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IL-KUMMISSJONI EWROPEA 
Id-Direttorat Ġenerali għall-Kompetizzjoni 
 
Politika u Strateġija 
Direttorat A  
 

 

Sejħa għall-proposti 2013 

 

TAĦRIĠ GĦAL IMĦALLFIN NAZZJONALI FIL-LIĠI TAL-KOMPETIZZJONI TAL-UE 

U 

KOOPERAZZJONI ĠUDIZZJARJA BEJN IMĦALLFIN NAZZJONALI 

 

1. Introduzzjoni 

1.1 Fil-25 ta’ Settembru 2007, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill adottaw id-Deċiżjoni 

Nru 1149/2007/KE li tistabbilixxi għall-perijodu 2007-2013 il-Programm Speċifiku Ġustizzja 

Ċivili bħala parti mill-Programm Ġenerali Drittijiet Fundamentali u Ġustizzja. Waħda mill-

azzjonijiet koperti mid-Deċiżjoni tikkonċerna taħriġ għal imħallfin nazzjonali fil-liġi 

Ewropea. Għalhekk, jistgħu jingħataw għotjiet biex jappoġġaw miżuri meħuda minn korpi li 

jrawmu l-kooperazzjoni ġudizzjarja u miżuri oħra mmirati li jippromwovu t-taħriġ għall-

imħallfin nazzjonali tal-liġi Ewropea tal-kompetizzjoni u l-kooperazzjoni bejniethom. 

1.2 Il-miżuri ppjanati għat-taħriġ tal-imħallfin nazzjonali u l-kooperazzjoni ġudizzjarja minn 

hawn ‘il quddiem se jkunu msemmija bħala l-“proġetti”.  

1.3 Korpi li jintroduċu proposti huma minn hawn ’il quddiem imsemmija bħala l-“applikanti”. L-

applikanti magħżula li jkunu ġew allokati għotja huma deskritti bħala l-“benefiċjarji”. 

2. Għanijiet  

L-għan ta’ din is-sejħa għall-proposti hija l-kofinanzjament ta' proġetti mmirati li 

jippromwovu l-kooperazzjoni ġudizzjarja bejn l-imħallfin nazzjonali u t-taħriġ għalihom fil-

kuntest tal-infurzar tar-regoli tal-antitrust Ewropej. Dan jinkludi l-Artikoli 101 u 102 tat-

TFUE, ir-regoli tal-għajnuna mill-Istat, inklużi l-Artikoli 107 u 108 tat-TFUE, u l-infurzar 

privat tar-regoli tal-kompetizzjoni tal-UE fil-qrati nazzjonali, inklużi azzjonijiet ta’ danni 

dwar l-antitrust. L-għan aħħari huwa li tiġi żgurata l-konsistenza tal-liġi tal-kompetizzjoni tal-

UE billi tikkontribwixxi għall-iżvilupp u l-implimentazzjoni korretta tiegħu fl-Istati Membri.  

L-għotjiet taħt din is-sejħa għandhom jikkofinanzjaw proġetti li jiffukaw fuq; 

 

 li tiġi żgurata l-applikazzjoni konsistenti u koerenti mill-qrati nazzjonali tar-regoli Ewropej 

tal-kompetizzjoni, inklużi l-Artikoli 101 u 102 tat-TFUE, u/jew tar-regoli tal-għajnuna 
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mill-Istat skont l-Artikoli 107 u 108 tat-TFUE. Dan jinkludi r-rimedji għall-infurzar 

effettiv tad-drittijiet u l-obbligi li joħorġu mid-dispożizzjonijiet imsemmijin hawn fuq; 

 

 it-titjib u t-tħeġġiġ tal-kooperazzjoni bejn l-imħallfin nazzjonali fil-qasam 

tal-liġi tal-kompetizzjoni Ewropea; dan jinkludi l-applikazzjoni ta’ mekkaniżmi speċifiċi 

ta' kooperazzjoni bejn l-imħallfin nazzjonali u l-awtoritajiet tal-kompetizzjoni (inkluża l-

Kummissjoni Ewropea u r-regoli ta' kooperazzjoni speċifiċi skont ir-Regolament (KE) 

Nru 1/2003 jew skont l-Avviż tal-infurzar tal-għajnuna mill-Istat
1
), kif ukoll in-netwerking 

u l-iskambju bejn l-imħallfin nazzjonali; 

 il-ħtiġijiet speċifiċi ta' taħriġ (fil-każ ta’ proġetti li jikkoknċernaw it-taħriġ ta' mħallfin) tal-

imħallfin li se jieħdu sehem fit-taħriġ. Dawn il-ħtiġijiet tat-taħriġ huma ddefiniti fir-

rigward tal-kontenut tat-taħriġ kif ukoll fir-rigward ta’ persuni li jieħdu sehem għalihom.  

Dawn l-għanijiet jistgħu jiġu koperti l-aħjar permezz ta’ proġetti li jiffokaw speċifikament fuq 

ir-rwol ta’ mħallfin fl-applikazzjoni tal-liġi tal-kompetizzjoni msemmija hawn fuq, il-

funzjonijiet speċifiċi li l-imħallfin nazzjonali jkollhom (skont il-liġi tal-UE kif ukoll tal-liġi 

nazzjonali), il-ħtiġijiet tagħhom (b’mod partikolari l-ħtiġijiet tal-informazzjoni) li qed 

jiffaċċjaw u l-ambjent tax-xogħol partikolari tagħhom u taħriġ u għarfien diġà eżistenti. 

Informazzjoni ġenerali dwar il-liġi tal-kompetizzjoni hija inqas adatta biex jitwettqu dawn l-

għanijiet.  

2.1 Kamp ta’ applikazzjoni u riżultati mistennija 

Il-proġetti jridu jkopru l-applikazzjoni tar-regoli tal-kompetizzjoni tal-UE inkluż, l-

Artikoli 101 u 102 tat-TFUE, u/jew ir-regoli tal-għajnuna mill-Istat u/jew infurzar privat. 

Il-proġetti jridu jissodisfaw l-għanijiet imsemmija hawn fuq u għandhom juru b’mod ċar il-

valur miżjud tagħhom tal-UE. Il-kontenuti tal-proġetti għandhom jitfasslu skont il-ħtiġijiet 

tal-udjenza fil-mira, li tiżgura parteċipazzjoni tajba ta’ ġuristi. Il-proġetti għandhom ikunu 

mfassla bl-użu ta’ metodi ta’ tagħlim orjentati lejn il-prattika u/jew metodi innovattivi ta’ 

tagħlim (inkluż tagħlim imħallat, e-learning u simulazzjonijiet). Ir-riżultati tal-proġetti għandu 

jkollhom effett usa' u fit-tul. 

2.2 L-udjenza fil-mira 

L-udjenza fil-mira trid tikkonsisti minn imħallfin nazzjonali li għandhom x’jaqsmu ma’ 

każijiet ta’ kompetizzjoni fil-livell nazzjonali, inklużi prosekuturi, imħallfin apprendisti 

nazzjonali u l-persunal legali tal-imħallfin jew tal-qrati nazzjonali ta' pajjiżi eliġibbli
2
. 

                                                 
1 
Avviż tal-Kummissjoni dwar l-infurzar tal-liġi tal-għajnuna mill-Istat mill-qrati nazzjonali, ĠU C 85, 9.4.2009, p. 1-22. 

2 Għall-finijiet ta’ dan il-punt, it-terminu “pajjiżi eliġibbli” għandu jfisser l-Istati Membri tal-UE bl-eċċezzjoni tad-

Danimarka minħabba li, kif issemmi fil-Premessa 19 tad-Deċiżjoni Nru 1149/2007/KE, id-Danimarka ma tiħux sehem fl-

adozzjoni tad-Deċiżjoni msemmija qabel u għalhekk mhix marbuta biha jew soġġetta għall-applikazzjoni tagħha. Il-

programm huwa wkoll miftuħ għall-parteċipazzjoni ta’ organizzazzjonijiet minn pajjiżi li se jissieħbu u pajjiżi kandidati 

tal-UE u l-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent inklużi fil-proċess ta’ stabbilizzazzjoni u assoċjazzjoni, iżda kundizzjonijiet 

speċifiċi għal dawn il-pajjiżi għandhom l-ewwel ikunu sodisfatti qabel ma jkunu jistgħu jiġu ffinanzjati (jiġifieri: dawn il-

pajjiżi ffirmaw Memorandum ta’ Ftehim sabiex jipparteċipaw fil-programm u kkontribwixxew lejn il-Baġit tal-Unjoni 

Ewropea). Ir-Repubblika tal-Kroazja ffirmat Memorandum bħal dan fil-15 ta’ Diċembru 2011. 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:001:0001:0025:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:001:0001:0025:EN:PDF
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 L-udjenza fil-mira kif definita fl-ewwel paragrafu hija minn issa 'l quddiem imsejħa bħala “l-

imħallfin nazzjonali” bħala ħaġa sħiħa. 

Il-proġetti jistgħu jimmiraw għal udjenza ta’ wieħed jew aktar mill-pajjiżi eliġibbli. 

Madankollu, il-proġetti għandhom ikunu organizzati b’tali mod li jinvolvu mill-inqas żewġ 

pajjiżi (ara t-taqsima 6.1) 

 Imħallfin minn pajjiżi mhux elenkati bħala pajjiżi eliġibbli u persuni għajr l-imħallfin jistgħu 

jipparteċipaw fil-proġetti, bil-kondizzjoni li proporzjon sinifikanti tal-udjenza tikkonsisti 

minn imħallfin nazzjonali kif definit fl-ewwel paragrafu. Madankollu, l-ispejjeż marbutin 

mal-parteċipazzjoni tagħhom ma jistgħux jiġu inklużi bħala spejjeż eliġibbli. 

3. Prijoritajiet tas-sejħa 

3.1 Oqsma ta’ prijorità 

L-applikanti jridu jindikaw b’mod ċar liema mill-prijoritajiet imsemmija hawn taħt huma 

indirizzati mill-proposta tagħhom. Il-proġetti għandhom jindirizzaw mill-inqas wieħed mill-

oqsma li ġejjin: 

a) Titjib fl-għarfien, l-applikazzjoni u l-interpretazzjoni tal-liġi ta’ kompetizzjoni tal-UE; 

Il-proġetti għandhom jikkonsistu minn attivitajiet ta’ taħriġ fil-forma ta’ konferenzi, 

seminars, diskussjonijiet, laqgħat u simpożji, kif ukoll korsijiet ta’ taħriġ fuq żmien qasir 

jew twil dwar il-liġi ta’ kompetizzjoni tal-UE għall-udjenza fil-mira kif definita fil-

punt 2.2. 

b) Appoġġ lil Istituzzjonijiet Nazzjonali Ġudizzjarji fuq għarfien tal-Liġi ta’ Kompetizzjoni; 

Proġetti sottomessi taħt din il-kategorija jridu jiġu organizzati minn istituzzjoni 

ġudizzjarja nazzjonali waħda jew iktar – b’mod partikolari bħala parti mill-perjodu 

inizjali ta’ taħriġ ta’ mħallfin u prosekuturi – fir-rigward tal-applikazzjoni tal-liġi ta’ 

kompetizzjoni tal-UE. 

c) Titjib u/jew ħolqien ta’ kooperazzjoni/netwerks; 

Il-proġetti għandhom ikopru attivitajiet li jippromwovu l-kooperazzjoni u/jew in-

netwerking bejn imħallfin nazzjonali, b’mod partikolari bejn awtoritajiet ġudizzjarji jew 

organizzazzjonijiet jew assoċjazzjonijiet pubbliċi jew privati attivi fil-qasam tal-

applikazzjoni tal-liġi ta’ kompetizzjoni tal-UE minn imħallfin nazzjonali jew dawk 

responsabbli li jinkoraġġixxu jew jimmonitorjaw l-applikazzjoni korretta tal-liġi ta’ 

kompetizzjoni tal-UE minn imħallfin nazzjonali. 

Il-proġetti jistgħu jkopru wkoll it-titjib u/jew l-interkonnessjoni ta’ bażijiet tad-dejta jew 

għodod ibbażati fuq l-internet b’rilevanza bejn il-fruntieri tal-UE bil-għan li tinħoloq jew 

tissaħħaħ il-kooperazzjoni u t-tixrid ta’ informazzjoni fost l-imħallfin fuq livell nazzjonali u 

Ewropew. 
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Se tingħata prijorità lit-tliet aspetti msemmija hawn fuq. F’każ ta’ finanzjament residwu 

disponibbli l-Kumitat Konsultattiv jista’ jiddeċiedi li jagħti proġetti wkoll b’fowkus fuq is-

suġġett li ġej:  

d) L-iżvilupp ta' ħiliet lingwistiċi legali ta’ persunal ġudizzjarju (ara l-punt 2.2) 

Il-proġetti għandhom ikopru l-iżvilupp ta’ għarfien lingwistiku marbut mat-terminoloġija 

legali użata fl-ambjent tax-xogħol tal-persunal ġudizzjarju involut fl-applikazzjoni tal-liġi 

tal-kompetizzjoni. Il-proġetti għandhom jikkonsistu minn attivitajiet ta’ taħriġ lingwistiku 

legali speċifiku fil-forma ta’ korsijiet ta’ taħriġ għal żmien qasir jew twil. L-għan ewlieni 

tal-proġetti għandu jkun li jingħelbu l-ostakoli lingwistiċi/ġeografiċi għall-benefiċċju tal-

ħolqien ta’ għarfien komuni ġudizzjarju Ewropew.  

3.2 Kamp ta' applikazzjoni ġeografiku 

Il-proġetti għandhom ikunu mmirati lejn mill-inqas nazzjonalità waħda (ara l-punt 2.2), 

madankollu se jingħataw punti żejda għal proġetti li jkopru varjetà ta’ nazzjonalitajiet (kemm 

f'termini ta’ grupp fil-mira u/jew sħubija) fil-livell Ewropew u/jew nazzjonalitajiet inqas 

milħuqin minn proġetti preċedenti ffinanzjati taħt it-Taħriġ tal-Imħallfin Nazzjonali dwar il-

Programm tal-Liġi tal-Kompetizzjoni
3
. 

4. Skeda u baġit disponibbli 

 Stadji Perjodu indikattiv 

a) Pubblikazzjoni tas-sejħa  16/02/2013 

b) Data ta’ skadenza għas-sottomissjoni tal-

applikazzjonijiet 

30/04/2013 

c) Perjodu ta’ valutazzjoni Mejju-Lulju 2013 

d) Informazzjoni lill-applikanti Settembru-Ottubru 2013 

e) Iffirmar tal-ftehim ta' għotja  Ottubru-Novembru 2013 

f) Data tal-bidu tal-azzjoni/tal-programm ta’ ħidma Jannar 2014 

 

 Il-baġit totali allokat għall-kofinanzjament ta’ proġetti mressqa taħt din is-sejħa huwa ta’ 

EUR 800.000 

 Dan l-ammont huwa suġġett għad-disponibbiltà ta’ approprjazzjonijiet fl-abbozz tal-baġit 

għall-2013 wara l-adozzjoni tal-baġit 2013 mill-awtorità tal-baġit jew previst f'partijiet mid-

dodiċeżimu provviżorju. 

                                                 
3Għan-numru ta’ mħallfin imħarrġa skont in-nazzjonalità jekk jogħġbok iċċekkja l-websajt tagħna: 
http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html 
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 L-għajnuna massima li tista’ tingħata hija ta' EUR 400.000, u l-minimu huwa ta' EUR 10.000.  

 Il-Kummissjoni tirriżerva d-dritt li ma tqassamx il-fondi kollha disponibbli. 

5. Rekwiżiti għall-ammissjoni  

 L-applikazzjonijiet għandhom jintbagħtu mhux aktar tard mill-iskadenza għas-sottomissjoni 

tal-applikazzjonijiet imsemmija fit-taqsima 4. 

 

 L-applikazzjonijiet għandhom jiġu sottomessi bil-miktub u jintbagħtu bil-posta (ara t-

taqsima 8) billi jintużaw il-formoli tal-applikazzjoni u l-annessi tagħhom disponibbli fuq 

http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html. 

 

Nuqqas ta’ konformità ma’ dawn ir-rekwiżiti jwassal għaċ-ċaħda tal-applikazzjoni. 

 

6. Esklużjoni, eliġibbiltà, kriterji tal-għażla u tal-għoti 

6.1 Kriterji tal-eliġibbiltà 

 

Il-proġetti jridu: 

 

(a) jiġu sottomessi mill-awtoritajiet, organizzazzjonijiet pubbliċi jew privati stabbiliti kif xieraq 

f'wieħed mill-pajjiżi eliġibbli. Organizzazzjonijiet ta’ pajjiżi terzi jistgħu jipparteċipaw bħala 

sħab assoċjati iżda ma jistgħux jissottomettu proġetti jew ikunu koapplikanti (kobenefiċjarji). 

 

Korpi mwaqqfa mill-Unjoni Ewropea li jaqgħu taħt l-Artikolu 208 tar-Regolament 

Finanzjarju mhux se jkunu intitolati li japplikaw għal għotja iżda jistgħu, jekk hekk definit fil-

kondizzjonijiet tas-sejħa għall-proposti, ikunu assoċjati mal-applikazzjoni. Madankollu, l-

ispejjeż tagħhom ma jistgħux jiġu kofinanzjati mill-għotja;  

 

(b)  ikunu transnazzjonali u jinvolvu organizzazzjonijiet minn mill-anqas żewġ Stati Membri tal-

UE jew Stat Membru wieħed u pajjiż eliġibbli wieħed. Ir-rekwiżit ta’ parteċipazzjoni jista' 

jintlaħaq permezz tal-koorganizzazzjoni tal-azzjoni jew parteċipazzjoni, pereżempju bħala 

kelliem(a), parteċipanti eċċ.;  

 

(c) jimmiraw il-membri tal-grupp fil-mira kif definit skont il-punt 2.2 ta’ din is-sejħa għall-

proposti; 

 

(d) ikollhom baġit bilanċjat li jippreżenta s-sorsi ta’ kofinanzjament minbarra l-baġit tal-UE (il-

kofinanzjament tal-UE jista' jkun sa massimu ta’ 80% tal-ispejjeż totali eliġibbli); 

 

(e) ifittxu għotja tal-UE li ma tistax tkun inqas minn EUR 10 000 jew aktar minn EUR 400 000; 

 

(f) ma għandhomx jintemmu jew jinbdew qabel id-data tas-sottomissjoni tal-applikazzjoni għall-

għotja. 

 

6.2 Kriterji ta’ esklużjoni 

 

http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html
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6.2.1   Esklużjoni mill-parteċipazzjoni 

Applikanti se jiġu esklużi milli jipparteċipaw f’din il-proċedura għas-sejħa għall-proposti jekk 

huma f'kwalunkwe mis-sitwazzjonijiet li ġejjin: 

(a) huma falluti jew qed jiġu stralċati, għandhom l-affarijiet tagħhom amministrati mill-qrati, 

daħlu fi ftehim mal-kredituri, issospendew l-attivitajiet ta' negozju tagħhom, huma 

soġġett ta' proċedimenti li jirrigwardaw dawn il-kwistjonijiet, jew jinsabu f'sitwazzjoni 

analoga li tirriżulta minn proċedura simili stipulata fil-leġiżlazzjoni jew regolamenti 

nazzjonali; 

(b) huma jew persuni li jkollhom il-poteri tar-rappreżentanza, teħid ta' deċiżjonijiet jew 

kontroll fuqhom ikunu nstabu ħatja ta' reat li jirrigwarda l-kondotta professjonali tagħhom 

b'sentenza ta' awtorità kompetenti ta' Stat Membru li għandha l-forza ta' res judicata; 

(c) huma kienu ħatja ta' kondotta ħażina serja professjonali ppruvata b'kull mezz li l-awtorità 

kontraenti tista' tiġġustifika inkluż b'deċiżjonijiet tal-BEI u organizzazzjonijiet 

internazzjonali; 

(d) ma jkunux konformi mal-obbligi relatati mal-pagament tal-kontribuzzjoni tas-sigurtà 

soċjali jew mal-ħlas tat-taxxi skont id-dispożizzjonijiet legali tal-pajjiż li fih huma 

stabbiliti jew ma' dawk tal-pajjiż tal-awtorità kontraenti jew ma' dawk tal-pajjiż ta' fejn il-

kuntratt ikun sejjer jiġi eżegwit; 

(e) huma jew persuni li jkollhom poteri ta' rappreżentazzjoni, teħid ta' deċiżjonijiet jew 

kontroll fuqhom ikunu soġġetti għal sentenza li jkollha l-forza ta' res judicata għal frodi, 

korruzzjoni, involviment f'organizzazzjoni kriminali, ħasil tal-flus jew kwalunkwe attività 

illegali oħra, fejn din l-attività illegali hija detrimentali għall-interessi finanzjarji tal-

Unjoni; 

(f) huma bħalissa soġġetti għal penali amministrattiva msemmija fl-Artikolu 109(1). 

6.2.2 Esklużjoni mill-għoti: 

L-applikanti mhux se jingħataw appoġġ finanzjarju jekk, fid-data tal-proċedura tal-għoti tal-

għotja, huma: 

(g)  soġġetti għal kunflitt ta’ interess; 

(h)  ikunu ħatja minn rappreżentazzjoni falza fl-għoti tal-informazzjoni mitluba mill-

Kummissjoni bħala kundizzjoni għall-parteċipazzjoni tagħhom fil-proċedura tal-għoti tal-

għotja, jew ma jkunux fornew din l-informazzjoni. 

(i)  isibu ruħhom f’waħda mis-sitwazzjonijiet ta’ esklużjoni, imsemmija fit-taqsima 6.2. 

Penalitajiet amministrattivi u finanzjarji jistgħu jiġu imposti fuq applikanti, jew entitajiet 

affiljati fejn applikabbli, li huma ħatja ta’ dikjarazzjoni falza. 

L-applikanti għandhom jiffirmaw dikjarazzjoni fuq l-unur tagħhom li jiċċertifikaw li huma 

mhumiex f'waħda mis-sitwazzjonijiet msemmija fit-taqsima 6.2, jimlew il-formola rilevanti 

mehmuża mal-formola tal-applikazzjoni li takkumpanja s-sejħa għall-proposti u disponibbli 
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fuq is-sit tagħna (http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html). Iċ-

ċertifikazzjoni mhijiex meħtieġa għal għotjiet ta’ valur baxx (≤ EUR 60 000). 

 

6.3 Kriterji tal-għażla 

 

Proposti li jissodisfaw il-kriterji tal-eliġibbiltà u tal-esklużjoni għandhom ikunu evalwati fuq 

il-bażi ta’ kapaċità finanzjarja u l-kapaċità operattiva tagħha. 

 

6.3.1  Kapaċità finanzjarja
4
 

 

Applikanti għandu jkollhom sorsi stabbli u suffiċjenti ta’ finanzjament għaż-żamma tal-

attività tagħħom tul iż-żmien tal-proġett u huma għandhom jipparteċipaw fil-finanzjament 

tagħha. Kapaċità finanzjarja se tkun valutata fuq il-bażi ta’ dawn id-dokumenti ta’ sostenn li 

għandhom ikunu ppreżentati flimkien mal-applikazzjoni (il-verifika tal-kapaċità finanzjarja 

ma tapplikax għall-entitajiet pubbliċi jew organizzazzjonijiet internazzjonali): 

a) Għotjiet ta’ valur baxx (≤ EUR 60 000): dikjarazzjoni fuq l-unur tagħhom.  

b) Għotjiet > EUR 60 000: dikjarazzjoni fuq l-unur tagħhom u, 

U 

il-kont ta’ qligħ u telf, il-karta tal-bilanċ għall-aħħar sena finanzjarja li għaliha l-

kontijiet ingħalqu; 

JEW 

għal entitajiet ġodda, il-pjan ta’ negozju jista’ jissostitwixxi d-dokumenti ta’ hawn fuq. 

Fuq il-bażi ta’ dawn id-dokumenti, jekk il-Kummissjoni Ewropea tikkunsidra li l-kapaċità 

finanzjarja ma tkunx ippruvata b’mod sodisfaċenti, hija tista':: 

o titlob aktar informazzjoni; 

o tipproponi ftehim ta’ għotja mingħajr prefinanzjament; 

o tipproponi ftehim ta’ għotja bi prefinanzjament imħallas bin-nifs; 

o tipproponi ftehim ta’ għotja bi prefinanzjament kopert minn garanzija bankarja
5
 

o tirrifjuta l-applikazzjoni. 

6.3.2 Kapaċità finanzjarja
6
 

Applikanti għandhom ikollhom il-kompetenzi professjonali u l-kwalifiki meħtieġa biex 

jitlesta il-proġett jew il-programm ta’ ħidma. Applikanti għandhom jippreżentaw 

dikjarazzjoni fuq l-unur tagħhom, u d-dokumenti ta’ sostenn li ġejjin: 

 ir-rapporti ta’ attività tal-organizzazzjoni (jekk applikabbli);  

                                                 
4 L-Artikolu 131.3-132.1 FR, 202 RAP. 
5 L-Artikolu 134 FR, 206 RAP. 
6 L-Artikolu 131.3 FR, 202 RAP. 
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 Deskrizzjoni narrattiva qasira li minnha ser jintużaw il-ħiliet/ir-riżorsi professjonali 

biex jimplimentaw il-proġett u/jew curriculum vitae tal-persuna primarjament 

responsabbli għall-ġestjoni u l-implimentazzjoni tal-operazzjoni; 

 listi eżawrjenti ta’ proġetti preċedenti u attivitajiet imwettqin u marbutin fil-qasam tal-

politika ta' sejħa partikolari jew għall-azzjonijiet li għandhom jitwettqu; 

 inventarju ta’ riżorsi naturali jew ekonomiċi involuti fil-proġett. 

 

6.4 Kriterji għall-għoti 

 

Proposti biss li jissodisfaw il-kriterji tal-għażla ta’ hawn fuq se jkunu evalwati. Il-kriterji tal-

għoti għandhom l-għan li jiżguraw li proġetti bi kwalità inerenti għolja huma magħżula, u li 

jissodisfaw kemm jista’ jkun l-għanijiet u l-prijoritajiet ta' din is-sejħa b'mod kosteffikaċi. 

Għandha tingħata attenzjoni sabiex jinsabu sinerġiji ma’ strumenti u programmi oħrajn tal-UE 

u biex jiġi evitat xogħol doppju u duplikazzjonijiet ma' attivitajiet li għaddejjin. Il-proġetti 

kollha se jkunu vvalutati mal-kriterji li ġejjin: 

 

1) Rilevanza għall-għanijiet u l-prijoritajiet tas-Sejħa (30 punt) 

a) Sa fejn il-proposta tissodisfa l-għanijiet tas-sejħa (10 punti) 

b) Sa fejn il-proposta taqbel mal-oqsma prijoritarji stabbiliti fis-sejħa (10 punti) 

c) Ir-rilevanza tal-attività/ħtiġijiet ta’ taħriġ indirizzati mill-proġett u/jew ir-rilevanza tar-

riżultati mistennija u l-impatt fuq il-grupp ta’ mira (10 punti) 

2) Il-kwalità intrinsika tal-proġett fir-rigward tad-disinn, il-preżentazzjoni, l-

organizzazzjoni u l-implimentazzjoni tiegħu (30 punt) 

a) Il-metodoloġija (l-approċċ, id-dettall u l-ispeċifiċità tal-attivitajiet proposti, il-kwalità tal-

kelliema, is-sistemi ta’ monitoraġġ, l-istrateġiji ta’ kummerċjalizzazzjoni eċċ.) u l-qafas taż-

żmien huma adatti biex jinkiseb ir-riżultat mixtieq tal-proġett? (10 punti) 

b) L-attivitajiet proposti huma mfassla b’mod adegwat għall-udjenza mistennija (10 punti)? 

c) Sa liema punt il-proġett huwa organizzat b’distribuzzjoni bilanċjata tal-kompiti u l-aħjar 

għażla ta’ kompetenza (10 punti)? 

3) Valur għall-flus/kosteffettività (20 punt) 

a) Huwa baġit bil-quddiem raġonevoli, meta wieħed iqis ir-riżultati mistennija (10 punti)? 

b) L-ispejjeż allokati għall-proġett jirrappreżentaw valur tajjeb għall-flus (10 punti)? 

4) Tixrid u sostenibbiltà (10 punti):  

a) Hemm fis-seħħ pjanijiet effettivi xierqa u f’waqthom għal tixrid/qsim tar-riżultati? (5 punti) 

b) Ir-riżultati x’aktarx ikollhom impatt sostenibbli? (5 punti) 
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5) Id-dimensjoni Ewropea: il-kamp ta’ applikazzjoni ġeografiku tal-proġett f’termini tal-

imsieħba, tal-parteċipanti u tal-grupp fil-mira u l-valur miżjud tiegħu fuq livell Ewropew 

(10 punti). 

a) Kif hu għoli l-valur miżjud tal-proġett (il-varjetà ta’ nazzjonalitajiet involuti f’termini ta' 

grupp fil-mira u/jew sħubija) fuq livell Ewropew? (5 punti) 

b) Il-proposta taqbel mal-kamp ta’ applikazzjoni ġeografiku stabbilit fis-sejħa (5 punti)  

Il-punti se jingħataw għal proġetti li jinvolvu nazzjonalitajiet inqas milħuqa minn proġetti 

preċedenti ffinanzjati taħt it-Taħriġ tal-Imħallfin Nazzjonali dwar il-Programm tal-Liġi tal-

Kompetizzjoni
7
. 

 

Biex jikkwalifika għal premju, il-proġett għandu jikseb mill-inqas 60 punt minn 100 u mill-

inqas 50% tal-punti disponibbli għall-kriterji 1, 2 u 3. 

Matul il-proċedura ta’ valutazzjoni l-Kummissjoni tista’ titlob għal dokumenti 

addizzjonali/kjarifiki addizzjonali, inkluż id-djalogu mal-applikant li jikkonċerna kwalunkwe 

aġġustamenti tekniċi u finanzjarji neċessarji. Ladarba titlesta l-proċedura ta’ valutazzjoni, 

inkluża l-opinjoni tal-Kumitat tal-Programm u l-adozzjoni tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni, il-

Kummissjoni se tinforma kull applikant tad-deċiżjoni finali meħuda u l-passi li jmissu. Il-

Kummissjoni mbagħad tibda l-proċeduri meħtieġa għat-tħejjija tal-ftehim ta’ għotja għal 

applikazzjonijiet aċċettati. 

7. Dispożizzjonijiet finanzjarji
8
 

7.1 Fl-implimentazzjoni tal-proġetti, il-benefiċjarji għandhom ikunu konformi mar-Regolament 

Finanzjarju (FR) (u b’mod partikolari t-Titolu VI tal-Ewwel Parti) u fir-Regoli ta' 

Applikazzjoni tagħha (RAP) 2012
9
; 

7.2 L-għotja mogħtija mill-Programm ma għandhiex tkopri l-ispejjeż kollha tal-azzjoni; il-

kontribuzzjoni tal-UE hija limitata għal massimu ta’ 80% tan-nefqa eliġibbli totali tal-azzjoni. 

Konsegwentement, mill-inqas 20% tal-ispejjeż totali eliġibbli għandhom jiġu koperti mill-

applikant, l-imsieħba jew fornitur ieħor ta’ fond.  

7.3 Għoti mhux kumulattiv: Il-kofinanzjament ta’ proġett taħt dan il-Programm ma jistax 

jingħaqad ma’ kofinanzjament ieħor minn programm ieħor iffinanzjat mill-baġit tal-Unjoni 

Ewropea; 

                                                 
7
 Għan-numru ta' mħallfin imħarrġa skont in-nazzjonalitajiet jekk jogħġbok iċċekkja l-websajt 

tagħna:http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html. 
8 Dispożizzjonijiet addizzjonali jinsabu fil-mudell tal-Ftehim ta' Għotja disponibbli fuq il-websajt tagħna. 
9 Ir-Regolament (UE, EURATOM) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25/10/2012 dwar ir-regoli 

finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) 

Nru 1605/2002, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0096:MT:PDF. Ir-Regolament 

Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 1268/2012 tad-29 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-regoli ta' applikazzjoni tar-Regolament 

(UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit 

ġenerali tal-Unjoni http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:362:FULL:MT:PDF#page=3 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0096:MT:PDF
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7.4 Nonretroattività: Ma tista’ tingħata l-ebda għotja retrospettivament għal azzjonijiet li diġà 

tlestew.  Tista’ tingħata għotja għal azzjoni li tkun diġà nbdiet biss meta l-applikant jista’ juri 

l-ħtieġa li jibda l-azzjoni qabel ma jiġi ffirmat il-ftehim tal-għotja jew id-deċiżjoni tal-għotja 

tkun innotifikata. F’tali każijiet, in-nefqa eliġibbli għall-finanzjament ma setgħetx issir qabel 

id-data ta’ sottomissjoni tal-applikazzjoni għall-għotja, ħlief f’każijiet eċċezzjonali 

debitament issostanzjati, kif previst fl-att bażiku (id-Deċiżjoni Nru 1149/2007/KE); 

7.5 Il-kontribuzzjonijiet in natura ma jistgħux jiġu inklużi fil-proġett tal-baġit bħala spiża u 

mhumiex aċċettati bħala kofinanzjament; 

7.6 Ir-regoli dwar l-ispejjeż eliġibbli huma deskritti fil-kondizzjonijiet ġenerali tal-abbozz tal-

ftehim dwar l-għotja mehmużin ma' din is-sejħa għall-proposti; 

7.7 L-applikant irid jippreżenta l-estimi tal-baġit f’Euro; 

7.8 L-ispejjeż ta’ akkomodazzjoni u ikliet/xorb għandhom jingħataw lura bħala rata fissa ffissata 

għal kull ġurnata, ibbażata fuq l-akkomodazzjoni u l-iskala tal-kwota ta’ kuljum għal 

missjonijiet tal-persunal tal-Kummissjoni Ewropea. 50% rata ta’ kuljum għandha tapplika 

għal seminars ta’ nofs ġurnata; 

7.9 Il-benefiċjarju (jew kobenefiċjarji fil-każ ta’ benefiċjarji multipli) huwa l-mexxej li għalih ser 

tingħata l-għotja. L-ispejjeż kollha jridu jintefqu mill-benefiċjarju sabiex ikunu eliġibbli. 

Servizzi/prodotti għandhom jiġu ordnati mill-benefiċjarju, u fatturi maħruġa f'isem il-

benefiċjarju. Jekk servizzi/prodotti huma ordnati u mħallsa minn sħab oħra, huma kkunsidrati 

bħala kontributi in natura, u għalhekk ma jistgħux jiġu inklużi bħala spejjeż eliġibbli; 

7.10 Il-proġetti jridu jkunu mingħajr skop ta’ qligħ. Qligħ hu definit bħala kwalunkwe ammont li 

bih dħul reali totali għall-proġett jaqbeż l-ispejjeż reali totali. Kull qligħ identifikat se jinvolvi 

tnaqqis ekwivalenti fl-ammont tal-għotja; 

7.11 Il-Kummissjoni tista' tagħti għotja inqas mill-ammont mitlub. Jekk l-ammont mogħti mill-

Kummissjoni huwa inqas mill-għajnuna finanzjarja mitluba mill-applikant, hija r-

responsabbiltà ta’ dak tal-aħħar li jsib ir-riżorsi addizzjonali meħtieġa jew biex inaqqas l-

ispiża totali tal-proġett sabiex tiġi żgurata l-vijabbiltà tiegħu mingħajr ma jnaqqas mill-

għanijiet tiegħu jew il-kontenut tiegħu. F'każijiet oħrajn, jista' jiġi deċiż li tingħata għajnuna 

biss għal parti mill-attività proposta. Il-Kummissjoni mhix se tipprovdi finanzjament doppju 

għall-istess proġett; 

7.12 L-ammont mogħti mill-Kummissjoni se jibqa' proporzjonat mal-ispiża totali stmata tal-proġett 

u se jitnaqqas proporzjonalment fejn l-ispejjeż totali attwali huma inqas mill-ispejjeż totali 

stmati; 

7.13 L-għotjiet għandhom jiġu koperti minn ftehim bil-miktub inklużi l-modalitajiet għar-rimborż 

ta’ proporzjon speċifikat tal-ispejjeż eliġibbli li fil-fatt ikunu ntefqu. Ftehim ta’ għotja għal 

azzjoni ma' benefiċjarju wieħed jew b’diversi benefiċjarji se jintuża fuq bażi ta' każ b'każ, kif 

xieraq. Dan il-ftehim huwa ftehim standard, u t-termini u l-kondizzjonijiet tiegħu ma jistgħux 

jiġu mibdula jew ikunu soġġetti għal negozjar. 
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7.14 Kundizzjonijet tal-Ħlas: bħala regola ġenerali, l-għajnuna tal-Kummissjoni hija maqsuma 

f’żewġ ħlasijiet: ħlas ta’ prefinanzjament (sa 50% tal-għotja totali) fuq firma tal-ftehim tal-

għotja fuq talba mingħand il-benefiċjarju; u l-bilanċ mal-ħlas u l-approvazzjoni mill-

Kummissjoni tar-rapport finali u d-dikjarazzjoni finanzjarja finali tal-proġett.  

8. Preżentazzjoni tal-applikazzjonijiet 

8.1 L-applikazzjonijiet għandhom ikunu sottomessi wara li tkun ngħatat il-formola standard ta’ 

applikazzjoni akkumpanjata mill-annessi meħtieġa elenkati fil-parti F.  

8.2 L-applikazzjoni għandha tkun iffirmata mill-persuna awtorizzata li torbot legalment l-impenji 

f’isem l-applikant.  

8.3 Il-formoli jistgħu jitniżżlu mill-websajt li ġej: http://ec.europa.eu/competition/calls/index.html 

 Servizz ta’ għajnuna teknika: mistoqsijiet dwar is-sejħa għall-proposti jistgħu jintbagħtu 

permezz ta’ email lill-indirizz COMP TRAINING JUDGES@ec.europa.eu. 

8.4 L-applikazzjonijiet għandhom ikunu kompleti (inklużi d-dokumenti kollha speċifikati fl-

Anness ‘Lista ta’ kontroll għall-applikanti’), iffirmati, datati u għandhom ikunu sottomessi 

f'żewġ kopji (waħda oriġinali ffirmata u kopja waħda f'format elettroniku) mhux aktar tard 

mit-Tlieta, 30 ta' April 2013 bil-posta jew kurrier espress (kif muri mit-timbru postali jew 

b'irċevuta ta' servizz espress ta’ kurrier):  

Jekk imwassla bil-posta lil: 

European Commission 

Directorate General Competition – Unit A.6 

HT.3801 - TRAINING OF JUDGES CFP 2013 
MADO 06/08 

1049 Brussels 

Belgium 

Jekk jitwasslu personalment jew b’kurrier espress lil: 

European Commission 

Directorate General Competition – Unit A.6 

HT.3801 - TRAINING OF JUDGES CFP 2013 
Avenue du Bourget, 1 

1140 Evere 

Belgium 

 

Jekk jogħġbok żgura li t-titlu: 'CALL FOR PROPOSALS – NOT TO BE OPENED BY THE 

REGISTRY' huwa msemmi b' mod ċar fuq l-envelop. 

 

 

8.5 L-applikazzjonijiet jistgħu jiġu sottomessi f'waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, 

iżda preferibbilment bl-Ingliż, bl-użu tal-formola tal-applikazzjoni. Jekk l-applikazzjonijiet 

ikunu sottomessi b’lingwa li ma tkunx l-Ingliż għandu jiġi miżjud sommarju bl-Ingliż.  

http://ec.europa.eu/competition/calls/index.html
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8.6 L-applikanti se jiġu infurmati bir-riżultati tal-valutazzjoni tal-proġetti tagħhom mill-aktar fis 

possibbli. Madankollu, l-applikanti għandhom ikunu jafu li l-proċedura kollha tal-għotja 

normalment tieħu madwar 9-12 xhur mid-data tal-pubblikazzjoni tas-sejħa għall-proposti. 

9.  Laqgħa tal-bidu 

 Il-baġit għall-proposta jrid jinkludi l-ispejjeż tal-ivvjaġġar lejn u minn Brussell u l-

akkomodazzjoni għal lejl wieħed (jekk meħtieġ) għal wieħed jew żewġ rappreżentanti tal-

organizzazzjoni ta’ koordinament (inklużi mill-inqas il-koordinatur tal-proġett, iżda 

idealment anki l-koordinatur finanzjarju, sakemm dan ma jkunx l-istess persuna). Dawn l-

ispejjeż għandhom jippermettu lill-kandidati li jintgħażlu biex jipparteċipaw f'laqgħa ta' 

ġurnata ddedikata għall-ġestjoni tal-proġett, l-aspetti amministrattivi u l-obbligi tar-

rappurtaġġ. 

10. Perjodu ta’ implimentazzjoni tal-proġett u aspetti oħra 

10.1 Proġetti jista' jkollhom tul ta’ żmien massimu ta’ 24 xahar. Madankollu, minħabba t-tul tal-

proċedura tal-għoti (ara l-punt 8.6), l-applikanti għandhom jiżguraw li l-azzjoni mhux ser 

tinbeda qabel l-iffirmar tal-ftehim tal-għotja (ara wkoll it-taqsima 7.4). 

10.2 L-abbozz tal-ftehim dwar l-għotja se jsir legalment vinkolanti biss wara li jkun ġie iffirmat 

mill-Kummissjoni.  

10.3 Ladarba jkun tlesta l-proġett u f’perjodu li għandu jiġi speċifikat fil-ftehim tal-għotja, id-

destinatarji għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni, fl-indirizz imsemmi hawn fuq, rapport 

finali dwar il-proġett li jikkonsisti minn rapport tekniku u finanzjarju finali akkumpanjat 

minn talba għall-ħlas tal-bilanċ. Ir-rapport finali għandu jagħti d-dettalji ta’ kwalunkwe 

ostaklu, il-valutazzjoni li saret minn parteċipanti (eż. permezz ta’ formoli ta’ feedback), ir-

riżultati miksuba, it-tixrid ta’ dawn ir-riżultati u l-konklużjonijiet li għandhom jittieħdu.  

10.4 Il-benefiċjarji jistgħu jintalbu jagħmlu r-riżultati disponibbli lill-Kummissjoni f’forma li 

tkun tista’ tintuża u xierqa għat-tixrid tagħhom u mingħajr drittijiet tal-awtur, bħal manwali, 

pubblikazzjonijiet, softwer u websajts tal-internet. 

11. Pubbliċità 

11.1 L-għotjiet kollha aġġudikati matul is-sena finanzjarja għandhom ikunu ppubblikati fuq il-

websajt tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni fl-ewwel nofs tas-sena ta’ wara l-għeluq tas-sena 

baġitarja li fiha jkunu ngħataw. L-informazzjoni tista' tkun ippubblikata wkoll minn mezz 

xieraq ieħor, inkluż il-Ġurnal Uffiċjali tal-UE. Il-Kummissjoni se tippubblika l-

informazzjoni li ġejja: 

 L-isem u l-indirizz tal-benefiċjarju, 

 Is-suġġett tal-għotja u l-punteġġ finali 

 L-ammont mogħti. 
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 Fuq talba motivata u sustanzjata kif imiss mill-benefiċjarju
10

 fil-mument tal-applikazzjoni, 

il-pubblikazzjoni tista' titwarrab jekk tali żvelar jhedded id-drittijiet u l-libertajiet tal-

individwi kkonċernati kif imħarsa mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 

Ewropea jew ikun ta’ ħsara għall-interessi kummerċjali tal-benefiċjarji. 

 

11.2 Il-benefiċjarji għandhom jirrikonoxxu biċ-ċar il-kontribut tal-Unjoni Ewropea fil-

pubblikazzjonijiet kollha jew flimkien mal-attivitajiet li għalihom tintuża l-għotja. F'dan ir-

rigward, il-benefiċjarji huma meħtieġa li jagħtu prominenza għall-isem u l-emblema tal-

Kummissjoni Ewropea dwar il-pubblikazzjonijiet kollha tagħhom, kartelluni, programmi u 

prodotti oħra mwettqa taħt il-proġett kofinanzjat.  

Sabiex jagħmlu dan, iridu jużaw it-test, l-emblema u r-rinunzja disponibbli 

f’http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index_mt.htm. 

 Jekk dan ir-rekwiżit ma jiġix sodisfatt b'mod sħiħ, l-għotja tal-benefiċjarju jista' jiġi 

mnaqqas skont id-dispożizzjonijiet tal-ftehim tal-għotja jew id-deċiżjoni tal-għotja. Barra 

minn hekk, huwa għandu jindirizza forma ta’ valutazzjoni lill-parteċipanti kollha tal-

proġett, li r-riżultati taghħa għandhom jiġu kkomunikati lid-Direttorat Ġenerali għall-

Kompetizzjoni tal-Kummissjoni Ewropea. 

12. Protezzjoni tad-dejta 

 Li twieġeb għal kull sejħa għall-proposti tinvolvi r-reġistrazzjoni u l-ipproċessar ta’ dejta 

personali (pereżempju, l-isem, l-indirizz u s-CV). Dejta bħal din tkun ittrattata skont ir-

Regolament (KE) Nru 45/2001 dwar il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward tal-ipproċessar 

ta’ dejta personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-moviment liberu ta’ 

dik id-dejta. Sakemm ma jkunx indikat mod ieħor, il-mistoqsijiet u kwalunkwe dejta 

personali mitluba huma meħtieġa sabiex tiġi evalwata l-applikazzjoni skont l-

ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għal proposta u se jkunu proċessati biss għal dak il-għan mid-

Direttorat tar-Reġistru u r-Riżorsi tad-Direttorat Ġenerali għall-Kompetizzjoni li jaġixxi 

bħala kontrollur tad-dejta. Id-dettalji dwar l-ipproċessar tad-dejta personali tiegħek huma 

disponibbli fid-dikjarazzjoni dwar il-privatezza f’: 

http://ec.europa.eu/dataprotectionofficer/privacystatement_publicprocurement_en.pdf.  

 Id-dejta personali tiegħek tista' tiġi rreġistrata fis-Sistema ta’ Twissija Bikrija (EWS) biss, 

jew kemm fl-EWS kif ukoll fil-Bażi tad-Dejta Ċentrali tal-Esklużjoni (CED) mill-Uffiċjal 

tal-Kontabilità tal-Kummissjoni, f'każ li l-benefiċjarju jinsab f’xi wieħed mis-sitwazzjonijiet 

imsemmija:  

 - fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/969 tas-16.12.2008 dwar is-sistema ta' Twissijiet 

Bikrija (għal aktar informazzjoni ara d-Dikjarazzjoni dwar il-Privatezza f’: 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cf

m ), jew 

                                                 
10 L-Artikoli 35 u 128.3 FR, l-Artikoli 21 u 191 RAP. 
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- fir-Regolament tal-Kummissjoni 2008/1302 tas-17.12.2008 dwar il-Bażi tad-Dejta 

Ċentrali tal-Esklużjoni (għal aktar informazzjoni ara d-Dikjarazzjoni dwar il-Privatezza fuq 

http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm)  

13. Ilmenti quddiem l-Ombudsman tal-UE 

 Fi kwalunkwe stadju tal-iproċessar amministrattiv tal-fajls ta’ għotja, fejn l-individwi jew 

korpi kkonċernati jqisu li kien hemm amministrazzjoni ħażina, huma jistgħu, 

irrispettivament minn kwalunkwe mezz ieħor ta’ rikors, iressqu lment quddiem l-

Ombudsman tal-UE, skont l-Artikolu 228(1) tat-TFUE u l-kondizzjonijiet stabbiliti fid-

Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tad-9 ta' Marzu 1994 dwar ir-regolamenti u l-

kondizzjonijiet ġenerali li jirregolaw il-qadi tad-dmirijiet tal-Ombudsman, ippubblikat fil-

Ġurnal Uffiċjali L 113 tal-4 ta’ Mejju 1994. 

 


