li jikkonsulta l-Awtorità, jippub
blika sal-31 ta' Diċembru 2021 u kull ħames snin wara dik id-data 
rapport dwar l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament u dwar l-attivitajiet 
iffinanzjati. Ir-rapport għandu jindika, fejn xieraq, emendi li jistgħu jsiru 
fl-istatut u fis-sistemi ta' finanzjament. 

Mhux aktar minn sitt xhur wara l-pubblikazzjoni tar-rapport 
mill-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport 
dwar l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament li fih tingħata attenzjoni 
partikolari lill-implikazzjonijiet tiegħu għall-pożizzjoni tal-partiti politiċi 
Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej żgħar. Ir-rapport għandu 
jkun akkumpanjat, jekk xieraq, minn proposta leġislattiva biex jiġi 
emendat dan ir-Regolament. 

▼B 

Artikolu 39 

Applikazzjoni effikaċi 

L-Istati Membri għandhom jagħmlu tali dispożizzjoni kif ikun xieraq 
biex tiġi żgurata l-applikazzjoni effettiva ta' dan ir-Regolament. 

Artikolu 40 

Tħassir 

Ir-Regolament (KE) Nru 1223/2002 jitħassar b’effett mid-data tad-dħul 
fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament. Madankollu għandu jkompli japplika 
fir-rigward tal-atti u tal-impenji relatati mal-finanzjament tal-partiti poli
tiċi u tal-fondazzjonijiet politiċi fil-livell Ewropew għas-snin ta' baġit 
2014, 2015, 2016 u 2017. 

▼M1 

Artikolu 40a 

Dispożizzjoni tranżitorja 

1. Id-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament applikabbli qabel l-4 ta' 
Mejju 2018 għandhom ikomplu japplikaw fir-rigward tal-atti u l-impenji 
relatati mal-finanzjament tal-partiti politiċi Ewropej u tal-fondazzjonijiet 
politiċi Ewropej fil-livell Ewropew għas-sena finanzjarja 2018. 

2. B'deroga mill-Artikolu 18(2a), l-Uffiċjal tal-Awtorizzazzjoni 
tal-Parlament Ewropew għandu, qabel jiddeċiedi dwar applikazzjoni 
dwar finanzjament għas-sena finanzjarja 2019, jirrikjedi l-evidenza 
msemmija fl-Artikolu 18(2a) biss għal perjodu mill-5 ta' Lulju 2018. 
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3. Il-partiti politiċi Ewropej reġistrati qabel l-4 ta' Mejju 
2018 għandhom, sa mhux aktar tard mill-5 ta' Lulju 2018, jippreżentaw 
dokumenti li jippruvaw li huma jissodisfaw il-kundizzjonijiet stipulati 
fil-punti (b) u (ba) tal-Artikolu 3(1). 

4. L-Awtorità għandha tneħħi mir-Reġistru partit politiku Ewropew u 
l-fondazzjoni politika Ewropea affiljata miegħu fejn il-partit inkwistjoni 
ma jipproduċix prova fit-terminu ta' żmien stabbilit fil-paragrafu 3 li turi 
li jissodisfa l-kundizzjonijiet stipulati fil-punti (b) u (ba) 
tal-Artikolu 3(1). 

▼B 

Artikolu 41 

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni 

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak 
tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. 

Il-Kummissjoni għandha tadotta atti delegati kif jingħad fl-Artikolu 7(2) 
u fl-Artikolu 8(3)(a) sa mhux aktar tard mill-1 ta' Lulju 2015. 

Dan ir-Regolament għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2017. L-Awtorità 
msemmija fl-Artikolu 6 madankollu għandha tiġi stabbilita sal-1 ta' 
Settembru 2016. Il-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi 
Ewropej reġistrati wara l-1 ta' Jannar 2017 jistgħu japplikaw biss 
għall-finanzjament għall-attivitajiet li se jinbdew fis-sena baġitarja 
tal-2018 jew wara. 

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament 
fl-Istati Membri kollha. 
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ANNESS 

Dikjarazzjoni standard li għandha timtelà minn kull applikant 

Il-persuna hawn taħt iffirmata, li ngħatat mandat sħiħ mill-[isem tal-partit politiku 
Ewropew jew tal-fondazzjoni politika Ewropea], b'dan tiċċertifika li: 

[isem tal-partit politiku Ewropew jew tal-fondazzjoni politika Ewropea] hu 
impenjat / hi impenjata li jirrispetta / tirrispetta l-kundizzjonijiet ta' reġistrazzjoni 
stipulati fil-punt (c) tal-Artikolu 3(1) jew tal-punt (c) tal-Artikolu 3(2) 
tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014, jiġifieri li fil-programm u 
fl-attivitajiet tiegħu / tagħha, jimxi / timxi mal-valuri li fuqhom hi msejsa 
l-Unjoni, kif dikjarat fl-Artikolu 2 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, jiġifieri 
r-rispett għad-dinjità tal-bniedem, il-libertà, id-demokrazija, l-ugwaljanza, l-istat 
tad-dritt u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, inklużi d-drittijiet tal-persuni li 
jappartienu għal minoranzi. 

Firmatarju awtorizzat: 

Titolu (Sinjura, Sur., …), kunjom u isem: 

Kariga fl-organizzazzjoni li qed tapplika għal reġis
trazzjoni bħala partit politiku Ewropew / fondaz
zjoni politika Ewropea: 

Post/data: 

Firma: 
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5.2.1.

PE 422.618/BUR

KODIĊI TA' KONDOTTA DWAR IL-MULTILINGWIŻMU

DEĊIŻJONI TAL-BUREAU

TAL-1 TA' LULJU 20191

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
jintużaw mill-Komunità Ekonomika Ewropea,

- wara li kkunsidra r-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament, u b'mod partikolari l-Artikoli 25(2) u
(9), 32(1), 167, 168, 180(6), 203, 204, 205, 208(9) u 226(6) u l-Anness IV, punt 7,

- wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-
Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-
Liġijiet2,

- wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Konġunta tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni
Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea tat-13 ta' Ġunju 2007 dwar arranġamenti prattiċi għall-
proċedura ta' kodeċiżjoni, u b'mod partikolari l-punti 7, 8 u 40 tagħha,

- wara li kkunsidra l-Kodiċi ta' Kondotta għan-negozjati fil-kuntest tal-proċedura leġiżlattiva
ordinarja tat-28 ta' Settembru 2017,

- wara li kkunsidra d-deċiżjoni tal-Bureau tat-12 ta' Diċembru 2011 dwar multilingwiżmu sħiħ
b'użu effiċjenti tar-riżorsi fl-interpretazzjoni – implimentazzjoni tad-deċiżjoni dwar il-baġit
tal-Parlament Ewropew għall-2012,

- wara li kkunsidra d-deċiżjoni tal-Bureau tal-15 ta' Diċembru 2014 dwar ir-regoli tal-ivvjaġġar
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-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tal-15 ta' Ottubru 2015 dwar l-
implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet li jirregolaw il-ħidma tad-delegazzjonijiet, u b'mod
partikolari l-Artikolu 6 tagħha,

- wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-Parlament tal-10 ta' Settembru 2013 bit-titlu " Lejn
interpretazzjoni aktar effiċjenti u kosteffikaċi fil-Parlament Ewropew"3,

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

1 Dan il-Kodiċi ta' Kondotta jissostitwixxi l-Kodiċi ta' Kondotta tas-16 ta' Ġunju 2014.
2 ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.
3 P7_TA PROV(2013)0347.
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- wara li kkunsidra l-arranġamenti prattiċi bejn il-Parlament Ewropew u l-Kunsill tas-
26 ta' Lulju 2011 għall-implimentazzjoni tal-Artikolu 291(4) tat-TFUE fil-każ ta' ftehimiet fl-
ewwel qari,

- wara li kkunsidra l-ftehim ta' kooperazzjoni tal-5 ta' Frar 2014 konkluż bejn il-Parlament
Ewropew, il-Kumitat tar-Reġjuni u l-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew,

Billi:

(1) Fir-riżoluzzjoni tiegħu tad-29 ta' Marzu 2012 dwar l-estimi tiegħu għall-2013, il-Parlament
iddefenda l-prinċipju tal-multilingwiżmu u enfasizza n-natura unika tal-Parlament rigward il-
ħtiġijiet ta' interpretazzjoni u traduzzjoni, filwaqt li enfasizza l-importanza tal-kooperazzjoni
interistituzzjonali f'dan il-qasam.

(2) Id-dokumenti prodotti mill-Parlament għandhom ikunu tal-ogħla kwalità possibbli. Għandha
tingħata attenzjoni partikolari lill-kwalità meta l-Parlament jaġixxi bħala leġiżlatur,
b'konformità mar-rekwiżiti tal-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet.

(3) Sabiex tinżamm il-kwalità għolja tas-servizzi lingwistiċi tal-Parlament, li hija indispensabbli
għall-garanzija sħiħa tad-dritt tal-Membri li jesprimu rwieħhom bil-lingwa li jagħżlu huma,
dawk kollha li jużaw dan is-servizz iridu jirrispettaw b'mod sħiħ l-obbligi ta' dan il-kodiċi
meta jużaw is-servizzi lingwistiċi.

(4) L-implimentazzjoni ta' multilingwiżmu sħiħ fit-tul tiddependi mill-isforz biex dawk li
jagħmlu użu mis-servizzi lingwistiċi jsiru konxji mill-ispejjeż involuti biex jingħataw dawn
is-servizzi u għalhekk tar-responsabbiltà tagħhom biex jagħmlu użu minnhom bl-aktar mod
effiċjenti.

(5) Fil-perjodu ta' tranżizzjoni ta' wara tkabbir, meta r-riżorsi lingwistiċi jkunu skarsi, ikun hemm
ħtieġa ta' miżuri speċifiċi li jirregolaw l-allokazzjoni ta' dawk ir-riżorsi.

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1
Dispożizzjonijiet ġenerali

1. Id-drittijiet lingwistiċi tal-Membri għandhom ikunu rregolati mir-Regoli ta' Proċedura tal-
Parlament. Dawn id-drittijiet għandhom ikunu ggarantiti fuq il-bażi tal-prinċipji ta'
"multilingwiżmu sħiħ b'użu effiċjenti tar-riżorsi". Dan il-Kodiċi ta' Kondotta jistabbilixxi l-
arranġamenti ta' implimentazzjoni, b'mod partikolari l-prijoritajiet li jridu jiġu applikati
f'każijiet fejn ma jkunx hemm biżżejjed riżorsi lingwistiċi biex jingħataw is-servizzi kollha
mitluba.

2. Is-servizzi lingwistiċi offruti mill-Parlament għandhom jiġu mmaniġġjati skont il-prinċipji li
jirregolaw "multilingwiżmu sħiħ b'użu effiċjenti tar-riżorsi". Għalhekk, id-dritt tal-Membri li
jużaw il-lingwa uffiċjali li jippreferu, skont ir-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament, għandu jiġi
rispettat bis-sħiħ. Ir-riżorsi ddedikati għall-multilingwiżmu għandhom ikunu kkontrollati
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permezz ta' mmaniġġjar fuq il-bażi tal-ħtiġijiet reali tal-utenti, miżuri maħsuba biex jagħmlu
lill-utenti aktar konxji mir-responsabbiltajiet tagħhom u ppjanar aktar effikaċi tat-talbiet għal
servizzi lingwistiċi. Sta għall-utenti li jiddefinixxu l-ħtiġijiet lingwistiċi tagħhom, iżda l-
arranġamenti organizzattivi u d-deċiżjonijiet meħtieġa għandhom ikunu f'idejn is-servizz li
jipprovdi l-faċilitajiet mitluba.

3. L-abbozz tal-kalendarju għas-sessjonijiet parzjali kif ukoll għall-ġimgħat iddedikati għall-
attivitajiet barra s-sessjonijiet parzjali ppreżentat lill-Konferenza tal-Presidenti għandu jqis,
kemm jista' jkun, il-limitazzjonijiet ta' "multilingwiżmu sħiħ b'użu effiċjenti tar-riżorsi" għall-
ħidma tal-entitajiet uffiċjali tal-istituzzjoni.

4. Is-servizzi ta' interpretazzjoni u traduzzjoni għandhom ikunu riżervati għall-utenti u l-
kategoriji ta' dokumenti msemmija fl-Artikoli 2 u 14. Ħlief f'sitwazzjonijiet ta' eċċezzjoni
meta l-Bureau jkun ta permess speċifiku, dawn is-servizzi ma jistgħux jitqiegħdu għad-
dispożizzjoni ta' entitajiet esterni jew ta' Membri li jkunu qed jaġixxu fuq bażi individwali. Il-
finalizzazzjoni ġuridiko-lingwistika għandha tkun riżervata għall-kategoriji ta' dokumenti
msemmija fl-Artikolu 10.

5. Il-laqgħat tal-gruppi politiċi huma rregolati mir-"Regoli dwar il-laqgħat tal-gruppi politiċi".
F'sitwazzjonijiet fejn ir-riżorsi lingwistiċi ma jippermettux li jingħataw is-servizzi kollha
mitluba minn xi grupp, għandhom japplikaw l-arranġamenti stabbiliti f'dan il-Kodiċi ta'
Kondotta.

PARTI I
L-INTERPRETAZZJONI

Artikolu 2
Ordni ta' prijorità għall-utenti tal-interpretazzjoni

1. L-interpretazzjoni għandha tkun riżervata għall-utenti fl-ordni ta' prijorità li ġej:

(a) is-seduta plenarja;
(b) laqgħat politiċi ta' prijorità, bħalma huma l-laqgħat tal-President, tal-korpi ta' tmexxija

tal-Parlament (kif definiti fit-Titolu 1, Kapitolu III tar-Regoli ta' Proċedura tal-
Parlament) kif ukoll tal-Kumitati ta' Konċiljazzjoni u l-gruppi ta' ħidma rispettivi;

(c) (i) il-kumitati parlamentari, id-delegazzjonijiet parlamentari, it-trilogi u l-laqgħat tax-
shadow rapporteurs relatati: waqt il-perjodi meta jiltaqgħu l-kumitati, il-kumitati, id-
delegazzjonijiet u t-trilogi parlamentari għandhom jieħdu prijorità fuq l-utenti l-oħrajn
kollha, ħlief dawk imsemmija fil-punti (a) u (b),
(ii) il-gruppi politiċi: waqt is-sessjonijiet parzjali u l-perjodi riżervati għall-gruppi, il-
gruppi politiċi għandhom jieħdu prijorità fuq l-utenti l-oħrajn kollha, ħlief dawk
imsemmija fil-punti (a) u (b);

(d) laqgħat konġunti tal-Parlament Ewropew u l-parlamenti nazzjonali tal-UE;
(e) konferenzi tal-aħbarijiet, attivitajiet istituzzjonali ta' informazzjoni għall-midja,

inklużi seminars; attivitajiet istituzzjonali oħra relatati mal-komunikazzjoni;
(f) korpi uffiċjali oħra awtorizzati mill-Bureau u l-Konferenza tal-Presidenti;
(g) attivitajiet ta' natura amministrattiva li s-Segretarju Ġenerali jkun awtorizza l-

interpretazzjoni għalihom.
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L-interpretazzjoni għandha tkun riżervata, bħala prinċipju, għal-laqgħat tal-korpi
parlamentari. Għalhekk, l-interpretazzjoni għal laqgħat amministrattivi tista' tiġi pprovduta
biss bl-awtorizzazzjoni tas-Segretarju Ġenerali, abbażi ta' talba debitament issostanzjata mill-
utenti u ta' opinjoni teknika mid-Direttorat Ġenerali għal-Loġistika u l-Interpretazzjoni għall-
Konferenzi (DĠ LINC) dwar id-disponibbiltà tar-riżorsi bil-għan li l-laqgħa kkonċernata
tingħata slot li ma jkunx okkupat minn għadd kbir ta' laqgħat parlamentari.

2. Il-Parlament jipprovdi wkoll servizz ta' interpretazzjoni għall-Assemblea Parlamentari
Konġunta AKP-UE (skont l-Ewwel Protokoll tal-Ftehim ta' Cotonou) u għall-Assemblea
Parlamentari tal-Unjoni għall-Mediterran, l-Assemblea Parlamentari Ewro-Latino-
Amerikana, l-Assemblea Parlamentari Euronest u l-Laqgħat Parlamentari Konġunti (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 lil istituzzjonijiet
Ewropej oħra u lill-Kumitat tar-Reġjuni u l-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew skont il-
ftehim ta' kooperazzjoni tal-5 ta' Frar 2014.

Artikolu 3
Immaniġġjar tal-interpretazzjoni

1. L-interpretazzjoni għall-utenti kollha msemmija fl-Artikolu 2(1) u (2) għandha tiġi pprovduta
esklużivament mid-Direttorat Ġenerali għal-Loġistika u l-Interpretazzjoni għall-Konferenzi.

2. L-interpretazzjoni għandha tkun ipprovduta permezz ta' sistema mħallta li hi bbażata fuq il-
profili ta' interpretazzjoni definiti fl-Artikolu 4(1) u fuq is-sistemi ta' interpretazzjoni kollha
rikonoxxuti b'mod ġenerali, skont il-ħtiġijiet lingwistiċi reali u d-disponibbiltà tal-interpreti.
Il-Membri għandhom jiġu mħeġġa jagħżlu lingwa uffiċjali waħda jew aktar bil-għan li jiġu
stabbiliti profili ta' interpretazzjoni għal ċerti tipi ta' laqgħat f'każijiet meta ma jkunx hemm
riżorsi lingwistiċi biżżejjed biex jingħataw is-servizzi kollha mitluba.

3. L-immaniġġjar tar-riżorsi għall-interpretazzjoni għandu jkun ibbażat fuq sistema ta' skambju
ta' informazzjoni bejn l-utenti kif definit fl-Artikolu 2, is-servizzi li jagħmlu t-talba u d-
Direttorat Ġenerali għal-Loġistika u l-Interpretazzjoni għall-Konferenzi.

4. Servizzi ta' interpretazzjoni ad personam jistgħu jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-Membri
fuq bażi individwali jekk ikunu detenturi ta' karigi intitolati għas-servizz ta' interpretazzjoni
ad personam deskritt fl-Anness 1.

Artikolu 4
Arranġamenti lingwistiċi waqt laqgħat fil-postijiet tax-xogħol

1. Għal-laqgħat li jsiru fil-postijiet tax-xogħol – bl-eċċezzjoni tas-seduta plenarja – kull wieħed
mill-utenti, meta jiġi kostitwit, għandu jħejji profil ta' interpretazzjoni li jqis l-informazzjoni
mogħtija mill-Membri li jagħmlu parti mill-korp ikkonċernat u l-lingwa/i uffiċjali li jkunu
għażlu għal-laqgħat uffiċjali, u jżomm dan il-profil aġġornat.

Il-profil ta' interpretazzjoni għandu jqis il-lingwi b'dan il-mod:
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(a) Profil standard – ibbażat fuq il-lingwi tal-ewwel għażla li bihom il-Membri jkunu
ddikjaraw li jafu jesprimu ruħhom u/jew jistgħu jirċievu interpretazzjoni, sal-massimu
possibbli fis-sala tal-laqgħat;

(b) Profil asimmetriku – ibbażat fuq il-lingwi tal-ewwel għażla li l-Membri jkunu jridu
jitkellmu bihom u l-lingwi tal-għażla alternattiva biex jirċievu interpretazzjoni bihom
jekk il-lingwa tal-ewwel għażla ma tkunx disponibbli.

F'ċirkustanzi eċċezzjonali, jista' jiġi pprovdut profil bażiku bbażat fuq il-lingwi tal-għażla
alternattiva li bihom il-Membri jkunu ddikjaraw li jistgħu jitkellmu u/jew jirċievu
interpretazzjoni jekk il-lingwa tal-ewwel għażla ma tkunx disponibbli.

2. L-immaniġġjar ta' dan il-profil għandu jkun ir-responsabbiltà tas-segretarjat tal-korp
ikkonċernat, bi qbil mal-president tiegħu. Il-profil għandu jiġi aġġornat regolarment biex iqis
il-lingwi mitluba u effettivament użati, bi ftehim konġunt bejn is-servizzi responsabbli.

3. Bħala regola ġenerali, il-laqgħat għandhom jiġu organizzati abbażi tal-profil ta'
interpretazzjoni standard. Jekk il-previżjonijiet tal-attendenza tal-Membri u l-mistiedna
uffiċjali għal laqgħa partikolari juru b'mod ċar li xi lingwa partikolari ma tkunx se tintuża, is-
segretarjat tal-korp ikkonċernat għandu jgħarraf lis-servizzi responsabbli li jistgħu jqisu b'mod
konġunt li japplikaw parzjalment jew b'mod sħiħ wieħed mill-profili ta' interpretazzjoni l-
oħrajn.

Artikolu 5
Arranġamenti lingwistiċi għal laqgħat barra l-postijiet tax-xogħol

Kumitati u delegazzjonijiet parlamentari

1. L-arranġamenti lingwistiċi għandhom jiġu ddeterminati skont l-Artikolu 167(3) u (4) tar-
Regoli ta' Proċedura sa mhux aktar tard mill-Ħamis tat-tieni ġimgħa qabel il-laqgħa
kkonċernata, wara li l-membri jkunu kkonfermaw l-attendenza tagħhom.

2. Għall-missjonijiet li jsiru matul il-ġimgħat iddedikati għall-attivitajiet parlamentari esterni, il-
profil ta' interpretazzjoni standard għall-missjonijiet jista' jinkludi massimu ta' ħames lingwi
mill-profil lingwistiku ta' interpretazzjoni standard tal-kumitat jew tad-delegazzjoni. Lingwi
oħra jistgħu jiġu pprovduti b'mod asimmetriku jekk dan ma jkunx jirrikjedi żieda fin-numru
ta' kabini tal-interpretazzjoni u/jew ta' interpreti. F'ċirkustanzi eċċezzjonali, il-Bureau jista'
jawtorizza l-interpretazzjoni b'aktar minn ħames lingwi, jekk ir-riżorsi baġitarji u d-
disponibbiltà tal-interpreti jippermettuh4.

3. Għall-missjonijiet li ma jsirux matul il-ġimgħat iddedikati għall-attivitajiet parlamentari
esterni, għandu jiġi applikat reġim lingwistiku limitat li ma jistax jaqbeż l-interpretazzjoni
b'lingwa waħda mill-profil ta' interpretazzjoni standard tal-kumitat jew tad-delegazzjoni.

Gruppi politiċi

4 L-utenti għandhom iressqu talba debitament sostanzjata li abbażi tagħha titfassal opinjoni teknika min-naħa tad-
Direttorat Ġenerali għall-Interpretazzjoni u l-Konferenzi.
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4. Għandha tiġi pprovduta interpretazzjoni attiva b'mhux aktar minn 60 % tal-lingwi indikati fil-
profil ta' interpretazzjoni standard tal-grupp, b'massimu ta' seba' lingwi.
Lingwi oħra rappreżentati fil-grupp jistgħu jiġu pprovduti b'mod asimmetriku jekk dan ma
jirrikjedix żieda fin-numru ta' kabini tal-interpretazzjoni u/jew ta' interpreti.
Jekk il-lingwa tal-pajjiż fejn tkun qed issir il-laqgħa ma tkunx parti mill-profil lingwistiku ta'
interpretazzjoni standard 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 konnessi mad-deroga.

Artikolu 6
Programmazzjoni, koordinazzjoni u pproċessar tat-talbiet għal laqgħat bl-interpretazzjoni

1. Id-Direttorati Ġenerali għall-Politiki Interni u l-Politiki Esterni u s-Segretarji Ġenerali tal-
gruppi politiċi għandhom iressqu t-talbiet tal-korpi permanenti tagħhom5 lid-Direttorat
Ġenerali għal-Loġistika u l-Interpretazzjoni għall-Konferenzi mhux aktar tard minn tliet xhur
qabel, filwaqt li jiżguraw li l-laqgħat jitqassmu b'mod bilanċjat fis-slots6 kollha tal-ġimgħa
tax-xogħol.

2. Is-Servizz tal-Kalendarju tal-Laqgħat, minn naħa, u s-Segretarji Ġenerali tal-gruppi politiċi,
min-naħa l-oħra, għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jikkoordinaw it-talbiet li joħorġu
mill-utenti rispettivi tagħhom, b'mod partikolari fir-rigward ta' talbiet għal laqgħat
straordinarji u talbiet tal-aħħar minuta.

3. Id-Direttorat Ġenerali għal-Loġistika u l-Interpretazzjoni għall-Konferenzi għandu jieħu ħsieb
it-talbiet skont il-prijoritajiet stabbiliti mis-servizz li jagħmel it-talba, wara li jikkunsidra l-
ordni ta' prijorità stipulat fl-Artikolu 2(1) u l-profili ta' interpretazzjoni ddefiniti fl-
Artikolu 4(1).

4. Id-Direttorat Ġenerali għal-Loġistika u l-Interpretazzjoni għall-Konferenzi għandu, flimkien
mas-servizzi li jagħmlu t-talba, jipprovdi l-koordinazzjoni meħtieġa meta utent jippreżenta
talba għal laqgħa b'interpretazzjoni fi slot normalment riżervat għal utent ieħor. Madankollu,
sta għall-utent li, jekk ikun hemm bżonn, jikseb il-kunsens tal-awtoritajiet politiċi għal deroga
mill-kalendarju parlamentari.

5. Jekk isiru talbiet tal-istess importanza, jew f'każ ta' force majeure kif imsemmi fl-
Artikolu 8(1)(a) u (2)(a), il-kwistjoni għandha titressaq quddiem is-Segretarju Ġenerali għal
awtorizzazzjoni abbażi ta' talba debitament sostanzjata mill-utent u s-Servizz tal-Kalendarju
tal-Laqgħat u opinjoni teknika dwar id-disponibbiltà tar-riżorsi mfassla mid-Direttorat
Ġenerali għal-Loġistika u l-Interpretazzjoni għall-Konferenzi7.

Artikolu 7
Prinċipji tal-programmazzjoni

5 Kif deskritt fl-Anness VI tar-Regoli ta' Proċedura.
6 Abbażi ta' żewġ slots ta' erba' sigħat kuljum.
7 Id-Direttorat Ġenerali għal-Loġistika u l-Interpretazzjoni għall-Konferenzi jista' jipproponi slots oħrajn qrib is-slots
mitluba sabiex il-laqgħat ma jsirux fl-istess ħin, b'konformità mal-Artikolu 6(1).
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1. Bl-eċċezzjoni tal-ġimgħa tal-plenarja u skont id-disponibbiltà tar-riżorsi umani, l-għadd ta'
laqgħat paralleli bl-interpretazzjoni fl-ebda ċirkustanza ma għandu jaqbeż 16-il laqgħa
kuljum8. Sa dak il-limitu massimu għandhom japplikaw il-limiti li ġejjin:
– massimu ta' 5 laqgħat jistgħu jkunu koperti minn massimu ta' 23 lingwa uffiċjali (waħda

minn dawn il-laqgħat, is-seduta plenarja, tista' tkun koperta mil-lingwi uffiċjali kollha);
– 4 laqgħat oħra jistgħu jkunu koperti minn massimu ta' 16-il lingwa uffiċjali9;
– 5 laqgħat oħra jistgħu jkunu koperti minn massimu ta' 12-il lingwa uffiċjali; u
– 2 laqgħat oħra jistgħu jkunu koperti minn massimu ta' 6 lingwi uffiċjali;

2. Il-kumitati għandhom jorganizzaw il-laqgħat ordinarji tagħhom waqt il-ġimgħat tal-kumitati
u jagħżlu ħinijiet minn:
– Slot A: mit-Tnejn ħin l-ikel sat-Tlieta waranofsinhar (massimu ta' 3 nofstanhari), u
– Slot B: mill-Erbgħa filgħodu sal-Ħamis waranofsinhar (massimu ta' 4 nofstanhari).
Waqt il-ġimgħat tal-kumitati, it-Tlieta u l-Erbgħa waranofsinhar għandu jkun hemm 5 slots
riżervati għat-trilogi u l-laqgħat tax-shadow rapporteurs relatati u 11-il slot għal-laqgħat tal-
kumitati, jew 4 slots għat-trilogi u l-laqgħat tax-shadow rapporteurs relatati fil-każ li jkun
hemm 12-il laqgħa tal-kumitati; bħala prinċipju, il-laqgħat tad-delegazzjonijiet isiru fis-slots
tal-Ħamis waranofsinhar.

3. It-tul massimu ta' interpretazzjoni għal-laqgħat huwa ta' erba' sigħat kull nofstanhar, ħlief
għal-laqgħat tal-utenti msemmija fl-Artikolu 2(1), punti (a) u (b). Meta jinqabeż dan il-limitu,
ir-riżorsi ta' interpretazzjoni addizzjonali meħtieġa jitqiesu fil-limitu definit fl-Artikolu 7(1).

4. Ma jistgħux jintlaqgħu talbiet spontanji għall-estensjoni tal-laqgħat.

Artikolu 8
Skadenzi għall-preżentazzjoni u l-annullament ta' talbiet għal laqgħat b'interpretazzjoni u

kopertura lingwistika

Laqgħat fil-postijiet tax-xogħol

1. Għal-laqgħat li jsiru fil-postijiet tax-xogħol, għandhom japplikaw l-iskadenzi li ġejjin:

(a) Talbiet għal laqgħat

Għajr f'każijiet ta' force majeure jew ta' skadenzi previsti mit-Trattat dwar il-Funzjonament
tal-Unjoni Ewropea, kwalunkwe talba għal
– laqgħa addizzjonali10,
– il-posponiment ta' laqgħa, jew
– bidla fil-post fejn tkun se ssir il-laqgħa

8 Abbażi ta' żewġ slots ta' erba' sigħat kuljum.
9 Meta jkun hemm riżorsi disponibbli, il-kopertura lingwistika għal dawn il-laqgħat tista', mingħajr bżonn ta'
awtorizzazzjoni, tiżdied għal massimu ta' 18-il lingwa uffiċjali.
10 Il-laqgħat koperti mit-timijiet ta' interpretazzjoni li jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-gruppi waqt is-sessjonijiet parzjali,
abbażi tal-Artikolu 5(1) tar-regolamenti amministrattivi dwar il-laqgħat tal-gruppi politiċi, ma għandhomx jitqiesu bħala
laqgħat addizzjonali.
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għandha titressaq mhux aktar tard minn ġimgħa qabel id-data ffissata għal-laqgħa
kkonċernata jew ġimagħtejn jekk it-talba tkun għal slot ta' attività massima11.
Dawn it-talbiet għandhom jiġu ttrattati skont il-proċeduri stabbiliti fl-Artikolu 6.

(b) Talbiet għal kopertura lingwistika

It-talbiet għall-kopertura ta' lingwa uffiċjali addizzjonali għandhom jitressqu mhux aktar tard
minn ġimagħtejn qabel id-data ffissata għal-laqgħa kkonċernata. Ladarba l-iskadenza tkun
għaddiet, talba bħal din għandha tiġi aċċettata biss jekk ir-riżorsi rilevanti jkunu disponibbli.

L-iskadenza finali biex jitressqu talbiet għal kopertura b'lingwi addizzjonali (mingħajr ebda
garanzija li r-riżorsi jkunu disponibbli), u biex jiġu kkonfermati t-talbiet magħmula diġà, hija
f'nofsinhar tal-Ħamis tal-ġimgħa ta' qabel il-laqgħa kkonċernata. Għal talbiet ġodda mressqa
wara din l-iskadenza, is-Servizz tal-Kalendarju tal-Laqgħat, flimkien mad-Direttorat Ġenerali
għal-Loġistika u l-Interpretazzjoni għall-Konferenzi, għandu jikkunsidra l-possibbiltà li
japplika – parzjalment jew totalment – profil ta' interpretazzjoni mhux standard, sakemm ir-
riżorsi rilevanti ma jkunux saru disponibbli minħabba annullament fl-istess slot jew jekk it-
talba tkun għal slot ta' attività baxxa12.

Talbiet għal kopertura b'lingwa li mhijiex lingwa uffiċjali tal-UE għandhom jitressqu sa mhux
aktar tard minn erba' ġimgħat qabel id-data ffissata għal-laqgħa kkonċernata.

(c) Annullament

Meta titħassar laqgħa jew tiġi annullata t-talba għal xi lingwa, id-Direttorat Ġenerali għal-
Loġistika u l-Interpretazzjoni għall-Konferenzi għandu dejjem jiġi infurmat kemm jista' jkun
malajr, u żgur mhux aktar tard minn nofsinhar tal-Ħamis tal-ġimgħa ta' qabel il-laqgħa. Il-ħin
tal-annullament għandu jservi bħala bażi għall-kalkolu ta' kwalunkwe spiża involuta u dawn
l-ispejjeż jiġu kkunsidrati mid-Direttorat Ġenerali għal-Loġistika u l-Interpretazzjoni għall-
Konferenzi fir-rapporti skont l-Artikolu 15.

Laqgħat barra l-postijiet tax-xogħol

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

(a) Talbiet għal laqgħat

Għajr f'każijiet ta' force majeure jew f'każ li d-dati ma jkunux iffissati mill-Parlament,
kwalunkwe talba għal
– laqgħa addizzjonali13,
– il-posponiment ta' laqgħa, jew
– bidla fil-post fejn tkun se ssir il-laqgħa

11 It-Tlieta u l-Erbgħa tal-ġimgħat ta' attività parlamentari fi Brussell.
12 Il-Ħamis waranofsinhar tal-ġimgħat ta' attività parlamentari fi Brussell.
13 Il-laqgħat koperti mit-timijiet ta' interpretazzjoni li jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-gruppi waqt is-sessjonijiet parzjali,
abbażi tal-Artikolu 5(1) tar-regolamenti amministrattivi dwar il-laqgħat tal-gruppi politiċi, ma għandhomx jitqiesu bħala
laqgħat addizzjonali.
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għandha titressaq mhux aktar tard minn sitt ġimgħat qabel id-data ffissata għal-laqgħa
kkonċernata.
Dawn it-talbiet għandhom jiġu ttrattati skont il-proċeduri stipulati fl-Artikolu 6.

(b) Talbiet għal kopertura lingwistika

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 5, it-talbiet għall-kopertura ta' lingwa addizzjonali
għandhom jitressqu sa mhux aktar tard minn sitt ġimgħat qabel id-data ffissata għal-laqgħa
kkonċernata.

L-iskadenza finali biex jitressqu talbiet għal kopertura b'lingwi addizzjonali (mingħajr ebda
garanzija li r-riżorsi jkunu disponibbli), u biex jiġu kkonfermati t-talbiet magħmula diġà, hija
f'nofsinhar tal-Ħamis tat-tieni ġimgħa qabel il-laqgħa kkonċernata.

Għal talbiet ippreżentati wara dik l-iskadenza, is-Servizz tal-Kalendarju tal-Laqgħat għandu,
flimkien mad-Direttorat Ġenerali għal-Loġistika u l-Interpretazzjoni għall-Konferenzi,
jikkunsidra l-possibbiltà li japplika – parzjalment jew totalment – profil ta' interpretazzjoni
mhux standard.

(c) Annullament

Meta titħassar laqgħa jew tiġi annullata t-talba għal xi lingwa, id-Direttorat Ġenerali għal-
Loġistika u l-Interpretazzjoni għall-Konferenzi għandu dejjem jiġi infurmat kemm jista' jkun
malajr, u żgur mhux aktar tard minn nofsinhar tal-Ħamis tat-tieni ġimgħa qabel il-laqgħa. Il-
ħin tal-annullament għandu jservi bħala bażi għall-kalkolu ta' kwalunkwe spiża involuta u
dawn l-ispejjeż jiġu kkunsidrati mid-Direttorat Ġenerali għal-Loġistika u l-Interpretazzjoni
għall-Konferenzi fir-rapporti skont l-Artikolu 15.

PARTI II
IL-FINALIZZAZZJONI ĠURIDIKO-LINGWISTIKA U L-VERIFIKA LINGWISTIKA14

Artikolu 9
Preżentazzjoni u ritorn tat-testi għall-finalizzazzjoni ġuridiko-lingwistika jew għall-verifika

lingwistika

1. Qabel ma jintbagħtu għat-traduzzjoni, it-testi kollha mill-kumitati parlamentari li huma
soġġetti għall-finalizzazzjoni ġuridiko-lingwistika jew għall-verifika lingwistika għandhom
jintbagħtu:
- fil-każ ta' testi leġiżlattivi, lid-Direttorat għall-Atti Leġiżlattivi għall-finalizzazzjoni

ġuridiko-lingwistika,
- fil-każ ta' testi mhux leġiżlattivi, lid-Direttorat Ġenerali għat-Traduzzjoni għall-verifika

lingwistika15.

2. Ħlief fil-każ ta' testi li jirriżultaw minn ftehim provviżorju skont l-Artikolu 74(4) tar-Regoli
ta' Proċedura, il-kompitu tal-finalizzazzjoni jew tal-verifika għandu, fil-prinċipju, jitlesta fi
żmien jum ta' xogħol mill-wasla tat-test.

14 Għall-ippjanar bil-quddiem u l-iskadenzi għall-finalizzazzjoni u l-verifika, ara wkoll il-Parti III, Artikoli 12 u 13.
15 "Verifika lingwistika" għandha tinftiehem bħala kontroll lingwistiku mwettaq fuq test mhux leġiżlattiv, li jkopri l-
grammatika, il-punteġġjatura, l-ortografija, it-terminoloġija, il-fluwidità, ir-reġistru u l-istil.
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Waqt il-finalizzazzjoni jew il-verifika ta' test adottat minn kumitat, bidliet li ma jkunux ta'
natura teknika jistgħu jsiru biss bi qbil mas-segretarjat tal-kumitat taħt ir-responsabbiltà tal-
president tal-kumitat.
It-testi finalizzati jew verifikati, kif maqbul mas-segretarjat tal-kumitat parlamentari
kkonċernat, għandhom jissostitwixxu 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 ikkonċernat ("copy-back").

3. Sabiex id-Direttorat għall-Atti Leġiżlattivi u d-Direttorat Ġenerali għat-Traduzzjoni jkunu
f'pożizzjoni li jlestu l-finalizzazzjoni jew il-verifika tagħhom fi żmien jum ta' xogħol, is-
segretarjati tal-kumitati għandhom jaraw li l-persuna responsabbli mit-test tkun disponibbli
biex twieġeb għall-mistoqsijiet kollha dwar it-test fil-perjodu kkonċernat.

4. L-iskadenza stipulata f'dan l-Artikolu għandha tiġi estiża fil-każ ta' testi twal skont l-
Artikolu 13(1) jew bi qbil mas-segretarjat tal-kumitat ikkonċernat, fil-każ ta' kwantitajiet ta'
emendi akbar min-normal, volum eċċezzjonali ta' xogħol, jew sitwazzjonijiet meta ċ-
ċirkustanzi jippermettu skadenza ġenerali itwal.

5. Meta, skont l-Artikolu 74(4) tar-Regoli ta' Proċedura, jintlaħaq qbil provviżorju mal-Kunsill
skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja, id-Direttorat għall-Atti Leġiżlattivi għandu jwettaq
il-kompiti tal-finalizzazzjoni ġuridiko-lingwistika fi żmien sitt ġimgħat mill-wasla tat-
traduzzjonijiet mis-servizzi tat-traduzzjoni tal-Parlament jew tal-Kunsill, kif stipulat fil-
punt 40 tad-Dikjarazzjoni Konġunta tat-13 ta' Ġunju 2007 dwar arranġamenti prattiċi għall-
proċedura ta' kodeċiżjoni u fl-arranġamenti amministrattivi prattiċi tas-26 ta' Lulju 2011
għall-implimentazzjoni tal-Artikolu 294(4) TFUE fil-każ ta' qbil fl-ewwel qari.

6. Għall-finalizzazzjoni u l-verifika tat-testi msemmija fl-Artikoli 10(3) u 11(3), l-iskadenzi
għandhom jiġu miftiehma mas-servizzi li jagħmlu t-talba fuq bażi individwali.

Artikolu 10
Ordni ta' prijorità għall-finalizzazzjoni ġuridiko-lingwistika

1. Il-kategoriji ta' dokumenti li ġejjin għandhom jiġu ffinalizzati mid-Direttorat għall-Atti
Leġiżlattivi fl-ordni ta' prijorità indikat:
(a) meta jintlaħaq qbil provviżorju mal-Kunsill skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja;
(b) rapporti leġiżlattivi finali mill-kumitati parlamentari, meta l-kumitati jkunu adottaw

deċiżjonijiet biex jidħlu f'negozjati skont l-Artikolu 71(1);
(c) rapporti leġiżlattivi finali mill-kumitati parlamentari u l-emendi relattivi mressqin fil-

plenarja;
(d) emendi ta' kompromess għar-rapporti leġiżlattivi finali;
(e) abbozzi ta' rapporti leġiżlattivi mill-kumitati parlamentari;
(f) opinjonijiet leġiżlattivi mill-kumitati parlamentari;
(g) abbozzi ta' opinjonijiet leġiżlattivi mill-kumitati parlamentari;
(h) emendi mressqa fil-kumitati responsabbli jew fil-kumitati li jintalbu jagħtu opinjoni.

Fir-rigward tat-testi msemmija fil-punti minn (b) sa (h), il-finalizzazzjoni għandha tkun
limitata biss għall-partijiet li dwarhom jaf jittieħed vot fil-plenarja, mingħajr il-
ġustifikazzjonijiet u n-noti spjegattivi.
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2. Id-Direttorat għall-Atti Leġiżlattivi jsegwi x-xogħol tal-kumitati parlamentari u jipprovdi, fuq
talba, pariri u għajnuna lill-Membri u lis-segretarjati tal-kumitati fir-rigward tal-abbozzar tat-
testi leġiżlattivi msemmija fil-paragrafu 1.

3. Testi oħra minbarra dawk imsemmija fil-paragrafu 1 jistgħu jiġu ffinalizzati mid-Direttorat
għall-Atti Leġiżlattivi sa fejn jippermettu r-riżorsi.

Artikolu 11
Ordni ta' prijorità għall-verifika lingwistika

1. Il-kategoriji li ġejjin għandhom jiġu vverifikati mid-Direttorat Ġenerali għat-Traduzzjoni fl-
ordni ta' prijorità indikat:

(a) rapporti mhux leġiżlattivi finali mill-kumitati parlamentari u l-emendi relattivi
mressqin fil-plenarja;

(b) abbozzi ta' rapporti mhux leġiżlattivi mill-kumitati parlamentari;
(c) opinjonijiet mhux leġiżlattivi mill-kumitati parlamentari;
(d) abbozzi ta' opinjonijiet mhux leġiżlattivi mill-kumitati parlamentari;
(e) mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet;
(f) emendi ta' kompromess għal rapporti mhux leġiżlattivi finali.

Fir-rigward tat-testi msemmija fil-punti minn (a) sa (d) u (f), il-verifika għandha tkun limitata
biss għall-partijiet li dwarhom jaf tittieħed votazzjoni fil-plenarja, mingħajr il-
ġustifikazzjonijiet u n-noti spjegattivi.

2. Id-Direttorat Ġenerali għat-Traduzzjoni jsegwi x-xogħol tal-kumitati parlamentari u
jipprovdi, fuq talba, pariri u għajnuna lill-Membri u lis-segretarjati tal-kumitati fir-rigward
tal-abbozzar tat-testi parlamentari mhux leġiżlattivi msemmija fil-paragrafu 1.

3. Testi oħra minbarra dawk imsemmija fil-paragrafu 1 jistgħu jiġu vverifikati mid-Direttorat
Ġenerali għat-Traduzzjoni sa fejn jippermettu r-riżorsi.

PARTI III
IT-TRADUZZJONI

Artikolu 12
Preżentazzjoni u kwalità tal-oriġinali u ppjanar minn qabel għas-servizzi tal-finalizzazzjoni, il-

verifika u t-traduzzjoni

1. Kull talba għat-traduzzjoni għandha titressaq permezz tal-applikazzjonijiet informatiċi xierqa.
Fl-istess ħin, il-verżjoni oriġinali tad-dokument li jrid jiġi tradott għandha tiddaħħal fir-
repożitorju adatt mis-servizz li jagħmel it-talba. It-test oriġinali għandu jirrispetta l-mudelli u
l-obbligi tipografiċi fis-seħħ. It-test għandu jkollu l-kwalità teknika adegwata biex ikun jista'
jsir użu mill-għodod informatiċi rilevanti16. Barra minn hekk għandu jkun ta' kwalità tajba
mil-lat lingwistiku u mil-lat ta' abbozzar u għandu jkun akkumpanjat mir-referenzi kollha

16 Ara l-Vade Mecum for Authors and Requesting Services, ippubblikat mid-Direttorat Ġenerali għat-Traduzzjoni.
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meħtieġa sabiex tiġi evitata d-duplikazzjoni tax-xogħol tat-traduzzjoni u jiġu żgurati l-
koerenza u l-kwalità tat-testi tradotti.

2. Abbażi tal-programmi ta' ħidma tagħhom, is-segretarjati tal-kumitati u dawk kollha li jagħmlu
talba għal servizzi ta' traduzzjoni għandhom jinfurmaw kull tliet xhur lis-servizzi tat-
traduzzjoni u ġuridiko-lingwistiċi dwar l-ammont ta' xogħol mistenni. Fil-każ ta' testi li jkunu
itwal min-normal u/jew meta jkunu mistennija kwantitajiet kbar ta' emendi, għandha tingħata
twissija immedjata u minn kmieni lill-partijiet kollha involuti.

3. Bl-istess mod, is-servizzi tat-traduzzjoni u ġuridiko-lingwistiċi għandhom jagħtu twissija
immedjata u minn kmieni lis-segretarjati tal-kumitati u lil dawk kollha li jagħmlu talba għal
servizzi ta' traduzzjoni meta jantiċipaw li jkunu se jsibu diffikultà biex jirrispettaw l-iskadenzi
mitluba.

Artikolu 13
Skadenzi għall-finalizzazzjoni, il-verifika u t-traduzzjoni, u żmien meħtieġ għat-traduzzjoni17

1. It-testi li jridu jiġu eżaminati minn kumitat parlamentari jew minn delegazzjoni għandhom
jintbagħtu għat-traduzzjoni permezz tal-applikazzjonijiet informatiċi xierqa mis-segretarjat
tal-kumitat jew tad-delegazzjoni mhux aktar tard minn għaxart ijiem ta' xogħol qabel il-laqgħa
li għaliha tkun meħtieġa t-traduzzjoni. L-iskadenza ta' għaxart ijiem ta' xogħol għandha
tinkludi jum ta' xogħol għal finalizzazzjoni jew verifika min-naħa tad-Direttorat għall-Atti
Leġiżlattivi jew mid-Direttorat Ġenerali għat-Traduzzjoni (ħlief fil-każ ta' testi twal – aktar
minn tmien paġni standard – li għalihom għandhom jitħallew jumejn ta' xogħol għal
finalizzazzjoni jew verifika). Meta din l-iskadenza 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 li għaliha tkun meħtieġa t-traduzzjoni.

2. Ir-rapporti finali adottati mill-kumitati parlamentari jistgħu jitqiegħdu fuq l-aġenda għal
sessjoni parzjali jekk ikunu ġew ippreżentati għat-tressiq u, fil-każ ta' rapporti leġiżlattivi
finali u emendi għar-Regoli ta' Proċedura, għal finalizzazzjoni min-naħa tad-Direttorat għall-
Atti Leġiżlattivi jew għal verifika lingwistika min-naħa tad-Direttorat Ġenerali għat-
Traduzzjoni, mhux aktar tard minn:
(a) xahar qabel is-sessjoni parzjali kkonċernata jekk dawn ikunu rapporti leġiżlattivi fl-

ewwel qari (COD***I);
(b) mill-Ġimgħa tar-raba' ġimgħa xogħol qabel is-sessjoni parzjali rilevanti jekk dawn

ikunu rapporti leġiżlattivi adottati skont il-proċedura ta' konsultazzjoni jew ta'
approvazzjoni (CNS, NLE, APP) jew rapporti ta' inizjattiva proprja (INL, INI);

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

Meta dawn l-iskadenzi jkunu ġew rispettati, ir-rapporti għandhom jitqiegħdu għad-
dispożizzjoni tal-gruppi bil-lingwi uffiċjali kollha sa 12.00 tal-Ġimgħa tat-tieni ġimgħa qabel
is-sessjoni parzjali. Madankollu, ir-rapporti leġiżlattivi fl-ewwel qari (COD***I) għandhom
jitqiegħdu għad-dispożizzjoni fi żmien għaxart ijiem ta' xogħol mill-preżentazzjoni tagħhom
permezz tal-applikazzjonijiet informatiċi xierqa.

17 "Żmien meħtieġ għat-traduzzjoni" għandu jinftiehem bħala ż-żmien bejn il-bidu u t-tmiem tal-proċess tat-traduzzjoni.
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Ir-rapporti finali għandhom jintbagħtu għall-finalizzazzjoni lid-Direttorat għall-Atti
Leġiżlattivi (fil-każ ta' testi leġiżlattivi) jew għall-verifika lingwistika lid-Direttorat Ġenerali
għat-Traduzzjoni (fil-każ ta' testi mhux leġiżlattivi) kemm jista' jkun malajr wara li jkunu ġew
adottati fil-kumitat u, fil-prinċipju, mhux aktar tard minn jumejn ta' xogħol wara li jkunu ġew
adottati.
Meta, skont l-Artikolu 71(1) tar-Regoli ta' Proċedura, kumitat ikun adotta deċiżjoni biex jidħol
f'negozjati abbażi ta' rapport leġiżlattiv finali, l-iskadenza ta' xahar imsemmija fil-
paragrafu 2(a) ta' dan l-Artikolu ma għandhiex tapplika. Id-Direttorat għall-Atti Leġiżlattivi
u d-Direttorat Ġenerali għat-Traduzzjoni għandhom jiżguraw li tali rapporti leġiżlattivi finali
jkunu finalizzati u li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali tagħhom tiġi disseminata bi prijorità wara
l-preżentazzjoni permezz tal-applikazzjonijiet informatiċi xierqa.

3. Meta, skont l-Artikolu 74(4) tar-Regoli ta' Proċedura, jintlaħaq ftehim provviżorju mal-
Kunsill skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja, it-test maqbul għandu jintbagħat għat-
traduzzjoni mis-servizzi tal-Parlament bi skadenza ta' għaxart ijiem ta' xogħol. F'każijiet
urġenti tista' tiġi applikata skadenza iqsar, filwaqt li jitqies il-kalendarju leġiżlattiv miftiehem
bejn l-istituzzjonijiet.

4. Għall-mistoqsijiet u l-interpellanzi, iż-żmien meħtieġ għat-traduzzjoni għandu jkun kif ġej:
(a) Mistoqsijiet għal tweġiba bil-miktub: ħamest ijiem ta' xogħol;
(b) Mistoqsijiet prijoritarji għal tweġiba bil-miktub: tlett ijiem ta' xogħol;
(c) Mistoqsijiet għal tweġiba orali: jum ta' xogħol.
(d) Interpellanzi maġġuri għal tweġiba bil-miktub: tlett ijiem ta' xogħol.

5. Għat-testi l-oħrajn kollha, minbarra dokumenti għall-President, il-korpi ta' tmexxija tal-
Parlament, il-kumitati ta' konċiljazzjoni, is-Segretarju Ġenerali jew is-Servizz Legali,
għandha tiġi applikata skadenza ġenerali ta' mhux inqas minn għaxart ijiem ta' xogħol.

6. Il-President jista' jagħti deroga mill-iskadenzi msemmija fil-paragrafi 1 u 2 fil-każ ta' testi li
jkunu urġenti fid-dawl ta' skadenzi imposti mit-Trattati jew minn prijoritajiet stipulati mill-
Konferenza tal-Presidenti, filwaqt li jikkunsidra l-kalendarji leġiżlattivi miftiehma bejn l-
istituzzjonijiet.

7. L-iskadenzi stipulati f'dan l-Artikolu jistgħu jiġu estiżi, bi qbil mas-servizz li jitlob it-
traduzzjoni, fil-każ ta' testi itwal min-normal, kwantitajiet ta' emendi akbar min-normal,
volum ta' xogħol eċċezzjonali, sitwazzjonijiet meta ċ-ċirkustanzi jippermettu skadenza
ġenerali itwal, jew fil-każ ta' testi li għalihom tkun ingħatat deroga skont l-Artikolu 15(2).

8. Għad-dokumenti tal-gruppi politiċi li jkunu se jiġu eżaminati fil-plenarja, l-iskadenza għat-
tressiq tiġi stipulata fl-aġenda mill-Konferenza tal-Presidenti, bħala regola ġenerali fis-13.00
tal-Erbgħa tal-ġimgħa ta' qabel is-sessjoni parzjali.
Wara din l-iskadenza ma jkun jista' jsir ebda tibdil fit-test imressaq mill-grupp.

9. Il-Membri jistgħu jitolbu t-traduzzjoni ta' siltiet mill-proċeduri tal-plenarja jew ta' testi oħrajn
marbutin direttament mal-attività parlamentari tagħhom b'lingwa uffiċjali tal-għażla tagħhom.
Kull Membru għandu dritt jitlob mhux aktar minn 30 paġna ta' test tradott fis-sena (il-lingwi
kollha meħuda flimkien). Dan id-dritt hu strettament personali u mhuwiex trasferibbli, u ma
jistax jinġarr minn sena għal oħra. Iż-żmien meħtieġ għat-traduzzjoni ma għandux ikun inqas
minn għaxart ijiem ta' xogħol.
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Entitajiet uffiċjali oħra tal-Parlament jistgħu jitolbu t-traduzzjoni ta' siltiet mir-rapport
verbatim, partikolarment meta jkun meħtieġ li tittieħed azzjoni dwar xi diskors jew ieħor.

10. It-testi mibgħuta mill-President, mill-korpi ta' tmexxija tal-Parlament, mill-kumitati ta'
konċiljazzjoni, mis-Segretarju Ġenerali jew mis-Servizz Legali u t-testi ttrattati b'urġenza
skont l-Artikolu 163(2) jew mibgħuta skont l-Artikoli 111 u 112 fil-kuntest ta' limiti ta' żmien
imqassra jew ta' sitwazzjonijiet urġenti, għandhom jiġu tradotti malli jippermettu r-riżorsi,
filwaqt li jitqies l-ordni ta' prijorità stipulat fl-Artikolu 14 u l-iskadenza mitluba.

Artikolu 14
Servizzi ta' traduzzjoni pprovduti

1. Il-kategoriji ta' dokumenti li ġejjin għandhom jiġu tradotti mid-Direttorat Ġenerali għat-
Traduzzjoni fl-ordni ta' prijorità indikat:
(a) dokumenti li fuqhom ikun irid jittieħed vot fil-plenarja:

– it-testi maqbula skont l-Artikolu 74(4) tar-Regoli ta' Proċedura,
– ir-rapporti leġiżlattivi finali tal-kumitati parlamentari, meta l-kumitati jkunu

adottaw deċiżjonijiet biex jidħlu f'negozjati skont l-Artikolu 71(1),
– ir-rapporti leġiżlattivi u l-emendi relattivi,
– ir-rapporti mhux leġiżlattivi u l-emendi relattivi,
– il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni u l-emendi relattivi;

(b) dokumenti ta' prijorità għall-President, għall-korpi ta' tmexxija tal-Parlament, għall-
kumitati ta' konċiljazzjoni, għas-Segretarju Ġenerali jew għas-Servizz Legali;

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

(d) dokumenti oħrajn għal eżami fil-kumitat: dokumenti ta' ħidma, sommarji eżekuttivi u
briefings.

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

rilevanti);
(b) il-gruppi politiċi18;
(c) entitajiet uffiċjali oħra awtorizzati mill-Bureau u mill-Konferenza tal-Presidenti;
(d) il-Membri, f'dak li jirrigwarda testi marbutin direttament mal-attivitajiet parlamentari

tagħhom, fil-limiti stabbiliti fl-Artikolu 13(9);
(e) id-dipartimenti tematiċi u s-servizzi ta' riċerka;
(f) is-Segretarjat tal-Parlament, f'dak li għandu x'jaqsam mal-ħtiġijiet amministrattivi u

komunikattivi tiegħu.

3. Il-Parlament għandu jipprovdi wkoll servizz ta' traduzzjoni għall-Assemblea Parlamentari
Konġunta AKP-UE (skont l-Ewwel Protokoll tal-Ftehim ta' Cotonou), l-Assemblea
Parlamentari tal-Unjoni għall-Mediterran, l-Assemblea Parlamentari Ewro-Latino-Amerikana
u l-Assemblea Parlamentari tal-Euronest (skont ir-regoli rispettivi fis-seħħ), kif ukoll għall-
Ombudsman Ewropew (skont il-ftehim qafas ta' kooperazzjoni tal-15 ta' Marzu 2006).

18 Barra minn hekk, għal dokumenti marbutin direttament mal-attività parlamentari tiegħu, kull grupp jista' wkoll jitlob
it-traduzzjoni ta' dokumenti urġenti, sa mhux aktar minn 15-il paġna fil-ġimgħa għal kull grupp.
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4. Barra minn hekk, il-Parlament jista' jipprovdi servizzi ta' traduzzjoni lill-Kumitat tar-Reġjuni
u l-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew skont il-ftehim ta' kooperazzjoni tal-
5 ta' Frar 2014.

Artikolu 15
Tul tat-testi mibgħuta għat-traduzzjoni

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

(a) Dokumenti ta' ħidma preparatorji u 7 paġni għal rapporti mhux leġiżlattivi
nota spjegattiva: 6 paġni għal rapporti leġiżlattivi

12-il paġna għal rapporti leġiżlattivi fuq
inizjattiva proprja
12-il paġna għal rapporti ta' implimentazzjoni
3 paġni għal opinjonijiet leġiżlattivi

(b) Abbozzi ta' mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: 4 paġni, inklużi l-premessi iżda mhux
il-kunsiderazzjonijiet

(c) "Suġġerimenti" f'opinjonijiet
mhux leġiżlattivi: paġna waħda

(d) Ġustifikazzjonijiet għall-emendi: 500 karattru
(e) Sommarji eżekuttivi: 5 paġni
(f) Mistoqsijiet għal tweġiba bil-miktub: 200 kelma
(g) Interpellanzi maġġuri għal tweġiba bil-miktub: 500 kelma
(h) Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet skont

l-Artikolu 143 tar-Regoli ta' Proċedura: 200 kelma

Paġna għandha tfisser test ta' 1 500 karattru (esklużi l-ispazji).

2. Kumitat parlamentari jista' jagħti deroga lir-rapporteur tiegħu mir-restrizzjonijiet stipulati fil-
paragrafu 1, dment li ma tinqabiżx ir-riżerva annwali ta' 45 paġna.  Il-Konferenza tal-Presidenti
tal-Kumitati għandha tiġi infurmata bil-quddiem b'din id-deroga, sabiex tkun tista ' tiżgura li hi
konsistenti mar-riżerva allokata.  Ladarba l-kumitat ikun uża r-riżerva annwali kollha tiegħu,
kwalunkwe deroga oħra għandha tkun awtorizzata mill-Bureau.

PARTI IV
DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 16
Biex l-utenti u s-servizzi lingwistiċi jkunu aktar konxji mir-responsabbiltajiet tagħhom

1. Kull sitt xhur, is-servizzi tal-interpretazzjoni u t-traduzzjoni għandhom jinfurmaw lill-utenti
kemm bl-ispejjeż iġġenerati mit-talbiet għas-servizzi lingwistiċi kif ukoll bil-livell ta' kemm
ikun qed jiġi osservat il-Kodiċi.

2. Fit-tmiem ta' kull laqgħa, il-kap tat-tim tal-interpreti, bi ftehim mas-segretarjat tal-laqgħa,
għandu jħejji għad-Direttur Ġenerali għal-Loġistika u l-Interpretazzjoni għall-Konferenzi lista
tas-servizzi ta' interpretazzjoni li jkunu ntalbu iżda li ma jkunux intużaw.  Kopja ta' dik il-lista

F5_Kodiċi ta’ kondotta dwar il-multilingwiżmu

- 320 -- 320 -



PE 422.618/BUR

għandha tingħadda lis-segretarjat tal-laqgħa kkonċernata flimkien mal-ħin effettiv li fih tkun
inbdiet u ntemmet il-laqgħa.

3. Wara konsultazzjoni mas-servizzi tal-klijenti, id-Direttorat Ġenerali għal-Loġistika u l-
Interpretazzjoni għall-Konferenzi għandu jfassal rapport li jinkludi analiżi kwantitattiva u
kwalitattiva tar-raġunijiet wara t-talbiet tardivi u l-annullamenti jew għaliex il-lingwi mitluba
ma jkunux intużaw.

4. Id-Direttorat Ġenerali għal-Loġistika u l-Interpretazzjoni għall-Konferenzi għandu jibgħat
rapport lis-Segretarju Ġenerali, f'intervalli regolari u annwali, dwar l-okkupazzjoni reali tas-
swali tal-laqgħat b'faċilitajiet ta' interpretazzjoni.

5. Barra minn hekk, is-servizzi tal-interpretazzjoni u tat-traduzzjoni għandhom iħejju rapport dwar
l-użu tas-servizzi lingwistiċi u jittrażmettuh lill-Bureau.  Dan ir-rapport għandu jinkludi analiżi
tas-servizzi lingwistiċi pprovduti vis-à-vis it-talbiet magħmula mill-utenti u l-ispejjeż imġarrba
fl-għoti ta' dawn is-servizzi.

Artikolu 17
Miżuri tranżitorji wara tkabbir

Sa meta jkun 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 fid-
dawl tar-riżorsi disponibbli.

Artikolu 18
Dħul fis-seħħ

Din id-deċiżjoni, kif emendata, għandha tidħol fis-seħħ fl-1 ta' Lulju 2019.  Id-deċiżjoni
tissostitwixxi l-Kodiċi ta' Kondotta tas-16 ta' Ġunju 2014.

Anness: Regoli applikabbli għas-servizz ta' interpretazzjoni ad personam
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Anness 1
Regoli applikabbli għas-servizz ta' interpretazzjoni ad personam

1. Kamp ta' applikazzjoni

Is-servizzi ta' interpretazzjoni jistgħu jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-Membri fuq bażi
individwali bil-kundizzjonijiet li ġejjin, fl-għamla ta' servizz ta' interpretazzjoni ad personam
("IAP").

2. Utenti

 Il-Viċi Presidenti, il-Kwesturi, il-presidenti tal-kumitati, ir-rapporteurs, ix-shadow
rapporteurs, ir-rapporteurs għal opinjoni, ix-shadow rapporteurs għal opinjoni u l-koordinaturi
tal-gruppi politiċi għandhom id-dritt jużaw dan is-servizz.

3. Disponibbiltà u skadenzi

 L-IAP tkun disponibbli fi Brussell u Strasburgu matul il-ġimgħa (esklużi l-festi u l-ġranet tal-
għeluq).

 It-talbiet iridu jsiru tal-anqas tlett ijiem ta' xogħol qabel id-data tal-laqgħa.
 Dan is-servizz ikun disponibbli għal-lingwi uffiċjali kollha minbarra l-Malti u l-Gaeliku.
 L-interpretazzjoni konsekuttiva jew minn taħt l-ilsien ("chuchotage") tkun il-metodu abitwali

użat għall-interpretazzjoni. Jistgħu jintużaw metodi oħra bħall-interpretazzjoni simultanja jew
"valise" (simultanja bl-użu ta' tagħmir akustiku portabbli) jekk id-Direttorat Ġenerali għal-
Loġistika u l-Interpretazzjoni għall-Konferenzi jiddeċiedi hekk; din id-deċiżjoni tittieħed
skont ir-riżorsi disponibbli, l-installazzjonijiet meħtieġa u d-dettalji tat-talba. Is-sistemi ta'
telekonferenza jew vidjokonferenza jkunu jistgħu jintużaw biss jekk id-Direttorat Ġenerali
għal-Loġistika u l-Interpretazzjoni għall-Konferenzi jingħata biżżejjed avviż minn qabel biex
ikun jista' jiċċekkja l-fattibbiltà. Dan is-servizz ma jkunx disponibbli għall-interpretazzjoni
telefonika (Skype, eċċ.) jew għall-interpretazzjoni ta' films.

4. Arranġamenti loġistiċi

 Jekk minflok l-uffiċċju tal-Membru tintuża xi sala oħra, din trid tiġi bbukkjata mill-persunal
tal-Membru skont ir-regoli attwali. It-talbiet kollha jitnaqqsu mill-allokazzjoni tal-Membru,
anke jekk jitħassru aktar tard.

 Kwalunkwe bidla fil-post, id-data, il-ħin jew il-lingwi mitluba titqies bħala talba ġdida u
titnaqqas mill-allokazzjoni tal-Membru.

 Kwalunkwe frazzjoni ta' siegħa tingħadd bħala siegħa sħiħa ta' xogħol.
 Jekk interpretu jintalab jistenna fil-post tal-laqgħa, dan jitqies bħala ħin ta' xogħol.

5. Kundizzjonijiet tax-xogħol

 Il-ħin skedat għal-laqgħa ma jistax jinqabeż b'deċiżjoni unilaterali tal-Membru waqt il-laqgħa,
peress li l-interpretu jaf ikun ġie assenjat lil Membru ieħor wara l-ħin li fih kellha tintemm il-
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laqgħa sabiex isir l-aħjar użu mir-riżorsi. L-istess jgħodd għal tibdil fit-tip ta' interpretazzjoni
jew il-lingwi użati. Dawn ma għandhomx jiġu nnegozjati fuq il-post mal-interpretu iżda
għandhom jiġu diskussi mal-kap tal-unità responsabbli mir-reklutaġġ.

 Għal ċerti laqgħat ta' siegħa bl-użu ta' żewġ lingwi, jaf ikun biżżejjed interpretu wieħed. Jekk
it-tul tal-laqgħa jew in-numru ta' lingwi joħolqu l-bżonn ta' aktar minn interpretu wieħed, dan
jitnaqqas mill-allokazzjoni tal-Membru. Id-Direttorat Ġenerali għal-Loġistika u l-
Interpretazzjoni għall-Konferenzi għandu l-kompetenza esklużiva li jiddetermina l-għadd ta'
interpreti meħtieġa. L-allokazzjoni hi strettament personali u mhijiex trasferibbli, u ma tistax
tinġarr minn sena għal oħra.

 Membru ma jistax jitlob is-servizzi ta' interpretu speċifiku.
 L-interpreti ma jistgħux jintalbu jagħmlu traduzzjonijiet bil-miktub.
 Id-dinjità professjonali tal-interpretu trid tiġi rispettata l-ħin kollu.
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