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TESTI ADOTTATI 
 

P8_TA(2017)0293 

Konsultazzjoni ta' informazzjoni kunfidenzjali (interpretazzjoni tal-

Artikoli 5(5) u 210a tar-Regoli ta' Proċedura)  

Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tal-5 ta' Lulju 2017 dwar il-konsultazzjoni ta' 

informazzjoni kunfidenzjali (interpretazzjoni tal-Artikoli 5(5) u 210a tar-Regoli ta' 

Proċedura) (2017/2095(REG)) 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-ittri tat-23 ta' Ġunju 2017 tal-president tal-Kumitat għall-Affarijiet 

Kostituzzjonali, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 226 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

1. Jiddeċiedi li japplika l-interpretazzjoni li ġejja għall-Artikolu 5(5) tar-Regoli ta' 

Proċedura tiegħu: 

"L-aċċess għall-informazzjoni kunfidenzjali hija suġġetta għar-regoli stipulati fil- 

ftehimiet interistituzzjonali konklużi mill-Parlament rigward it-trattament ta’ 

informazzjoni kunfidenzjali1a u għar-regoli interni għall-implimentazzjoni tagħhom 

adottati mill-korpi kompetenti tal-Parlament1b. 

____________________ 

1a Ftehim Interistituzzjonali ta' l-20 ta' Novembru 2002 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 (ĠU C 298, 

30.11.2002, p. 1). 

Ftehim Qafas tal-20 ta' Ottubru 2010 dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament 

Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea (ĠU L 304, 20.11.2010, p. 47). 

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 (ĠU C 95, 1.4.2014, p. 

1).  

1b 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-difiża (ĠU C 298, 30.11.2002, p. 4). 

Deċiżjoni tal-Bureau tal-15 ta' April 2013 rigward it-trattament ta’ 

informazzjoni kunfidenzjali mill-Parlament Ewropew (ĠU C 96, 1.4.2014, p. 

1)." 

2. Jiddeċiedi li japplika l-interpretazzjoni li ġejja għall-Artikolu 210a tar-Regoli ta' 

Proċedura tiegħu: 

" Dan l-Artikolu japplika jekk il-qafas legali applikabbli għat-trattament ta’ 

informazzjoni kunfidenzjali jipprevedi l-possibilita’ ta’ konsultazzjoni ta' informazzjoni 

kunfidenzjali f'laqgħa in camera barra l-faċilitajiet sikuri." 

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni lill-Kunsill u lill-

Kummissjoni għal skopijiet ta' tagħrif. 

 


