
 

   

“KUNTRATT DIRETT TA' PRESTAZZJONI TA' SERVIZZI" 

 

KUNTRATT EMAS 2020-DSC-2020–001  

BEJN 

l-Unjoni Ewropea, irrappreżentata mill-Parlament Ewropew,  

li jinsab f'Rue Wiertz 60, B-1047 Brussell, 

li huwa, għall-iffirmar ta' dan il-kuntratt, irrappreżentat 

minn Susanne ALTENBERG, Direttur ta' Uffiċċju, Kabinett tas-Segretarju Ġenerali  

minn hawn 'il quddiem il-"Parlament Ewropew", 

minn naħa waħda, 

U 

 

............................................................ li joqgħod / toqgħod / li għandu / għandha l-uffiċċju 

rreġistrat fl-indirizz:  

.............................................................................................................................................., 

irrappreżentat/a minn 

.................................................................................................................…, 

li qed jaġixxi/taġixxi bħala................................................................................................. , 

minn hawn 'il quddiem il-"Kuntrattur", 

min-naħa l-oħra, 

minn hawn 'il quddiem imsejħa flimkien il-"partijiet", 

 
 

FTIEHMU 
 

dwar il-Kundizzjonijiet Speċifiċi u l-Kundizzjonijiet Ġenerali li ġejjin, 
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I – KUNDIZZJONIJIET SPEĊIFIĊI 

 

ARTIKOLU I.1 – L-OĠĠETT TAL-KUNTRATT 
 

1. Il-Kuntrattur jintrabat, għall-benefiċċju tal-Parlament Ewropew, skont il-kundizzjonijiet 
imfissra f'dan il-kuntratt u fl-annessi tiegħu, li jagħmlu parti integrali minnu, li jipprovdi lill-
Parlament Ewropew is-servizzi speċifikati fl-Anness I. 

 
 
ARTIKOLU I.2 - PERJODU TA' VALIDITÀ 
 
1. Dan il-kuntratt jidħol fis-seħħ fid-data tal-iffirmar tiegħu mill-aħħar parti kontraenti, għal 

perjodu ta' 12-il xahar. 
 
ARTIKOLU I.3 – RAPPORTI U DOKUMENTI 
 

Il-Kuntrattur għandu jagħmel rapport dwar it-tlestija tas-servizzi mogħtija skont id-
dispożizzjonijiet imniżżla f'dan il-kuntratt u fl-annessi tiegħu. 
 
 

ARTIKOLU I.4 – PREZZ U ĦLAS 
 
1. Il-prezz huwa fiss u ma jistax jiġi rivedut matul il-perjodu kollu ta' validità ta' dan il-kuntratt, 

inklużi l-perjodi kollha ta' tiġdid. 
 

Il-prezz, li jinkludi kollox, huwa mogħti fl-Anness IV. Il-prezz jingħata f'euro, mingħajr taxxa 
fuq il-valur miżjud (VAT). Il-prezz ikopri l-ispejjeż kollha mġarrba mill-Kuntrattur fl-
eżekuzzjoni ta' dan il-kuntratt. 

 
2. Il-ħlasijiet skont il-kuntratt isiru b'mod konformi ma' dan l-Artikolu, u jsiru biss jekk il-

Kuntrattur ikun issodisfa l-obbligi kuntrattwali kollha fid-data meta tintbagħat it-talba tiegħu 
għal ħlas. Fl-ebda każ ma jitqiesu ammissibbli talbiet ġodda għal ħlas jekk talbiet 
preċedenti mibgħuta mill-Kuntrattur ma jkunux ġew onorati mill-Parlament Ewropew 
minħabba raġunijiet ta' noneżekuzzjoni parzjali jew totali, eżekuzzjoni ħażina jew 
negliġenza. 

 
 Kull talba għal ħlas għandha b'mod obbligatorju tinkludi l-informazzjoni indikata fl-

Artikolu II.3. tal-Kundizzjonijiet Ġenerali u tkun akkumpanjata mid-dokumenti kollha 
elenkati fil-punt 4 tal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi.  

 
3. It-talbiet għal ħlas isiru mill-Kuntrattur kif ġej: 
 

Biex tkun ammissibbli, it-talba għall-ħlas irid ikollha magħha: 
 

 id-dokumenti stabbiliti skont l-istruzzjonijiet imniżżla f'dan il-kuntratt u l-annessi tiegħu, 
bil-kundizzjoni li dan kien approvat, bl-osservazzjonijiet jew bir-riżervi jew mingħajrhom, 
mill-Parlament Ewropew; 

 

  il-fattura korrispondenti li tindika n-numru ta' referenza tal-kuntratt kif ukoll ir-referenza 
li ġejja: Unité EMAS. 

 
Sal-iskadenza stipulata fil-paragrafu 6, isir ħlas tal-ammont totali msemmi fil-kuntratt. 
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5. Fatturar 
 
Kull talba għal ħlas jew nota ta' kreditu relatata mal-eżekuzzjoni ta' dan il-kuntratt trid 
tintbagħat mill-Kuntrattur lil 
 

Unité du courrier officiel du Parlement européen 

Demande de paiement 

Plateau du Kirchberg 

L-2929 Luxembourg. 

 
À l'attention de l'unité EMAS 

 
 

6. Il-Parlament Ewropew għandu 30 jum kalendarju mid-data ta' reġistrazzjoni tat-talba għall-
ħlas mill-Uffiċjal tal-Kontabilità tal-Parlament Ewropew li matulhom iridu jitħallsu s-somom 
dovuti għall-eżekuzzjoni ta' dan il-kuntratt u li jrid jiġi approvat ir-rapport finali. Il-ħlasijiet 
jitqiesu li jkunu saru fid-data tal-valuta li fiha jiġi ddebitat il-kont tal-Parlament Ewropew. 

 
7. Dan il-perjodu għall-ħlas jista' jiġi sospiż mill-Parlament Ewropew f'kull waqt wara li tasal 

it-talba għall-ħlas, billi il-Kuntrattur jiġi notifikat li t-talba tiegħu ma tistax tintlaqa' minħabba 
dawn ir-raġunijiet: 

 
a)  l-ammonti stipulati fit-talba għall-ħlas mhumiex dovuti dakinhar li tasal din it-talba; 
 
b)  il-Kuntrattur ma jkunx ippreżenta l-provi dokumentarji kollha previsti mil-liġi applikabbli 

jew minn dan il-kuntratt, iżda l-Parlament Ewropew iqis li l-Kuntrattur jista' jagħmel 
tajjeb għal dan in-nuqqas mingħajr ma t-talba għall-ħlas tkun miċħuda skont il-
paragrafu 8; 

 
c)  il-Parlament Ewropew iqis li jkun meħtieġ li jwettaq verifiki addizzjonali sabiex 

jikkonferma li l-ammonti speċifikati fit-talba għall-ħlas ikunu dovuti; 
 
d)  il-Kuntrattur ma jkunx bagħat lis-servizz responsabbli kopja tar-rapport [interim/finali] 

imsemmi f'dan l-Artikolu.  
 
Il-Parlament Ewropew jinnotifika lill-Kuntrattur b'sospensjoni bħal din permezz ta' ittra 
rreġistrata b'konferma tal-wasla jew b'email. Is-sospensjoni tidħol fis-seħħ mid-data 
indikata fin-notifika. Il-bqija tal-perjodu ta' ħlas jerġa' jibda jiddekorri mit-tneħħija tas-
sospensjoni, liema sospensjoni sseħħ: 
 
 għall-punt (a), mal-iskadenza tal-ħlas ikkonċernat, ikkonfermat mill-Parlament 

Ewropew fin-notifika; 

 għall-punt (b), mid-data meta s-Servizz tal-Posta Uffiċjali tal-Parlament Ewropew, 
imsemmi fil-paragrafu 5, jirċievi l-provi dokumentarji kkonċernati u stipulati fin-notifika; 

 għall-punti (c) u (d), fit-tmiem perjodu raġonevoli stabbilit mill-Parlament Ewropew u 
kkomunikat lill-Kuntrattur fin-notifika; 

 
8. It-talba għall-ħlas tista' tiġi rifjutata mill-Parlament Ewropew permezz ta' ittra reġistrata 

b'konferma tal-wasla lill-Kuntrattur, għar-raġunijiet li ġejjin: 
 

a)  il-ħlas imsemmi fit-talba ma jkunx dovut; 
b)  it-talba għall-ħlas tkun żbaljata u trid tiġi korretta permezz ta' nota ta' kreditu; jew 
c)  fit-talba għal ħlas jew fil-fattura ma jkunx hemm l-informazzjoni u l-provi dokumentarji 

essenzjali kollha previsti minn dan il-kuntratt jew mil-liġi applikabbli jew inkella t-talba 
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għall-ħlas tkun ġiet stabbilita mingħajr ma ġew rispettati r-regoli applikabbli fil-qasam 
fiskali;  

 
9. Jekk il-ħlas isir tard, il-Kuntrattur għandu d-dritt għall-ħlas ta' interessi għad-dewmien. L-

interessi jiġu kkalkulati skont ir-rata l-aħħar applikata mill-Bank Ċentrali Ewropew għall-
operazzjonijiet prinċipali ta' rifinanzjament tiegħu (minn hawn 'il quddiem ir-"rata ta' 
referenza") , miżjuda bi tmien punti ta' perċentwali. Ir-rata ta' referenza applikabbli hija dik 
fis-seħħ fl-ewwel jum tax-xahar meta għandu jsir il-ħlas. Din ir-rata hija ppubblikata f'Il-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, fis-Serje C. Dawn l-interessi jibdew japplikaw mill-jum 
kalendarju ta' wara d-data ta' skadenza tal-ħlas sad-data tal-ħlas, din tal-aħħar inkluża.  

 
Meta l-interessi għal dewmien ikunu ta' EUR 200 jew anqas, dawn ma jiġux trasferiti lill-
Kuntrattur jekk mhux fuq talba mressqa minnu mhux iktar tard minn xahrejn wara d -data 
li fiha jirċievi l-ħlas. 

 
10. Il-ħlas isir permezz ta' trasferiment bankarju fil-kont bankarju tal-Kuntrattur, denominat 

f'euro, u identifikat kif ġej:  
 

Isem tal-bank: [imla] 
Indirizz sħiħ tal-fergħa tal-bank: [imla] 
Identifikazzjoni preċiża tad-detentur tal-kont: [imla] 
Numru sħiħ tal-kont, inklużi l-kodiċi bankarji: [imla] 
Kodiċi IBAN u Kodiċi BIC: [imla] 
 

 
ARTIKOLU I.5 – REVIŻJONI TAL-PREZZ 
 
Din il-klawsola mhix applikabbli għal dan il-kuntratt 

 
 
ARTIKOLU I.6 – GARANZIJI FINANZJARJI 

 
Din il-klawsola mhix applikabbli għal dan il-kuntratt 
 
 
ARTIKOLU I.7 – MODALITAJIET GĦALL-EŻEKUZZJONI TAL-KUNTRATT 
 
Il-Kuntrattur jeħtieġlu jikkonforma mar-rekwiżiti minimi pprovduti fl-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa 
għal offerti. Dan jinkludi l-konformità mal-obbligi applikabbli skont il-liġijiet fil-qasam tal-ambjent 
u l-liġijiet soċjali u tax-xogħol stabbiliti mid-dritt tal-Unjoni, id-dritt nazzjonali u l-ftehimiet 
kollettivi jew mid-dispożizzjonijiet internazzjonali fil-qasam tal-ambjent, dak soċjali u tax-xogħol 
elenkati fl-Anness X għad-Direttiva 2014/24/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
26 ta' Frar 2014 dwar l-akkwist pubbliku u li tħassar id-Direttiva 2004/18/KE (ĠU L 94, 
28.3.2014, p. 65). 

 
 
ARTIKOLU I.8 - MODALITAJIET TA' AĊĊETTAZZJONI 
 
Din il-klawsola mhix applikabbli għal dan il-kuntratt 
 
 
ARTIKOLU I.9 – GARANZIJA 
 
1. Għal kull prodott li huwa kopert mis-servizzi, il-Kuntrattur jagħti perjodu ta' garanzija ta' 

sentejn mid-data li fiha twettqu s-servizzi. 



 

 5/26  

 
2. Il-Kuntrattur huwa marbut li jirranġa l-iżbalji jew dak kollu li ma jiffunzjonax sewwa li l-

Parlament Ewropew ikun ġibidlu l-attenzjoni dwarhom waqt il-perjodu ta' garanzija fi żmien 
30 jum tal-kalendarju minn meta jiġi notifikat. 

 
 
ARTIKOLU I.10 – DEWMIEN, NEGLIĠENZA ĊARA, NUQQAS TA' EŻEKUZZJONI, 
NUQQAS TA' KONFORMITÀ U EŻEKUZZJONI ĦAŻINA 

 
1. Fil-każ ta' dewmien, eżekuzzjoni negliġenti, nuqqas ta' eżekuzzjoni totali jew parzjali, 

nuqqas ta' konformità mal-obbligi kuntrattwali jew eżekuzzjoni ħażina ta' dan il-kuntratt, il-
Parlament Ewropew jista', sabiex jagħmel tajjeb għall-ħsarat imġarrba minnu, flimkien ma', 
jekk ikun il-każ, l-interessi u l-ispejjeż li huwa jkun ġarrab fir-rigward tal-istess, inaqqas l-
ammont dovut mill-prezz li jkun għadu dovut lill-Kuntrattur. Jekk l-ammonti mnaqqsa ma 
jirriżultawx biżżejjed biex jagħmlu tajjeb adegwatament għad-dannu kkawżat, il-Parlament 
Ewropew ikun jista' jieħu kull azzjoni oħra kumplementari għal dik tat -tnaqqis tal-flus. Bla 
ħsara għall-proċeduri li jista' jressaq il-Kuntrattur, l-iffissar tal-ammonti tad-danni, tal-
interessi għad-dewmien u spejjeż, għall-finijiet tat-tnaqqis tagħhom u/jew pretiża ulterjuri, 
ikun stabbilit mill-Parlament Ewropew wara li jinnotifika lill-Kuntrattur, b'ittra rreġistrata 
b'konferma tal-wasla, bin-nuqqas tal-konformità mal-kuntratt. 

 
2. Bla ħsara għall-paragrafu 1, il-Parlament Ewropew jista' japplika multa ta' 0.2 % tal-

ammont li jikkorrispondi għall-ordnijiet li ma twettqux għal kull ġurnata kalendarja ta' 
dewmien, mid-data tan-notifika tad-dewmiem lill-Kuntrattur, permezz ta' ittra rreġistrata 
b'konferma tal-wasla. 

 
3. Jekk is-servizz kompetenti tal-Parlament Ewropew, għal raġunijiet li għalihom ikun 

responsabbli l-Kuntrattur, ma jkunx f'qagħda li jaċċetta l-prestazzjonijiet jew fil-każ ta' 
aċċettazzjoni parzjali, il-paragrafi 1 u 2 japplikaw ukoll għall-prestazzjonijiet li ma jkunux 
ġew aċċettati. 

 
4. Fiċ-ċirkostanzi msemmija fil-paragrafu 1 u bla ħsara għas-sanzjonijiet amministrattivi u 

finanzjarji imposti mill-Parlament Ewropew b'konformità mal-Artikolu II.19 tal-
Kundizzjonijiet Ġenerali, u wara ittra ta' intimazzjoni indirizzata lill-Kuntrattur permezz ta' 
ittra rreġistrata b'konferma tal-wasla u l-ebda azzjoni ma tittieħed jew tittieħed azzjoni 
inadegwata, fi żmien ħmistax-il jum tal-kalendarju wara li tkun intbagħtet, il-Parlament 
Ewropew jista' jtemm il-kuntratt b'effett immedjat, b'sempliċi notifika permezz ta' ittra 
rreġistrata b'konferma tal-wasla u mingħajr kumpens għal danni lill-Kuntrattur. Jista' wkoll 
jirrikjedi eżekuzzjoni b'sostituzzjoni skont it-termini tal-paragrafu 5 tal-Artikolu II.18 tal-
Kundizzjonijiet Ġenerali. 

 
 
ARTIKOLU I.11 – LIĠI APPLIKABBLI, KUNDIZZJONIJIET ĠENERALI U PUBBLIĊITÀ 
TAL-KUNTRATT 

 
1. Il-liġi tal-Unjoni Ewropea kkomplementata mil-liġi Belġjana tapplika għal dan il-kuntratt. 
 
2. Il-Kuntrattur jirrinunzja għall-kundizzjonijiet kuntrattwali tiegħu. Huwa jiddikjara li jaf bil-

Kundizzjonijiet Ġenerali li jagħmlu parti minn dan il-kuntratt u jaċċettahom. 
 
3. Il-Kuntrattur jiddikjara wkoll li jaċċetta li ċerti elementi ta' dan il-kuntratt, speċifikament ismu 

jew l-isem tal-kumpanija tiegħu kif ukoll l-oġġett u l-valur tal-kuntratt mogħti, għandhom 
jiġu ppubblikati kif meħtieġ mir-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 2018/1046 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli 
għall-baġit ġenerali tal-Unjoni (minn hawn 'il quddiem ir-"Regolament Finanzjarju"). 
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4. Kull dokument imressaq mill-Kuntrattur mat-tfigħ tal-offerta tiegħu jsir il-proprjetà tal-

Parlament Ewropew u jista' jkun aċċessibbli għall-pubbliku fil-limiti u skont il-proċeduri 
definiti fir-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), bla ħsara għall-miżuri dwar il-
pubbliċità imposti mill-Punti 2 u 3 tal-Anness I tar-Regolament Finanzjarju. 

 
 
ARTIKOLU I.12 – ĠURISDIZZJONI 
 
Kull kontroversja bejn il-Parlament Ewropew u l-Kuntrattur rigward dan il-kuntratt, li dwarha ma 
jkunx jista' jintlaħaq ftehim bejn il-partijiet, titressaq quddiem il-Qorti Ġenerali tal-Qorti tal-
Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, skont l-Artikolu 256(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea. 
 
 
ARTIKOLU I.13 – PROTEZZJONI TA' DATA 
 
Din il-klawsola mhix applikabbli għal dan il-kuntratt 
 
ARTIKOLU I.14 – RESPONSABILITÀ IN SOLIDUM TAL-KUNTRATTUR (JEKK  
      APPLIKABBLI) 
 

1. [Il-partijiet identifikati f'dan il-kuntratt bħala l-"Kuntrattur" għandhom responsabilità in 
solidum fir-rigward tal-Parlament Ewropew waqt l-eżekuzzjoni ta' dan il-kuntratt. 
 

2. (Indika l-isem tal-Kuntrattur prinċipali) huwa/hija meqjus/a bħala l-Kuntrattur prinċipali. 
Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 1, għall-eżekuzzjoni ta' dan il-kuntratt, il-Kuntrattur 
prinċipali jaġixxi f'isem (indika l-isem tal-partijiet kontraenti l-oħra). Il-komunikazzjonijiet 
kollha bejn il-Parlament Ewropew u l-Kuntrattur isiru permezz tal-Kuntrattur prinċipali. Il-
ħlasijiet ukoll isiru mill-Parlament Ewropew fil-kont tal-Kuntrattur prinċipali. 

 
 
ARTIKOLU I.15 - SFRUTTAMENT TAR-RIŻULTATI TAL-KUNTRATT 
 
Din il-klawsola mhix applikabbli għal dan il-kuntratt 
 
 
ARTIKOLU I.16 – DISPOŻIZZJONIJIET AMMINISTRATTIVI ĠENERALI 
 
Kull komunikazzjoni marbuta ma' dan il-kuntratt issir bil-miktub u tinkludi n-numru tal-kuntratt. 
Il-posta ordinarja titqies li tkun waslet għand il-Parlament Ewropew fid-data meta tiġi reġistrata 
mis-servizz kompetenti indikat hawn taħt. Il-komunikazzjonijiet (minbarra t-talbiet għal ħlas u 
n-noti ta' kreditu stipulati fil-paragrafu 5 tal-Artikolu I.4) jintbagħtu fl-indirizzi li ġejjin: 
 

Għall-Parlament Ewropew: 
 
Sur/Sa (imla) 
(daħħal kariga) 
Parlement européen 
Unité EMAS 
Rue Wiertz 60 
1047 Bruxelles 
Belgique 
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Għall-Kuntrattur: 
 
Sur/Sa (imla) 
(daħħal kariga) 
(daħħal isem il-kumpanija) 
(daħħal indirizz uffiċjali sħiħ) 

 
 
ARTIKOLU I.17 - DISPOŻIZZJONIJIET FINALI U ANNESSI 
 
1. Id-dokumenti li ġejjin huma annessi ma' dan il-kuntratt u huma parti integrali tiegħu: 

 
Anness I: L-Ispeċifikazzjonijiet u l-Annessi kollha tagħhom 
 
 
Anness II:   Offerta tal-Kuntrattur ta' (daħħal id-data)  
 
Anness III:  Lista tal-prezzijiet 

 
2. Id-dispożizzjonijiet tal-Kundizzjonijiet Speċifiċi, tal-Kundizzjonijiet Ġenerali kif ukoll tal-

Annessi japplikaw f'kull mument. Madankollu, fil-każ fejn ikun hemm kunflitt bejn dawn id-
dokumenti differenti, id-dispożizzjonijiet tal-Kundizzjonijiet Speċifiċi jipprevalu fuq dawk 
tal-partijiet l-oħra tal-kuntratt. Id-dispożizzjonijiet tal-Kundizzjonijiet Ġenerali jieħdu l-
preċedenza fuq id-dispożizzjonijiet tal-Annessi. L-Annessi jieħdu preċedenza wieħed 
qabel l-ieħor fl-ordni kif inhuma nnumerati. 
 

3. Bla ħsara għal dak li jidher hawn fuq, id-diversi dokumenti li jiffurmaw il-kuntratt jitqiesu li 
jispjegaw wieħed lill-ieħor. Kull ambigwità jew diverġenza fl-istess parti jew bejn partijiet 
distinti tiġi ċċarata u korretta permezz ta' istruzzjoni bil-miktub tal-Parlament Ewropew. 

 
 
 
II – KUNDIZZJONIJIET ĠENERALI 
 
 
ARTIKOLU II.1 – KUNDIZZJONIJIET ĠENERALI DWAR L-EŻEKUZZJONI TAL-
KUNTRATT 
 
1. L-iskadenzi għall-eżekuzzjoni stabbiliti fil-kuntratt jibdew jiddekorru, salv għal 

dispożizzjonijiet partikolari, mid-data ta' meta jidħlu fis-seħħ. Jiġu estiżi fil-każ ta' force 
majeure. F'dan il-każ, il-partijiet iniżżlu bil-miktub skadenzi ġodda. 

 
2. Il-Kuntrattur iwettaq il-kuntratt in bona fide u skont l-ogħla standards professjonali. Il-

Kuntrattur huwa l-uniku responsabbli li jikkonforma ma' kwalunkwe obbligi ġuridiċi li 
japplikaw għalih, partikolarment dawk li joħorġu minn leġiżlazzjoni dwar l-impjiegi, it-taxxa, 
il-leġiżlazzjoni soċjali u l-leġiżlazzjoni dwar il-ħarsien tal-ambjent. 

 
3. Il-passi neċessarji biex jinkisbu, fil-ħin, kwalunkwe permess u kwalunkwe awtorizzazzjoni 

jew akkreditazzjoni meħtieġa għall-eżekuzzjoni tal-kuntratt, skont il-liġijiet u r-regoli fis-
seħħ fil-post fejn għandhom jitwettqu l-kompiti mogħtija lill-Kuntrattur, huma r-
responsabilità esklużiva tal-Kuntrattur. Dan il-permess, din l-awtorizzazzjoni jew din l-
akkreditazzjoni jistgħu jinkludu, iżda mhux limitati għal, l-akkreditazzjoni tas-sigurtà u (jew) 
l-approvazzjoni tas-sigurtà tal-Kuntrattur jew ta' kwalunkwe persuna li taġixxi f'ismu, 
meħtieġa għal aċċess tal-postijiet, uffiċċji u (jew) waqt avvenimenti fil-kuntest tal-
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eżekuzzjoni tal-kuntratt. Jekk il-Kuntrattur ma jkunx jista' jikseb kwalunkwe wieħed mill-
permessi, mill-awtorizzazzjonijiet, mill-akkreditazzjonijiet jew mill-awtorizzazzjonijiet 
meħtieġa għall-eżekuzzjoni tal-kuntratt u (jew) li jiżgura li l-kuntratt ikun eżegwit mill-
persuni li jkollhom il-permessi, awtorizzazzjonijiet, akkreditazzjonijiet jew approvazzjonijiet 
meħtieġa għall-eżekuzzjoni tal-kuntratt, il-Parlament Ewropew jista' jħassar il-kuntratt 
mingħajr avviż minn qabel.  

  
4. Il-Kuntrattur huwa marbut li jissottoskrivi poloz ta' assigurazzjoni li jkopru r -riskji u danni 

relatati mal-eżekuzzjoni tal-kuntratt meħtieġa mil-leġiżlazzjoni applikabbli, b'mod 
partikolari f'dak li jirrigwarda r-responsabilità ċivili. Huwa jissottoskrivi l-assigurazzjonijiet 
l-oħra li s-soltu jiġu sottoskritti fis-settur tal-attività tiegħu. Barra minn hekk, huwa 
jissottoskrivi assigurazzjonijiet professjonali li jkopru r-riskji assoċjati man-nuqqas ta' 
konformità fl-eżekuzzjoni tal-kuntratt. Kopja tal-kuntratti kollha tal-assigurazzjoni 
tintbagħat lill-Parlament Ewropew, jekk hu jitlob dan, fi żmien ta' ħmistax-il jum ta' 
kalendarju minn meta tali talba tintbagħat bil-miktub. 

 
5. Kull referenza għall-persunal tal-Kuntrattur fil-kuntratt tirreferi esklużivament għan-nies li 

jieħdu sehem fl-eżekuzzjoni tal-kuntratt. 
 
6. Il-Kuntrattur jiżgura li n-nies kollha li jaġixxu f'ismu jew kull membru tal-persunal tiegħu li 

jieħdu sehem fl-eżekuzzjoni tal-kuntratt ikollhom il-kwalifiki u l-esperjenza professjonali 
meħtieġa għall-eżekuzzjoni tax-xogħol li jingħatalhom skont il-kriterji definiti fid-dokumenti 
tal-akkwist, fosthom l-Ispeċifikazzjonijiet. 

 
7. F'każ ta' inċident b'rabta mal-għemil jew mal-ommissjoni ta' wieħed mill-membri tal-

persunal tal-Kuntrattur li jkunu qed jaħdmu fl-imkejjen tal-Parlament Ewropew, jew fil-każ 
ta' nuqqas ta' kwalifiki u/jew ta' esperjenza ta' xi wieħed mill-membri tal-persunal tal-
Kuntrattur fir-rigward tal-ħtiġijiet meħtieġa mill-kuntratt, il-Kuntrattur huwa marbut li jibdlu 
bla dewmien. Il-Parlament Ewropew għandu d-dritt jikseb is-sostituzzjoni tal-membru tal-
persunal ikkonċernat, filwaqt li jagħti raġunijiet għal dan. L-impjegati sostituti jeħtiġilhom 
ikollhom il-kwalifiki u l-esperjenza meħtieġa skont il-klawsoli tas-sejħa għal offerti u 
għandhom ikunu kapaċi jeżegwixxu l-kuntratt bl-istess kundizzjonijiet kuntrattwali. Il-
Kuntrattur huwa responsabbli għal kull dewmien li jista' jkun hemm fl-eżekuzzjoni tax-
xogħlijiet fdati lilu, u li jista' jseħħ minħabba s-sostituzzjoni tal-persunal skont dan l-Artikolu. 

 
8. Il-Kuntrattur huwa l-uniku responsabbli mill-persunal li jeżegwixxi x-xogħlijiet fdati lilu. Il-

Kuntrattur jeħtieġlu f'kull waqt ikun f'qagħda li jagħti prova lill-Parlament Ewropew li l-
persunal tiegħu huwa konformi mar-regoli applikabbli. 

 
9. Il-Kuntrattur jieħu l-miżuri adegwati kollha (assigurazzjonijiet u oħrajn)  sabiex ikopri l-

persunal tiegħu kontra r-riskji kollha li dan jista' jkun espost għalihom waqt l-eżekuzzjoni 
ta' dan il-kuntratt. 

 
10. Il-kuntratt huwa eżegwit b'tali mod li jeskludi li l-Kuntrattur jew l-impjegati tiegħu jkunu 

f'relazzjoni ta' impjieg mal-Parlament Ewropew. B'mod partikolari: 
 

 il-membri tal-persunal li jeżegwixxu x-xogħlijiet fdati f'idejn il-Kuntrattur ma jistgħu 
jingħataw ebda ordni dirett mill-Parlament Ewropew, u l-Kuntrattur u l-persunal tiegħu 
ma jistgħux jiġu integrati fi ħdan l-organizzazzjoni amministrattiva tal-Parlament 
Ewropew; 

 

 il-Parlament Ewropew ma jista' fl-ebda każ jiġi kkunsidrat bħala dak li jħaddem l-
imsemmi persunal. 
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11. Jekk xi avveniment imprevist, għemil jew ommissjoni jfixklu direttament jew indirettament 
l-eżekuzzjoni parzjali jew totali tal-kuntratt, il-Kuntrattur, bla dewmien u minn rajh, għandu 
jirreġistrahom u jgħarraf lill-Parlament Ewropew bihom. Dan it-tagħrif ikun fih deskrizzjoni 
tal-problema, indikazzjoni tad-data li fiha ġrat, deskrizzjoni tal-miżuri li l-Kuntrattur ikun ħa 
biex jirrispetta l-obbligi kuntrattwali kollha tiegħu. F'dan il-każ għandha tkun prijorità għall-
Kuntrattur li jsolvi l-problema aktar milli li jiddetermina r-responsabilità. 

 
12. Jekk il-Kuntrattur jonqos milli jwettaq l-obbligi kuntrattwali tiegħu skont id-dispożizzjonijiet 

tal-kuntratt, il-Parlament Ewropew jista' - bla ħsara għad-drittijiet tiegħu li jħassar il-kuntratt 
- inaqqas jew jiġbor lura l-ħlas approporzjon mal-iskala tan-nuqqas tal-eżekuzzjoni. Barra 
minn hekk, il-Parlament Ewropew jista' japplika sanzjonijiet jew danni kif imniżżel fl-
Artikolu I.10 tal-Kundizzjonijiet Speċifiċi u l-Artikolu II.19 tal-Kundizzjonijiet Ġenerali. 

 
13. Il-Kuntrattur jintrabat li jgħaddi lill-Parlament Ewropew l-informazzjoni li dan tal-aħħar jista' 

jitolbu għall-ħtiġijiet tal-immaniġġjar tal-kuntratt. 
 
14. Il-Kuntrattur kif ukoll il-persunal tiegħu ma jistgħux jirrappreżentaw lill-Parlament Ewropew 

u lanqas ma jistgħu jġibu ruħhom b'mod li jagħtu din l-impressjoni. Huma obbligati li 
jinformaw lil terzi persuni li huma ma jifformawx parti mis-settur pubbliku tal-Unjoni 
Ewropea. 

 
15. Il-Kuntrattur jintrabat li jittrażmetti lill-Parlament Ewropew, mat-tmiem tal-kuntratt, id-

dokumenti kollha fil-pussess tiegħu relatati mal-kompiti fdati lilu għall-eżekuzzjoni tal-
kuntratt. 

 
 
ARTIKOLU II.2 - RESPONSABILITÀ 
 
1. Ħlief f'każ ta' kondotta ħażina volontarja jew ta' negliġenza serja min -naħa tiegħu, il-

Parlament Ewropew ma jistax jinżamm responsabbli għall-ħsarat li l-Kuntrattur jew il-
membri tal-persunal tiegħu jkunu ġarrbu waqt l-eżekuzzjoni ta' xogħolhom fil-qafas tal-
kuntratt. L-ebda talba, kemm għal kumpens u kemm għal tiswija marbuta ma' dawn il-
ħsarat ma tiġi aċċettata mill-Parlament Ewropew. 

 
2. Ħlief f'każ ta' force majeure, il-Kuntrattur għandu jkun responsabbli għal kwalunkwe telf, 

danni diretti jew indiretti ta' proprjetà u korrimenti ta' individwi, u ħsarat ikkawżati lill -
Parlament Ewropew jew lil terzi minnu stess, minn kull persuna li tkun qed taġixxi f'ismu 
jew kull membru tal-persunal tiegħu fl-eżekuzzjoni tal-kuntratt, inkluż fil-kuntest ta' 
sottokuntrattar previst fl-Artikolu II.6. Huwa wkoll responsabbli għal difetti fil-kwalità u għal 
dewmien fl-eżekuzzjoni tal-kuntratt. Il-Parlament Ewropew ma jistax jinżamm responsabbli 
għal ebda għemil jew ommissjoni min-naħa tal-Kuntrattur fl-eżekuzzjoni tal-kuntratt. 

 
3. Il-Kuntrattur jipprovdi kumpens fil-każ ta' azzjoni, ilment jew proċediment miġjuba kontra l-

Parlament Ewropew minn terzi persuni bħala riżultat ta' ħsara kkawżata mill-Kuntrattur fl-
eżekuzzjoni tal-kuntratt. 

 
4. F'każ ta' kull azzjoni li tittieħed minn terzi kontra l-Parlament Ewropew relatata mal-

eżekuzzjoni tal-kuntratt, il-Kuntrattur jagħti l-għajnuna tiegħu lill-Parlament Ewropew. L-
ispejjeż imġarrba minħabba f'hekk mill-Kuntrattur jistgħu jinġarrbu mill-Parlament 
Ewropew. 

 
5. Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet marbutin mal-aċċettazzjoni u mal-garanzija, il-

Kuntrattur għandu d-dmir li jagħmel tajjeb għat-telf, għad-danni diretti jew indiretti, u għall-
ħsara kkawżata lill-Parlament Ewropew minħabba nuqqas ta' eżekuzzjoni tal-kuntratt jew 
eżekuzzjoni difettuża jew eżekuzzjoni ta' dan li saret tard.  
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ARTIKOLU II.3 – ĦRUĠ TAL-FATTURI 
 
1. Il-Kuntrattur jintrabat li jistabbilixxi fattura li tikkorrispondi mad-dispożizzjonijiet tal-

kuntratt. 
 
2. Kull fattura jrid ikollha bilfors l-informazzjoni li ġejja: in-numru tal-ordni (PO nru). Jekk 

m'hemmx numru tal-ordni, ir-referenza u/jew id-data tal-kuntratt hija/huma obbligatorja/i, 
flimkien mad-deskrizzjoni tas-servizzi mogħtija, il-prezz espress f'Euro1 u d-dettalji 
bankarji tal-Kuntrattur li jinkludu l-kodiċi IBAN u BIC tiegħu kif ukoll in-numru tal-VAT 
tiegħu. Fuq il-fatturi jkun hemm miktub ukoll "A l'usage officiel du Parlement européen". 
Il-fattura tista' tindika wkoll id-destinatarju finali tagħha. 

 
3. Il-fatturi jintbagħatu lis-Service du courrier officiel du Parlement européen, Plateau du 

Kirchberg, L-2929 Luxembourg. 
 
4.      Fatturar elettroniku 

 
Jekk previst hekk fil-kundizzjonijiet speċjali, il-Kuntrattur iressaq fatturi f'format 
elettroniku jekk il-kundizzjonijiet rigward il-firma elettronika speċifikati mid-
Direttiva 2006/112/KE dwar il-VAT ikunu ssodisfati, jiġifieri bl-użu ta' firma elettronika 
kwalifikata jew permezz ta' skambju ta' data elettronika.  
 
It-twassil ta' fatturi b'format standard (pdf) jew bil-posta elettronika mhuwiex aċċettat. 

 
5. Mingħajr ħsara għad-dritt tiegħu għal interessi għal dewmien possibbli, il-Kuntrattur 

jaċċetta l-limitazzjonijiet possibbli ta' natura finanzjarja li jirriżultaw mis-sistema tal-parti 
minn kull tnax proviżorja fil-każ li l-Baġit Ġenerali tal-Unjoni Ewropea ma jkunx għadu ġie 
adottat fil-bidu tas-sena finanzjarja, f'konformità mal-Artikolu 16 tar-Regolament 
Finanzjarju.  

 
 
ARTIKOLU II.4 - DISPOŻIZZJONIJIET FISKALI 
 
1. Il-Kuntrattur huwa l-uniku responsabbli mill-osservanza tal-leġiżlazzjoni fiskali applikabbli. 

Kull nuqqas ta' konformità jrendi t-talbiet għal ħlas invalidi. 
 
2. Il-Kuntrattur jirrikonoxxi li l-Parlament Ewropew, bħala istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea, 

huwa eżenti minn kull dazju u taxxa, b'mod speċjali mill-VAT, skont l-Artikolu 3 tal-
Protokoll dwar il-Privileġġi u l-Immunitajiet tal-Unjoni Ewropea (ĠU C 326, 26.10.2012, 
p. 266). Din l-eżenzjoni tingħata lill-Parlament Ewropew mill-gvernijiet tal-Istati Membri, 
jew bħala rimborż a posteriori, fuq il-bażi ta' dokumenti ġustifikattivi, jew bħala eżenzjoni 
diretta. 

 
3. Jekk, skont il-leġiżlazzjoni fiskali applikabbli, il-Kuntrattur ikun meħtieġ iħallas il-VAT fuq 

il-pagamenti rċevuti fil-kuntest ta' dan il-kuntratt, il-Parlament Ewropew iħallas ukoll lill-
Kuntrattur l-ammont tal-VAT applikat fuq il-prezz imsemmi fl-Artikolu I.4 tal-Kundizzjonijiet 
Speċifiċi u sussegwentement jitlob rifużjoni ta' dan mingħand l-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti. Għal dan l-għan, il-Kuntrattur jeħtieġlu jippreżenta lill-Parlament Ewropew 
fattura maħruġa skont il-leġiżlazzjoni applikabbli f'dak li għandu x'jaqsam mal-VAT u fiha 
jindika r-residenza tat-taxxa tiegħu għall-finijiet tal-VAT. Il-fattura trid turi b'mod ċar li l-
prestazzjonijiet ikunu għall-Parlament Ewropew u trid tiddistingwi bejn il-prezz mingħajr 

                                              
1  Tista' tiġi indikata valuta oħra jekk is-sejħa għal offerti tipprevedi li l-offerti jkunu ppreżentati f 'valuta oħra li ma 

tkunx l-euro. 
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VAT li għandu jitħallas għall-prestazzjonijiet u s-servizzi relatati u l-ammont tal-VAT 
dovuta. 

 
4. Għall-Kuntratturi stabbiliti fil-Belġju, id-dispożizzjonijiet ta' dan il-kuntratt jikkostitwixxu 

talba għal eżenzjoni mill-VAT nru 450, bil-kundizzjoni li l-fattura tal-Kuntrattur tiddikjara s-
segwenti: "Facture exonérée de la TVA, article 42, paragraphe 3.3 du Code de la TVA 
(circulaire 1978)" jew frażi ekwivalenti bl-Olandiż jew bil-Ġermaniż. 
 
 

ARTIKOLU II.5 - IRKUPRU 
 
1. Meta t-total tal-ħlasijiet magħmula jkun ogħla mill-ammont effettivament dovut skont il-

kuntratt jew meta jkun iġġustifikat l-irkupru skont it-termini tal-kuntratt, il-Kuntrattur iħallas 
lura l-ammont korrispondenti f'euro malli jirċievi n-nota tad-debitu, skont il-proċeduri u sal-
iskadenzi ffissati mill-Parlament Ewropew. 

 
2. Jekk ma jsirx il-ħlas fiż-żmien indikat fin-nota tad-debitu, is-somma dovuta għandha tħalli 

l-interessi għal dewmien ikkalkulati skont l-Artikolu I.4, tal-Kundizzjonijiet Speċifiċi. L-
interessi jibdew japplikaw mill-jum kalendarju ta' wara d-data li fiha jkun dovut il-ħlas, sal-
jum kalendarju li fih l-ammont dovut jiġi rimborsat kompletament. 

 
3. Il-Parlament Ewropew jista', wara li jinnotifika lill-Kuntrattur, jirkupra l-krediti ċerti, likwidi u 

dovuti permezz ta' tpaċija f'każijiet fejn il-Kuntrattur ikollu krediti fil-konfront tal-Unjoni 
Ewropea li jkunu ċerti, likwidi u dovuti. Il-Parlament Ewropew jista' wkoll inaqqashom mill-
garanzija, fejn dan ikun previst. 

 
 

ARTIKOLU II.6 – SOTTOKUNTRATTAR 
 
1. Ħlief meta jkun hemm awtorizzazzjoni bil-miktub mill-Parlament Ewropew, il-Kuntrattur 

ma jistax jikkonkludi kuntratti ta' sottokuntrattar u lanqas jissostitwixxi lilu nnifsu b'terzi, 
de facto, għall-istess finijiet. L-aċċettazzjoni ta' offerta, suġġetta preċedentement għall-
iffirmar tal-kuntratt, li ssemmi l-użu ta' sottokuntrattur wieħed jew iktar, tgħodd bħala 
aċċettazzjoni taċita tas-sottokuntrattar mill-Parlament Ewropew.  

 
2. Anke meta l-Parlament Ewropew jawtorizza lill-Kuntrattur biex jgħaddi x-xogħol lil 

ħaddieħor b'sottokuntratt, il-Kuntrattur jibqa' responsabbli, waħdu u għalkollox, mill-
eżekuzzjoni tajba tal-kuntratt, kemm lejn il-Parlament Ewropew kif ukoll lejn partijiet terzi. 

 
3. Kuntratti mas-sottokuntratturi huma konklużi bil-miktub. Il-Kuntrattur huwa marbut li f'kull 

kuntratt konkluż mas-sottokuntratturi jinkludi d-dispożizzjonijiet kollha li jippermettu lill-
Parlament Ewropew jeżerċita l-istess drittijiet u jibbenefika mill-istess garanziji, kemm fir-
rigward ta' dawn is-sottokuntratturi kif ukoll fir-rigward tal-Kuntrattur stess. 

 
4. Il-Parlament Ewropew jirriżerva d-dritt li jesiġi mill-Kuntrattur il-forniment ta' informazzjoni 

dwar ir-rispett tal-kriterji ta' esklużjoni kif ukoll dwar il-kapaċitajiet ġuridiċi, regolatorji, 
finanzjarji, ekonomiċi, tekniċi u professjonali tas-sottokuntrattur, inklużi r-rekwiżiti minimi 
pprovduti fl-Ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għal offerti. Dan jinkludi l-konformità mal-obbligi 
applikabbli fil-liġijiet fil-qasam tal-ambjent u l-liġijiet soċjali u tax-xogħol stabbiliti mid-dritt 
tal-Unjoni, id-dritt nazzjonali u l-ftehimiet kollettivi jew mid-dispożizzjonijiet internazzjonali 
ambjentali, soċjali u tax-xogħol elenkati fl-Anness X għad-Direttiva 2014/24/UE. 

  
5. L-awtorità kontraenti tista' titlob lill-Kuntrattur biex jissostitwixxi sottokuntrattur li jinstab li 

huwa f'sitwazzjoni li taqa' taħt il-punti (d) u (e) tal-paragrafu 1 tal-Artikolu II.17. 
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6.  Fin-nuqqas tal-awtorizzazzjoni prevista fil-paragrafu 1 jew f'każ ta' nuqqas ta' rispett tal-
kundizzjonijiet tagħha, is-sottokuntrattar imwettaq mill-Kuntrattur ma jkunx jista' jiġi 
invokat kontra l-Parlament Ewropew u ma jkollu l-ebda effett fir-rigward tiegħu. 

 
 
ARTIKOLU II.7 - ĊESSJONI 
 
1. Il-Kuntrattur ma jistax iċedi d-drittijiet u l-obbligi kollha jew parti minnhom li joħorġu mill-

kuntratt mingħajr l-awtorizzazzjoni minn qabel u bil-miktub tal-Parlament Ewropew. 
 

2. Il-Kuntrattur huwa marbut li f'kull kuntratt konkluż maċ-ċessjonarji jinkludi d-
dispożizzjonijiet kollha li jippermettu lill-Parlament Ewropew jeżerċita l-istess drittijiet u 
jibbenefika mill-istess garanziji, kemm fir-rigward ta' dawn tal-aħħar kif ukoll fir-rigward 
tal-Kuntrattur stess. 

 
3. Fin-nuqqas tal-awtorizzazzjoni prevista fil-paragrafu 1 jew f'każ ta' nuqqas ta' rispett tal-

kundizzjonijiet tagħha, iċ-ċessjoni mwettqa mill-Kuntrattur ma tkunx tista' tiġi invokata 
kontra l-Parlament Ewropew u ma jkollha l-ebda effett fir-rigward tiegħu. 

 
 
ARTIKOLU II.8 – KUNFLITTI TA' INTERESSI U KUNFLITT PROFESSJONALI TA' 
INTERESS 
 
1. Il-Kuntrattur jieħu l-miżuri meħtieġa kollha biex jevita kwalunkwe sitwazzjoni li tkun tista' 

tfixkel l-eżekuzzjoni imparzjali u oġġettiva tal-kuntratt. Jista' jinħoloq kunflitt ta' interessi, 
b'mod partikolari minħabba interessi ekonomiċi, affinità politika jew nazzjonali, rabtiet ta' 
parentela jew sentimentali, jew kwalunkwe rabta u interess kondiviż. Jista' jinħoloq kunflitt 
ta' interessi, b'mod partikolari, fis-sitwazzjoni deskritta fl-Artikolu 141(1)(c) tar-Regolament 
Finanzjarju. Kunflitt professjonali ta' interess huwa kwalunkwe sitwazzjoni li fiha l-
attivitajiet professjonali preċedenti jew preżenti tal-Kuntrattur jaffettwaw il-kapaċitajiet 
tiegħu li jimplementa l-kuntratt sa livell ta' kwalità xierqa (Punt 20.6 tal-Anness I tar-
Regolament Finanzjarju). Kull suspett ta' kunflitt ta' interess jew kunflitt professjonali ta' 
interess li jqum matul l-eżekuzzjoni tal-kuntratt irid ikun mgħarraf bih bla dewmien u bil-
miktub il-Parlament Ewropew. F'każ ta' kunflitt ta' din ix-xorta, il-Kuntrattur jieħu minnufih 
il-miżuri kollha meħtieġa biex itemmu. 

 
2. Il-Parlament Ewropew jirriżerva d-dritt li jivverifika li dawn il-miżuri jkunu xierqa u jeżiġi, 

meta jkun il-każ, li jittieħdu miżuri addizzjonali sa skadenza stabbilita minnu.  
 
3. Il-Kuntrattur jiżgura li l-membri tal-persunal tiegħu u l-korpi ta' amministrazzjoni u direzzjoni 

tiegħu ma jsibux ruħhom f'qagħda li tista' toħloq kunflitt ta' interessi. Il-Kuntrattur jibdel, 
minnufih u bla ma jistenna xi kumpens mill-Parlament Ewropew, kull membru tal-persunal 
tiegħu espost għal sitwazzjoni bħal din. 

 
4. Il-Kuntrattur jiddikjara: 
 

 li ma għamilx, u mhux sejjer jagħmel, offerti, tkun xi tkun in-natura tagħhom, li bihom 
jista' jinkiseb vantaġġ taħt il-kuntratt; 

 

 li huwa qatt ma ta u mhux se jagħti, ma fittex u mhux se jfittex, ma ppruvax u mhux 
se jipprova jikseb, u ma aċċettax u mhux se jaċċetta kwalunkwe vantaġġ, finanzjarju 
jew in natura, favur jew mingħand kwalunkwe persuna, meta dan il-vantaġġ ikun 
jikkostitwixxi prassi illegali jew jinvolvi korruzzjoni, direttament jew indirettament, 
inkwantu jkun inċentiv jew kumpens marbut mal-eżekuzzjoni tal-kuntratt. 
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5. Il-Kuntrattur jgħaddi bil-miktub l-obbligi kollha li jirriżultaw minn dan l-Artikolu lill-membri 
tal-persunal tiegħu u lill-korpi tal-amministrazzjoni u tad-direzzjoni tiegħu, kif ukoll lil terzi 
li jieħdu sehem fl-eżekuzzjoni tal-kuntratt. Kopja tal-istruzzjonijiet mogħtija u l-impenji 
konklużi f'dan ir-rigward tintbagħat lill-Parlament Ewropew jekk dan jitlob hekk. 

 
 
ARTIKOLU II.9 – DRITTIJIET TAL-PROPRJETÀ INTELLETTWALI  
 
1. Definizzjonijiet 
 
"Awtur": tfisser kwalunkwe persuna naturali li tikkontribwixxi għall-produzzjoni tar-riżultat. 
 
"Materjal preeżistenti": kwalunkwe materjal, dokument, teknoloġija jew għarfien li jkun jeżisti 
qabel ma l-Kuntrattur jużah għall-produzzjoni ta' riżultat fl-implimentazzjoni ta' dan il-kuntratt;  
 
"Dritt preeżistenti": kwalunkwe dritt għall-proprjetà industrijali u intellettwali fuq materjal 
preeżistenti; dan jista' jikkonsisti minn dritt ta' sjieda, dritt ta' liċenzja u/jew id-dritt tal-użu li jkun 
jappartjeni lill-Kuntrattur, l-awtur, l-awtorità kontraenti kif ukoll kwalunkwe parti terza oħra;  
"Riżultat": kwalunkwe eżitu intenzjonat tal-implimentazzjoni ta' dan il-kuntratt, minkejja l-forma 
jew in-natura tiegħu, li jitwettaq u li jiġi approvat finalment jew parzjalment mill -awtorità 
kontraenti. Riżultat jista' jiġi ddefinit ulterjorment f'dan il-kuntratt bħala prodott li għandu jiġi 
kkonsenjat. Riżultat jista', flimkien mal-materjali prodotti mill-Kuntrattur jew fuq talba tiegħu, 
jinkludi wkoll materjal preeżistenti.  
 
2. Sjieda tar-riżultati u drittijiet esklużivi 
 
L-Unjoni takkwista sjieda irrevokabbli globali tar-riżultati u tad-drittijiet kollha tal-proprjetà 
intellettwali taħt il-kuntratt. Id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali li jiġu akkwistati b'dan il-mod 
jinkludu kwalunkwe dritt, bħad-drittijiet tal-awtur u d-drittijiet tal-proprjetà intellettwali jew 
industrijali oħra, għar-riżultati kollha u fis-soluzzjonijiet teknoloġiċi kollha u l-informazzjoni 
maħluqa jew prodotta mill-Kuntrattur u sew minn sottokuntrattur tiegħu fl-implimentazzjoni tal-
kuntratt. L-awtorità kontraenti tista' tisfrutta u tuża d-drittijiet miksuba kif stipulat f'dan il-kuntratt. 
L-Unjoni takkwista d-drittijiet kollha mill-mument li l-awtorità kontraenti tapprova r-riżultati 
mogħtija mill-Kuntrattur. Tali konsenja u approvazzjoni jitqiesu li jikkostitwixxu ċessjoni effettiva 
tad-drittijiet mill-Kuntrattur lill-Unjoni. 
 
Il-ħlas tal-prezz jinkludi kwalunkwe miżati pagabbli lill-Kuntrattur relatati mal-akkwist tas-sjieda 
tad-drittijiet mill-Unjoni inkluż għall-forom kollha ta' sfruttament u ta' użu tar-riżultati. 
 
3. Drittijiet ta' liċenzja fuq materjal preeżistenti 
 
L-Unjoni ma tiksibx is-sjieda tad-drittijiet preeżistenti taħt dan il-kuntratt. 
 
Il-Kuntrattur jagħti liċenzja għad-drittijiet preeżistenti mingħajr drittijiet tal-awtur u fuq bażi 
irrevokabbli u mhux esklużiva lill-Unjoni, li tista' tuża l-materjal preeżistenti, inklużi drittijiet 
assoċjati, għall-mezzi kollha ta' sfruttament stabbiliti f'dan il-kuntratt. Id-drittijiet preeżistenti 
kollha huma suġġetti għal liċenzja fl-Unjoni mill-mument li r-riżultati jingħataw u jkunu approvati 
mill-awtorità kontraenti.  
 
Il-ħruġ ta' liċenzji għal drittijiet preeżistenti lill-Unjoni taħt dan il-kuntratt ikopri t-territorji kollha 
madwar id-dinja u huwa validu għat-tul tal-protezzjoni tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali. 
 
Il-ħlas tal-prezz kif stabbilit fil-kuntratt huwa meqjus li jinkludi wkoll kwalunkwe miżati li 
għandhom jitħallsu lill-Kuntrattur fir-rigward tal-liċenzjar u/jew trasferiment ta' drittijiet 



 

 14/26  

preeżistenti minn jew lill-Unjoni, inkluż għal kull forma ta' sfruttament u ta' użu tar-riżultati kif 
definit fil-kundizzjonijiet speċjali, jekk ikun hemm. 
 
Fejn l-implimentazzjoni tal-kuntratt teħtieġ li l-Kuntrattur juża materjal preeżistenti li jappartjeni 
lill-awtorità kontraenti, l-awtorità kontraenti tista' titlob li l-Kuntrattur jiffirma ftehim ta' liċenzja 
adegwat. Tali użu mill-Kuntrattur ma jinvolvi l-ebda trasferiment ta' drittijiet lill-Kuntrattur u jkun 
limitat għall-bżonnijiet ta' dan il-kuntratt. 
 
4. Drittijiet esklużivi  
 
L-Unjoni takkwista d-drittijiet esklużivi li ġejjin:  
 
(a) riproduzzjoni: id-dritt li jawtorizza jew jipprojbixxi r-riproduzzjoni diretta jew indiretta, 

temporanja jew permanenti tar-riżultati bi kwalunkwe mezz (mekkaniku, diġitali jew ieħor) 
u f'kull forma, kompletament jew parzjalment;  

(b) komunikazzjoni lill-pubbliku: id-dritt esklużiv li jawtorizza jew jipprojbixxi kull wiri, 
eżekuzzjoni jew komunikazzjoni lill-pubbliku, bil-fili jew mezzi mingħajr fili, inkluż li r-
riżultati jsiru disponibbli lill-pubbliku b'tali mod li membri tal-pubbliku jista' jkollhom aċċess 
għalihom minn post u f'ħin magħżul individwalment minnhom; dan id -dritt jinkludi wkoll il-
komunikazzjoni u x-xandir bil-kejbil jew bis-satellita; 

(c) distribuzzjoni: id-dritt esklużiv li jawtorizza jew jipprojbixxi kull forma ta' distr ibuzzjoni ta' 
riżultati jew kopji tar-riżultati lill-pubbliku, b'bejgħ jew mod ieħor; 

(d) kiri: id-dritt esklużiv li jawtorizza jew jipprojbixxi l-kiri jew is-self tar-riżultati jew ta' kopji tar-
riżultati; 

(e) adattament: id-dritt esklużiv li jawtorizza jew jipprojbixxi kull modifika tar-riżultati;  
(f) traduzzjoni: id-dritt esklużiv li jawtorizza jew jipprojbixxi kull traduzzjoni, adattament, 

arranġament, il-ħolqien ta' xogħlijiet derivati bbażati fuq ir-riżultati, u kull alterazzjoni oħra 
tar-riżultati, soġġett għall-ħarsien tad-drittijiet morali tal-awturi, fejn applikabbli; 

(g) fejn ir-riżultati huma jew ikunu jinkludu bażi tad-data: id-dritt esklużiv li jawtorizza jew 
jipprojbixxi l-estrazzjoni ta' kull jew parti sostanzjali tal-kontenut tal-bażi tad-data f'apparat 
ieħor b'kull mezz jew f'kull forma; u d-dritt esklużiv li jawtorizza jew jipprojbixxi l-użu mill-
ġdid tal-kontenut tal-bażi tad-data kollu jew ta' parti sostanzjali minnu permezz tad-
distribuzzjoni ta' kopji, kiri, online jew modi oħra ta' trażmissjoni;  

(h) fejn ir-riżultati huma jew jinkludu suġġett ta' privattiv: id-dritt li tirreġistrahom bħala 
privattiva u li tisfrutta aktar tali privattivi sa fejn hu possibbli;  

(i) fejn ir-riżultati huma jew jinkludu logos jew materjal li jista' jiġi rreġistrat bħala trademark: 
id-dritt li tirreġistra dak il-logo jew suġġett bħala trademark u biex tisfruttah u tużah aktar;  

(j) fejn ir-riżultati huma jew jinkludu għarfien: id-dritt li tuża dan l-għarfien kif meħtieġ biex 
tagħmel użu mir-riżultati sa fejn hu previst f'dan il-kuntratt, u d-dritt li tagħmilha disponibbli 
għall-kuntratturi jew sottokuntratturi li jaġixxu f'isem l-awtorità kontraenti, soġġett li dawn 
jiffirmaw ftehimiet adegwati ta' kunfidenzjalità fejn ikun meħtieġ;  

(k) fejn ir-riżultati huma dokumenti: 
(i)  id-dritt li tawtorizza l-użu mill-ġdid tad-dokumenti; "użu mill-ġdid" tfisser l-użu ta' 

dokumenti minn persuni jew entitajiet ġuridiċi għal skopijiet kummerċjali jew mhux 
kummerċjali li ma jkunux l-iskopijiet inizjali li għalihom ikunu saru d-dokumenti; 

(ii) id-dritt li taħżen u tarkivja r-riżultati f'konformità mar-regoli tal-ġestjoni tad-dokumenti 
applikabbli għall-awtorità kontraenti, inkluża d-diġitazzjoni jew il-konverżjoni tal-format 
għal skopijiet ta' preżervazzjoni jew ta' użu mill-ġdid;  

(l) fejn ir-riżultati huma jew jinkorporaw software, inklużi l-kodiċi tas-sors, il-kodiċi tal-oġġett 
u, fejn rilevanti, dokumentazzjoni, materjali u manwali preparatorji, minbarra d -drittijiet l-
oħra msemmija f'dan l-Artikolu: 
(i) id-drittijiet tal-utenti finali, għall-użi kollha kif jirriżulta minn dan il-kuntratt u l-intenzjoni 

tal-partijiet, kemm mill-Unjoni jew mis-sottokuntratturi li jaġixxu f'isem l-Unjoni; 
(ii) id-drittijiet li jiskumpilaw jew iżarmaw is-software; 
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(m) id-dritt li tingħata liċenzja, jew sottoliċenzja f'każ ta' drittijiet preeżistenti b'liċenzja, lil 
partijiet terzi kwalunkwe mid-drittijiet esklużivi jew il-mezzi kollha ta' sfruttament stabbiliti 
f'dan il-kuntratt;  

(n) sal-punt li l-Kuntrattur jista' jinvoka drittijiet morali, id-dritt għall-awtorità kontraenti, ħlief 
fejn previst mod ieħor f'dan il-kuntratt qafas, li jippubblika r-riżultati bi jew mingħajr ma 
jsemmi l-isem/ismijiet tal-awtur(i), u d-dritt li jiddeċiedi meta u jekk ir-riżultati jistgħux jiġu 
żvelati u ppubblikati. 

 
Il-Kuntrattur jiggarantixxi li d-drittijiet esklużivi u l-modi ta' sfruttament jistgħu jiġu eżerċitati mill-
Unjoni fuq il-partijiet kollha tar-riżultati, kemm jekk ikunu maħluqa mill-Kuntrattur jew jikkonsistu 
f'materjal preeżistenti. 
 
Fejn materjal preeżistenti huwa mdaħħal fir-riżultati fuq l-inizjattiva stess tal-Kuntrattur, l-
awtorità kontraenti tista' taċċetta r-restrizzjonijiet xierqa li għandhom impatt fuq il-lista ta' hawn 
fuq, sakemm l-imsemmija materjal ikun faċilment identifikabbli u separabbli mill-bqija, ma 
jikkorrispondix għall-elementi sostanzjali tar-riżultati, u li, jekk ikun hemm bżonn, jeżistu 
soluzzjonijiet sodisfaċenti ta' sostituzzjoni, mingħajr ma jkun hemm spejjeż addizzjonali għall -
awtorità kontraenti. F'każ bħal dan, il-Kuntrattur ikollu jinforma b'mod ċar lill-awtorità kontraenti 
qabel ma jagħmel tali għażla u l-awtorità kontraenti għandha d-dritt li tirrifjuta dan. 
 
5. Identifikazzjoni tad-drittijiet preeżistenti  
 
Meta jagħti r-riżultati, il-Kuntrattur jeħtieġlu jiggarantixxi li, għal kwalunkwe użu li l-awtorità 
kontraenti tista' tikkunsidra fil-limiti stabbiliti f'dan il-kuntratt, ir-riżultati u l-materjal preeżistenti 
inkorporati fir-riżultati jkunu ħielsa minn talbiet mill-awturi jew minn kwalunkwe partijiet terzi u 
li d-drittijiet preeżistenti kollha meħtieġa jkunu nkisbu jew huma s-suġġett ta' liċenzji.  
 
F'dan is-sens, il-Kuntrattur jeħtieġlu jistabbilixxi lista tad-drittijiet preeżistenti kollha għar-
riżultati ta' dan il-kuntratt jew ta' partijiet minnu, inkluża l-identifikazzjoni tas-sidien tad-drittijiet. 
Jekk ma jkunx hemm drittijiet preeżistenti għar-riżultati, il-Kuntrattur jeħtieġlu jipprovdi 
dikjarazzjoni f'dan is-sens. Il-Kuntrattur jeħtieġlu jipprovdi din il-lista jew dikjarazzjoni lill-
awtorità kontraenti l-aktar tard meta jippreżenta l-fattura għall-ħlas tal-bilanċ.  
 
6. Evidenza ta' għoti ta' drittijiet preeżistenti  
 
Fuq talba tal-awtorità kontraenti, il-Kuntrattur jeħtieġlu jipprovdi prova li hu għandu s-sjieda jew 
id-dritt li juża d-drittijiet preeżistenti kollha elenkati, ħlief għad-drittijiet li jkunu proprjetà tal-
Unjoni jew liċenzjati minnha. L-awtorità kontraenti tista' titlob din l-evidenza anki wara t-tmiem 
ta' dan il-kuntratt. 
 
Din l-evidenza tista' tirreferi, pereżempju, għal drittijiet għal: partijiet ta' dokumenti oħra, stampi, 
grafiċi, ħsejjes, mużika, tabelli, data, software, invenzjonijiet tekniċi, għarfien, għodod ta' 
żvilupp tal-IT, routines, subroutines jew programmi oħra ("teknoloġija preeżistenti"), kunċetti, 
disinji, installazzjonijiet jew opri tal-arti, data, sors jew materjali fl-isfond jew kwalunkwe parti 
oħra ta' oriġini esterna. 
 
Din l-evidenza trid tinkludi, kif xieraq:  
 

(a) l-isem u n-numru tal-verżjoni tal-prodott tas-software;  
(b) l-identifikazzjoni sħiħa tax-xogħol u l-awtur tiegħu, il-kompożitur, il-mużiċista, l-

iżviluppatur, l-awtur, it-traduttur, il-persuna li ddaħħal id-data, id-disinjatur grafiku, il-
pubblikatur, l-editur, il-fotografu, il-produttur;  

(c) kopja tal-liċenzja biex jintuża l-prodott jew tal-ftehim li jagħti d-drittijiet rilevanti lill-
Kuntrattur jew referenza għal din il-liċenzja;  
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(d) kopja tal-ftehim jew silta mill-kuntratt ta' impjieg li jagħti d-drittijiet rilevanti lill-Kuntrattur 
fejn partijiet mir-riżultati nħolqu mill-persunal tiegħu;  

(e) it-test tal-avviż ta' ċaħda ta' responsabilità, jekk ikun hemm. 
 

Il-provvediment ta' evidenza ma jeħlisx lill-Kuntrattur mir-responsabilitajiet tiegħu jekk jinstab li 
dan ma jkollux id-drittijiet neċessarji, irrispettivament minn meta u minn min dan il-fatt jiġi 
żvelat.  
 
Il-Kuntrattur jiggarantixxi wkoll li huwa għandu d-drittijiet jew is-setgħat relevanti biex iwettaq 
it-trasferiment u li huwa ħallas jew ivverifika l-pagament tal-miżati kollha dovuti, inklużi l-miżati 
dovuti lis-soċjetajiet kolletturi, relatati mar-riżultati finali. 
 
7. Kwotazzjoni ta' xogħlijiet fir-riżultat 
 
Fir-riżultat, il-Kuntrattur jeħtieġlu jindika b'mod ċar il-kwotazzjonijiet kollha tax-xogħlijiet 
eżistenti. Ir-referenza sħiħa għandha tinkludi kif xieraq, dan li ġej: l-isem tal-awtur, it-titlu tax-
xogħol, id-data u l-post tal-pubblikazzjoni, id-data tal-ħolqien, l-indirizz tal-pubblikazzjoni fuq l-
Internet, in-numru, il-volum u informazzjoni oħra li tippermetti li l-oriġini jkunu identifikati 
faċilment.  
 
8. Drittijiet morali tal-awturi 
 
Bit-twettiq tar-riżultati, il-Kuntrattur jiggarantixxi li l-awturi mhux se joġġezzjonaw għal dawn li 
ġejjin fuq il-bażi tad-drittijiet morali tagħhom taħt id-drittijiet tal-awtur:  
 

a) li isimhom jissemma jew ma jissemmiex meta r-riżultati jiġu ppreżentati lill-pubbliku;  
b) li r-riżultati jiġu ddivulgati jew le wara li jkunu ġew ippreżentati fil-verżjoni finali tagħhom 

lill-awtorità kontraenti;  
c) li r-riżultati jiġu adattati, sakemm dan isir b'mod li ma jagħmilx ħsara lill-unur jew ir-

reputazzjoni tal-awtur.  
 

Jekk jistgħu jeżistu drittijiet morali fuq partijiet tar-riżultati protetti mid-drittijiet tal-awtur, il-
Kuntrattur jeħtieġlu jikseb il-kunsens tal-awturi fir-rigward tal-għoti jew ir-rinunzja tad-drittijiet 
morali rilevanti skont id-dispożizzjonijiet ġuridiċi applikabbli u jkun lest li fuq talba jipprovdi 
evidenza dokumentarja.  
 
9. Drittijiet fuq l-immaġini u reġistrazzjonijiet awdjo  
 
Jekk persuni fiżiċi jidhru f'riżultat jew il-vuċi tagħhom jew kwalunkwe element ieħor privat jiġu 
rreġistrati b'mod rikonoxxibbli, il-Kuntrattur jeħtieġlu jikseb dikjarazzjoni mingħand dawn il-
persuni (jew, fil-każ ta' minuri, mill-persuni li jeżerċitaw awtorità tal-ġenituri) fejn dawn jagħtu l-
permess tagħhom għall-użu deskritt tad-dehra tagħhom, il-vuċi jew element privat u, fuq talba, 
jibgħatu kopja tal-permess lill-awtorità kontraenti. Il-Kuntrattur jeħtieġlu jieħu l-miżuri meħtieġa 
biex jikseb dak il-kunsens skont id-dispożizzjonijiet legali applikabbli.  
 
10. Avviż tad-drittijiet tal-awtur għad-drittijiet preeżistenti 
 
Meta l-Kuntrattur iżomm id-drittijiet preeżistenti fuq partijiet tar-riżultati, trid tiddaħħal referenza 
dwar dan meta r-riżultat huwa użat kif stabbilit fil-paragrafu 1 tal-Artikolu I.15, bid-dikjarazzjoni 
ta' ċaħda li ġejja: "© — sena — Unjoni Ewropea. Id-drittijiet kollha riżervati. Ċerti partijiet huma 
liċenzjati taħt il-kundizzjonijiet għall-UE", jew bi kwalunkwe dikjarazzjoni ta' ċaħda 
ta'responsabbiltá ekwivalenti oħra skont kif l-awtorità kontraenti tikkunsidra l-aħjar, jew skont 
kif il-partijiet jaqblu fuq bażi ta' każ b'każ. Dan ma japplikax meta jkun impossibbli li tiddaħħal 
tali referenza, b'mod partikolari għal raġunijiet prattiċi. 
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11. Il-viżibilità tal-finanzjament mill-Unjoni u ċ-ċaħda ta' responsabilità 
 
Meta jagħmel użu mir-riżultati, il-Kuntrattur jeħtieġlu jiddikjara li dawn kienu prodotti taħt 
kuntratt mal-Unjoni u li l-opinjonijiet espressi huma dawk tal-Kuntrattur biss u ma 
jirrappreżentawx pożizzjoni uffiċjali tal-awtorità kontraenti. L-awtorità kontraenti tista' tirrinunzja 
dan l-obbligu bil-miktub jew tipprovdi t-test tad-dikjarazzjoni ta' ċaħda ta' responsabilità.  
 
 
ARTIKOLU II.10 – KUNFIDENZJALITÀ U DISKREZZJONI 
 
1. Ħlief meta jkun hemm awtorizzazzjoni bil-miktub u minn quddiem tal-Parlament Ewropew, 

il-Kuntrattur huwa meħtieġ li ma jiżvela lill-ebda persuna mhux awtorizzata kwalunkwe 
fatti, tagħrif, għarfien, dokumenti jew elementi oħra li l-Parlament Ewropew ikun 
ikkomunikalu bħala kunfidenzjali. Il-Kuntrattur jibqa' marbut b'dan l-obbligu wara t-tlestija 
tax-xogħol. Dan l-obbligu jibqa' jgħodd, għal kull wieħed minn dawn l-elementi ta' tagħrif, 
sa meta dawn l-elementi ikunu ġew iddivulgati b'mod leċitu.  

 
2. Il-Kuntrattur jintrabat li jimponi r-rispett tal-kunfidenzjalità fuq l-aġenti, l-impjegati, il-

kollaboraturi, is-sottokuntratturi u ċ-ċessjonarji potenzjali tiegħu.  
 
3. Il-Kuntrattur jintrabat f'ismu u f'isem il-membri tal-persunal tiegħu li ma jużax għal għanijiet 

oħra barra minn dawk li jirrigwardaw l-eżekuzzjoni tal-kuntratt u li ma jikxef ma' terzi l-ebda 
fatt, tagħrif, għarfien, dokument jew element ieħor li dwarhom tkun waslitlu komunikazzjoni 
jew kiseb tagħrif waqt l-eżekuzzjoni tal-kuntratt, jew kwalunkwe riżultat derivat mis-servizzi 
tiegħu, mingħajr l-awtorizzazzjoni bil-miktub u minn quddiem tal-Parlament Ewropew. 
Dawn l-obbligi jibqgħu jgħoddu wara l-eżekuzzjoni ta' dan il-kuntratt. 

 
4. Dan l-Artikolu japplika bla preġudizzju għall-obbligi eventwali tal-Kuntrattur li jirriżultaw mir-

regoli applikabbli jew dawk stabbiliti mill-awtoritajiet ġudizzjarji jew mill-awtoritajiet 
kompetenti. 

 
ARTIKOLU II.11 – PROTEZZJONI TA' DATA 
 
1. L-ipproċessar kollu tad-data personali mill-Parlament Ewropew huwa suġġett għar-

Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2018 
dwar il-protezzjoni ta' persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-
istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu ta' tali data 
(ĠU L 295, 21.11.2018, p. 39). 

 
L-ipproċessar tad-data personali mill-Kuntrattur għall-Parlament Ewropew huwa wkoll 
suġġett għar-Regolament (UE) 2018/1725 u l-Kuntrattur jirrispetta l-obbligi kuntrattwali li 
jirriżultaw minn dan. Il-Kuntrattur u s-sottokuntratturi tiegħu li jwettqu attivitajiet ta' 
proċessar għall-Parlament Ewropew huma "proċessuri" fis-sens tal-Artikolu 3(12) ta' dak 
ir-Regolament. 

 
Kull proċessar tad-data personali ieħor mill-Kuntrattur li jseħħ b'rabta ma' dan il-kuntratt 
huwa suġġett għar-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 (ĠU L 119, 4.5.2016, p. 1). Mingħajr 
preġudizzju għall-każijiet l-oħra previsti f'dak ir-Regolament, l-ipproċessar tad-data 
personali b'rabta ma' dan il-kuntratt huwa awtorizzat biss jekk huwa meħtieġ għall-
eżekuzzjoni tal-kuntratt.  

 
2. Il-paragrafi li ġejjin japplikaw għall-ipproċessar tad-data personali mill-Kuntrattur għall-

Parlament Ewropew sa fejn dan il-kuntratt jipprevedi tali proċessar. 
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3. Is-servers u tagħmir għall-ipproċessar ta' data ieħor użati għall-eżekuzzjoni ta' dan il-

kuntratt għandhom ikunu fit-territorju tal-ambitu ġeografiku tar-
Regolament (UE) 2018/1725 jew fit-territorju ta' pajjiż terz li l-Kummissjoni tkun ddeċidiet 
skont l-Artikolu 45 tar-Regolament (UE) 2016/679 li dan jiżgura fit-territorju tiegħu kollu, 
jew f'parti min dan it-territorju, jew f'settur wieħed u aktar livell adegwat ta' protezzjoni, u 
jkunu aċċessibbli minn hemm biss. Fin-nuqqas ta' tali deċiżjoni, it-tqegħid tas-servers u 
tagħmir għall-ipproċessar ta' data ieħor fit-territorju ta' pajjiż terz ikun possibbli biss fil-
kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 48 u 50 tar-Regolament (UE) 2018/1725.  

 
4. Il-Kuntrattur jista' jaġixxi biss fuq l-istruzzjonijiet dokumentati mill-kontrollur imsemmi fil-

paragrafu 1 tal-Artikolu I.13, inkluż fir-rigward tat-trasferimenti tad-data personali lil pajjiż 
terz jew organizzazzjoni internazzjonali, sakemm ma jkunx meħtieġ li jagħmel dan mil -
liġi tal-Unjoni jew tal-Istat Membru li huwa suġġett għaliha l-proċessur. F'tali każ, il-
proċessur jinforma lill-Kuntrattur dwar dak ir-rekwiżit legali qabel l-ipproċessar, sakemm 
il-liġi inkwistjoni ma tipprojbix tali informazzjoni fuq il-bażi tal-interess pubbliku. 

 
Il-Kuntrattur jagħti notifika tal-ksur rilevanti fil-qasam tal-protezzjoni ta' data personali lill-
kontrollur mingħajr dewmien indebitu u l-aktar tard f'48 siegħa wara li l-Kuntrattur isir 
konxju tal-ksur. F'tali każijiet, il-Kuntrattur jipprovdi lill-kontrollur b'tal-anqas l-
informazzjoni li ġejja: 
 
a) in-natura tal-ksur ta' data personali, inkluż, fejn possibbli, il-kategoriji u n-numru 
approssimattiv tas-suġġetti tad-data kkonċernati u l-kategoriji u n-numru approssimattiv 
tar-rekords tad-data personali kkonċernati; 
 
b) il-konsegwenzi probabbli tal-ksur; 
 
c) il-miżuri meħuda jew proposti biex jiġi indirizzat il-ksur, inkluż, fejn xieraq, miżuri biex 
jiġu mitigati l-effetti avversi possibbli; 

 
Il-proċessur jinforma immedjatament lill-kontrollur jekk, fl-opinjoni tiegħu, istruzzjoni 
tikser dan ir-Regolament jew dispożizzjonijiet oħra fil-qasam tal-protezzjoni ta' data tal-
Unjoni u tal-Istat Membru. 

 
5. Il-Kuntrattur jiżgura li l-kuntratti kollha li huwa jikkonkludi mas-sottokuntratturi tiegħu għat-

twettiq ta' attivitajiet ta' proċessar għall-Parlament Ewropew jistabbilixxu l-istess obbligi 
fil-qasam tal-protezzjoni ta' data hekk kif stabbiliti fil-kuntratt. Il-Kuntrattur jipprovdi kopja 
ta' dawn il-kuntratti lill-Parlament Ewropew. 

 
6. Il-Kuntrattur għandu:  
 
a) jiżgura li l-persuni awtorizzati li jipproċessaw id-data personali impenjaw ruħhom biex 

jiżguraw il-kunfidenzjalità jew li huma suġġetti għal obbligu legali xieraq ta' kunfidenzjalità 
u jagħtihom aċċess għad-data personali sa fejn huwa strettament neċessarju għall-
implimentazzjoni, il-ġestjoni u l-monitoraġġ ta' dan il-kuntratt;  

 
b) jieħu kont tan-natura tal-ipproċessar, jassisti l-kontrollur b'miżuri tekniċi u organizzattivi 

xierqa, sa fejn possibbli, sabiex jiġi ssodisfat l-obbligu tal-kontrollur li jagħti risposta għal 
talbiet għall-eżerċizzju tad-drittijiet tas-suġġett tad-data; 

 
c) jassisti l-kontrollur fl-iżgurar tal-konformità mal-obbligi imposti mil-liġi tal-Unjoni, b'mod 

partikolari l-Artikoli 14 sa 25 u 33 sa 41 tar-Regolament (UE) 2018/1725, filwaqt li jitqiesu 
n-natura tal-ipproċessar u l-informazzjoni disponibbli lill-Kuntrattur;  
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d) fid-diskrezzjoni tal-kontrollur, iħassar jew jirritorna, f'format strutturat, ġeneralment użat u 
li jista' jinqara minn magna, id-data personali kollha lill-kontrollur wara t-tmiem tal-
prestazzjoni tas-servizzi relatati mal-ipproċessar, u jħassar kopji eżistenti sakemm il-liġi 
tal-Unjoni jew tal-Istat Membru ma teħtieġx il-ħażna tad-data personali;  

 
e) jagħmel disponibbli lill-kontrollur l-informazzjoni neċessarja kollha biex juri l-konformità 

mal-obbligi stabbiliti f'dan l-Artikolu, b'mod partikolari fir-rigward tal-miżuri li ħa, u 
jippermetti awditi jew jikkontribwixxi għalihom, inklużi spezzjonijiet, imwettqa mill-
Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, il-kontrollur jew awditur ieħor imqabbad 
mill-kontrollur. 

 
7. Il-Kuntrattur jimplimenta miżuri tekniċi u organizzattivi xierqa biex jiżgura live ll ta' sigurtà 

għar-riskju, inkluż, fost oħrajn, kif xieraq: 
 
a) il-pseudonimizzazzjoni u l-kriptaġġ tad-data personali;  
 
b) l-abilità li tiġi żgurata l-kunfidenzjalità, l-integrità, id-disponibilità u r-reżiljenza tas-sistemi 
u s-servizzi tal-ipproċessar;  
 
c) l-abilità li jiġu stabbiliti mill-ġdid id-disponibilità u l-aċċess għad-data personali fi żmien 

utli fil-każ ta' inċident fiżiku u tekniku;  
 
d) proċess għal testjar, valutazzjoni u evalwazzjoni fuq bażi regolari tal-effikaċja tal-miżuri 

tekniċi u organizzattivi għall-iżgurar tas-sigurtà tal-ipproċessar; 
 
e) miżuri meħuda biex id-data personali tiġi protetta mill-qerda inċidentali jew illeċita, it-telf, 

il-modifika, l-iżvelar mhux awtorizzat jew l-aċċess mhux awtorizzat għad-data personali 
trażmessa, maħżuna jew ipproċessata b'mod ieħor. 

 
8. Il-Kuntrattur jieħu l-passi meħtieġa biex jiżgura li kwalunkwe persuna fiżika li qed taġixxi 

fl-ambitu tal-awtorità tiegħu li jkollha aċċess għad-data personali ma tipproċessax tali 
data salv fuq l-istruzzjonijiet mill-kontrollur, sakemm mhijiex meħtieġa tagħmel dan mil-
liġi tal-Unjoni.  

 
9. Il-Kuntrattur jagħti notifika lill-kontrollur mingħajr dewmien ta' kull talba ġuridikament 

vinkolanti għall-iżvelar tad-data personali pproċessata għall-kontrollur, li nħarġet minn 
awtorità pubblika nazzjonali, inkluża awtorità minn pajjiż terz.  

 
10 Il-Parlament Ewropew jirriżerva d-dritt li jivverifika l-konformità tal-Kuntrattur mal-obbligi, 

u l-implimentazzjoni minnu tal-miżuri, previsti f'dan l-Artikolu. 
 
ARTIKOLU II.12 – PROJBIZZJONI TAL-UŻU TAL-IMMAĠINI TAL-PARLAMENT 
EWROPEW 
 
1. Il-Kuntrattur ma jistax jagħmel użu minn immaġini miġbuda barra jew ġewwa l-bini tal-

Parlament Ewropew għal għanijiet pubbliċitarji jew kummerċjali, mingħajr l-awtorizzazzjoni 
minn qabel u bil-miktub tal-Parlament Ewropew. 

 
2. L-awtorizzazzjoni tal-Parlament Ewropew imsemmija fil-paragrafu 1 tista' tkun suġġetta 

għal kundizzjonijiet partikolari u limitata għal perjodu determinat.  
 
 
ARTIKOLU II.13 - UŻU, DISTRIBUZZJONI U PUBBLIKAZZJONI TA' TAGĦRIF  
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1. Il-Kuntrattur jawtorizza lill-Parlament Ewropew biex jipproċessa, juża, iqassam u 
jippubblika, għall-għanijiet kollha, bil-mezzi kollha u fuq il-midja kollha, id-data li tidher fil-
kuntratt jew dik li għandha x'taqsam miegħu, b'mod partikolari, l-identità tal-Kuntrattur, l-
oġġett u t-tul taż-żmien tal-kuntratt, l-ammont imħallas u r-rapporti. Billi dan jinvolvi data 
ta' natura personali, jiġu applikati d-dispożizzjonijiet li jirreferu għal dan fil-Kundizzjonijiet 
Speċifiċi. 

 
2. Kwalunkwe distribuzzjoni jew pubblikazzjoni mill-Kuntrattur ta' tagħrif relatat mal-kuntratt 

irid ikun awtorizzat minn qabel u bil-miktub mill-Parlament Ewropew. Il-Parlament 
Ewropew, meta jagħti l-awtorizzazzjoni msemmija, jista' jobbliga lill-Kuntrattur li jsemmi l-
ammont imħallas mill-Unjoni Ewropea jew jassoġġetta l-awtorizzazzjoni għal 
kundizzjonijiet oħra. F'kull każ, l-informazzjoni ppubblikata jew distribwita tippreċiża li l-
fehmiet murija fiha jirriflettu biss il-fehma tal-Kuntrattur u ma jikkostitwixxu l-ebda 
pożizzjoni formali tal-Parlament Ewropew.  

 
3. Huwa pprojbit l-użu ta' tagħrif, li l-Kuntrattur sar jafu permezz tal-kuntratt, għal għanijiet 

oħra barra mill-eżekuzzjoni tal-kuntratt, ħlief b'awtorizzazzjoni minn qabel espressa u bil-
miktub mill-Parlament Ewropew. 
 

4. L-informazzjoni u d-dokumenti kollha kkomunikati lill-Kuntrattur jew is-sottokuntrattur 
b'rabta mal-eżekuzzjoni ta' dan il-kuntratt, u kwalunkwe riżultat li jirriżulta minn tali 
eżekuzzjoni, jiġu kkunsidrati bħala koperti mill-Protokoll (Nru 7) dwar il-Privileġġi u l-
Immunitajiet tal-Unjoni Ewropea fir-rigward tal-invjolabilità tal-arkivji. Dan japplika wkoll 
għad-data kollha pproċessata għall-kontrollur, kif ukoll għas-servers u tagħmir tal-
ipproċessar tad-data imsemmi fil-paragrafu 3 tal-Artikolu II.11. 
 
Jekk l-awtoritajiet nazzjonali jew parti terza oħra titlob aċċess għal tali informazzjoni, 
dokumenti, riżultati, data, servers jew tagħmir, il-Kuntrattur jew is-sottokuntratturi jirrifjutaw 
tali aċċess, jirreferu l-parti li qed titlob dan lill-Parlament Ewropew u jinformaw lill-
Parlament b'tali talba. 

 
 
ARTIKOLU II.14 – TQEGĦID GĦAD-DISPOŻIZZJONI TA' MATERJAL JEW SERVIZZI LI 
JAPPARTJENU LILL-PARLAMENT EWROPEW 
 
1. L-użu tal-materjal telefoniku, informatiku u tal-uffiċċji u/jew ta' servizzi oħra mqiegħda 

għad-dispożizzjoni tal-Kuntrattur u l-persunal tiegħu, hekk kif definit mis-sejħa għall-offerti 
hu riżervat għal finijiet strettament professjonali.   

 
2. Il-Parlament Ewropew jirriżerva d-dritt, fir-rispett tar-regoli applikabbli, b'mod partikolari 

f'dak li għandu x'jaqsam mal-protezzjoni tal-ħajja privata u tas-sigriet kummerċjali, li, fi 
kwalunkwe waqt, jikkontrolla l-użu li l-Kuntrattur jew il-persunal tiegħu qed jagħmel minn 
dan il-materjal u/jew dawn is-servizzi. Il-Kuntrattur jintrabat li javża lill-persunal tiegħu, bil-
miktub, dwar dan id-dritt tal-Parlament Ewropew. 

 
3. F'każ ta' użu għal finijiet mhux professjonali jew ta' użu abbużiv ieħor, tiġi indirizzata 

twissija lill-Kuntrattur. Jekk il-problema tippersisti, il-materjal u/jew l-aċċess għas-servizzi 
jiġu rtirati. Fil-każ ta' problema meqjusa gravi mill-Parlament Ewropew, dan ikun jista' jirtira 
l-materjal u/jew l-aċċess għas-servizzi mingħajr avviż minn qabel.  

 
4. Ir-responsabilità tal-Kuntrattur fil-każ ta' ħsara kkawżata mill-użu msemmi fil-paragrafu 

preċedenti hi regolata mill-Artikoli I.10 u II.2. Il-Parlament Ewropew ikun jista' japplika, 
b'mod partikolari, il-modalitajiet previsti il-paragrafu 1 tal-Artikolu I.10 sabiex jag]mel tajjeb 
b'mod xieraq għal din il-ħsara. 
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ARTIKOLU II.15 - IŻ-ŻAMMA MILL-KUNTRATTUR TA' MATERJAL, PARTIJIET, 
TAGĦMIR, DISINJI, KAMPJUNI, PROVVISTI, MUDELLI, TEMPLATES, KALIBRI U 
SOFTWER LI JAPPARTJENU LILL-PARLAMENT EWROPEW 
 
1. Il-Kuntrattur huwa responsabbli għat-telf jew il-ħsara ta' materjal, partijiet, tagħmir, disinji, 

kampjuni, provvisti, mudelli, kejl standard, kalibri u software li jappartjenu lill-Parlament 
Ewropew, u li huma fil-pussess tiegħu minħabba l-eżekuzzjoni tal-kuntratt, sew jekk ikunu 
ngħatawlu għal dan l-għan mill-Parlament Ewropew u sew jekk ikun xtrahom f'isem il-
Parlament Ewropew.  

 
2. L-indennizz għat-telf jew ħsara msemmija fil-paragrafu 1 isir, skont l-għażla tal-Parlament 

Ewropew u wara konsultazzjoni mal-Kuntrattur, jew in natura (bdil jew tiswija), jew 
permezz tal-ħlas tal-prezz tal-bdil fid-data tat-telf jew tal-ħsara, flimkien, jekk ikun il-każ, 
mad-dazji u t-taxxi li jistgħu jiġu applikati fuq dan il-prezz mill-awtoritajiet nazzjonali. 

 
3. Jekk l-oġġetti msemmija fil-paragrafu 1 jista' jonqsilhom il-valur, jitqies biss il-valur residwu 

tagħhom. 
 
 
ARTIKOLU II.16 - FORCE MAJEURE 
 
1. Force majeure tfisser is-sitwazzjonijiet jew il-ġrajjiet kollha imprevedibbli u eċċezzjonali, 

indipendenti mir-rieda tal-partijiet u li ma jkunux ġejjin min-nuqqas jew min-negliġenza ta' 
xi waħda minnhom, li jfixklu lil xi waħda mill-partijiet fl-eżekuzzjoni ta' xi obbligu jew obbligi 
kuntrattwali u li ma setgħux jingħelbu minkejja d-diliġenza kollha użata. Ħsarat fit-tagħmir, 
fil-materjal jew materjali, id-dewmien fit-tqegħid tagħhom għad-dispożizzjoni, il-kunflitti tax-
xogħol, l-istrajkijiet, in-nuqqas ta' eżekuzzjoni minn sottokuntrattur u d-diffikultajiet 
finanzjarji ma jistgħux jitqiesu bħala każijiet ta' force majeure sakemm mhumiex il-
konsegwenza diretta ta' każ ta' force majeure stabbilit. 

 
2. Jekk xi waħda mill-partijiet tiffaċċja każ ta' force majeure, għandha tgħarraf bla dewmien 

lill-parti l-oħra b'ittra rreġistrata b'konferma tal-wasla, jew b'mezzi ekwivalenti, filwaqt li 
tindika biċ-ċar in-natura, it-tul ta' żmien probabbli u l-effetti prevedibbli ta' dan l-
avveniment. 

 
3. L-ebda waħda mill-partijiet ma titqies li tkun naqset mill-obbligi kuntrattwali tagħha jew li 

tkun kisret dawn l-obbligi jekk ma setgħetx twettaqhom minħabba force majeure. Jekk, 
minħabba f'xi każ ta' force majeure, il-Kuntrattur ikun jinsab f'qagħda li ma jkunx jista' 
jwettaq ix-xogħol fdat lilu, la għandu d-dritt għall-ħlas u lanqas li jingħata kumpens. Jekk 
ikun laħaq sar xi xogħol, jitħallas proporzjonalment. Dawn id-dispożizzjonijiet ma jolqtux 
id-dritt tal-Kuntrattur li jikseb kumpens għall-ispejjeż tal-vjaġġ u tas-soġġorn, kif ukoll l-
ispejjeż tal-ġarr tal-materjal li jkun nefaq fl-eżekuzzjoni tal-kuntratt.   

 
4. Il-partijiet jintrabtu li jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex inaqqsu kemm jista' jkun id-danni 

eventwali tagħhom. 
 
 
ARTIKOLU II.17 – TERMINAZZJONI MILL-PARLAMENT EWROPEW 
 
1. Il-Parlament Ewropew għandu dritt jittermina dan il-kuntratt kollu jew parti minnu, bla rikors 

għal proċedimenti legali u bla ma jħallas kumpens, b'ittra rreġistrata b'konferma li l -
Kuntrattur irċeviha, fil-każijiet li ġejjin: 
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(a) jekk il-Kuntrattur jew kwalunkwe persuna li tassumi responsabilità illimitata għad-
dejn tal-Kuntrattur qiegħdin f'waħda mis-sitwazzjonijiet previsti fl-Artikolu 136(1)(a) 
jew (b) tar-Regolament Finanzjarju; 

 
(b) jekk il-Kuntrattur jew kwalunkwe persuna li taqa' taħt it-tifsira tal-Artikolu 136(4)(a) u 

(c) tar-Regolament Finanzjarju, huma suġġetti għal waħda mis-sitwazzjonijiet 
previsti fl-Artikolu 136(1)(c) sa (h) jew fl-Artikolu 136(2) tar-Regolament Finanzjarju. 

 
(c) jekk il-Kuntrattur ma jikkonformax mal-obbligi applikabbli fil-liġijiet fil-qasam tal-

ambjent u l-liġijiet soċjali u tax-xogħol stabbiliti mid-dritt tal-Unjoni, id-dritt nazzjonali, 
il-ftehimiet kollettivi jew mid-dispożizzjonijiet internazzjonali ambjentali, soċjali u tax-
xogħol elenkati fl-Anness X għad-Direttiva 2014/24/UE;  

 
(d) jekk il-Kuntrattur qiegħed f'sitwazzjoni li tista' tammonta għal kunflitt ta' interess jew 

kunflitt professjonali ta' interess kif imsemmi fl-Artikolu II.8; 
 
(e) jekk il-Kuntrattur ikun għamel stqarrijiet foloz dwar id-dettalji rikjesti għall-

parteċipazzjoni f'akkwist pubbliku, jew ma tax dawn id-dettalji; 
 
f) jekk xi modifika tas-sitwazzjoni ġuridika, finanzjarja, teknika jew tal-organizzazzjoni 

proprja tal-Kuntrattur tkun tista', fil-fehma tal-Parlament Ewropew, tolqot l-
eżekuzzjoni tal-kuntratt b'mod sostanzjali; 

 
g) jekk il-Kuntrattur ma jkunx jista', ħtija tiegħu, jikseb permess jew awtorizzazzjoni 

meħtieġa għall-eżekuzzjoni tal-kuntratt; 
 
h) jekk ittra ta' intimazzjoni, li tindika n-natura tal-ksur tal-obbligi kuntrattwali, li fiha l-

Parlament Ewropew jikkonstata li l-eżekuzzjoni mhijiex konformi mad-
dispożizzjonijiet tal-kuntratt, dawk tal-Ispeċifikazzjonijiet u l-Annessi kollha tagħhom, 
jew mal-offerta tal-Kuntrattur, tiġi indirizzata lill-Kuntrattur permezz ta' ittra rreġistrata 
b'konferma tal-wasla u l-ebda azzjoni ma tkun ittieħdet jew tkun ittieħdet azzjoni 
inadegwata ħmistax-il jum ta' kalendarju wara li tintbagħat; 

 
i) jekk il-Kuntrattur ikun is-suġġett ta' penali msemmija fl-Artikolu 138 tar-Regolament 

Finanzjarju; 
 
j) jekk, wara l-għoti tal-kuntratt, il-proċedura tal-għoti tal-kuntratt jew l-eżekuzzjoni tal-

kuntratt jidher li fiha żbalji sostanzjali, irregolaritajiet, korruzzjoni jew frodi; jekk dawn 
l-iżbalji, irregolaritajiet, korruzjoni jew frodi jkunu għemil il-Kuntrattur, il-Parlament 
Ewropew jista', fost passi oħra, jirrifjuta li jgħaddi l-ħlasijiet, jista' jirkupra l-ammonti 
diġà mgħoddija jew iħassar il-kuntratti kollha konklużi mal-imsemmi Kuntrattur, 
proporzjonalment mal-gravità tal-imsemmija żbalji, irregolaritajiet, korruzjon i jew 
frodi; 

 
k) jekk bidliet fundamentali li jirriżultaw mill-ħruġ tar-Renju Unit tal-Unjoni Ewropea 

jqiegħdu f'dubbju l-bażijiet li fuqhom hija bbażata r-relazzjoni kuntrattwali tal-partijiet 
b'tali mod li t-tkomplija tal-kuntratt ma tistax tiġi b'mod raġonevoli mistennija mill-
Parlament Ewropew jew tkun f'kunflitt mal-obbligi legali tiegħu. 

 
2. F'każ ta' force majeure, innotifikata skont l-Artikolu II.16, kull parti kontraenti tista' 

tittermina l-kuntratt jekk l-eżekuzzjoni tiegħu ma tkunx tista' tiġi żgurata matul perjodu ta' 
żmien li jkun mill-inqas parti waħda minn ħamsa tal-perjodu indikat rispettivament fil-
Kundizzjonijiet Speċifiċi. 
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3. Qabel kull terminazzjoni fis-sens tal-paragrafu 1, punt (i), il-Kuntrattur ikun jista' jressaq l-
osservazzjonijiet tiegħu mhux aktar tard minn 15-il jum ta' kalendarju li jibdew jiddekorru 
mid-data li fiha tkun intbagħtet l-ittra ta' intimazzjoni b'ittra rreġistrata b'konferma tal-wasla. 

 
4. It-terminazzjoni tidħol fis-seħħ mid-data li fiha tasal l-ittra rreġistrata b'konferma tal-wasla 

li l-parti l-oħra rċevietha u li biha jiġi tterminat il-kuntratt, jew minn kull data oħra msemmija 
fl-ittra ta' terminazzjoni. 

 
5. Il-konsegwenzi tat-terminazzjoni: 
 

a) Jekk il-Parlament Ewropew jittermina l-kuntratt b'konformità ma' dan l-Artikolu, u taħt 
ir-riżerva ta' dispożizzjonijiet oħrajn tal-kuntratt, il-Kuntrattur jirrinunzja li jitlob kumpens 
għal danni diretti jew indiretti, b'mod partikolari għat-telf tal-profitti antiċipati 
b'konsegwenza tas-servizzi li ma seħħewx. Mal-wasla tal-ittra ta' terminazzjoni tal-
kuntratt, il-Kuntrattur jieħu l-miżuri neċessarji kollha sabiex inaqqas kemm jista' jkun l-
ispejjeż, sabiex jipprevjeni d-danni, kif ukoll sabiex iħassar jew inaqqas l-impenji tiegħu. 
Huwa jħejji d-dokumenti meħtieġa mill-Kundizzjonijiet Speċifiċi għax-xogħlijiet 
imwettqa sad-data meta tkun daħlet fis-seħħ it-terminazzjoni, sa skadenza massima ta' 
60 jum ta' kalendarju, li jibdew jiddekorru minn dakinhar. 
 

b) Il-Parlament Ewropew jista' jeżiġi l-kumpens għal kull telf, danni diretti jew indiretti u/jew 
ħsarat li jseħħu u jista' jirkupra l-ammonti kollha mħallsa lill-Kuntrattur fil-qafas tal-
kuntratt. 
 

c) Wara t-terminazzjoni, il-Parlament Ewropew jista' jipproċedi għal eżekuzzjoni 
b'sostituzzjoni, fejn iqabbad kwalunkwe Kuntrattur ieħor biex jikkompleta s-servizzi. Il-
Parlament Ewropew għandu d-dritt li jimponi l-eżekuzzjoni b'sostituzzjoni, wara 
komunikazzjoni bil-miktub lill-Kuntrattur, anke jekk ma jipproċedix għat-terminazzjoni 
tal-kuntratt bil-ħsieb li jiggarantixxi l-eżekuzzjoni t-tajba tas-servizzi previsti fil-kuntratt. 
F'każijiet bħal dawn, il-Parlament Ewropew huwa intitolat li jirkupra mill-Kuntrattur ir-
rimborż ta' kull spiża addizzjonali mġarrba għat-tlestija ta' dawn is-servizzi, bla ħsara 
għal kwalunkwe dritt ieħor jew garanzija oħra stipulata f'dan il-kuntratt għall-benefiċċju 
tal-Parlament Ewropew. 
 

d) Wara t-terminazzjoni, il-Parlament jista' jimponi sanzjonijiet amministrattivi u 
finanzjarji taħt il-kundizzjonijiet imsemmija fl-Artikoli 136 sa 141 tar-Regolament 
Finanzjarju. 

 
 
ARTIKOLU II.18 – KONTESTAZZJONIJIET - PERIZJI 
 
1. F'każ ta' kontestazzjoni li tkun teħtieġ verifiki tal-fatti jew ta' natura teknika, l-ewwel parti 

li tiddeċiedi hekk tista' titlob li jiġi redatt rapport ta' esperti qabel tittieħed azzjoni legali. 
Għal dan l-għan, il-parti li tqajjem il-kwistjoni tinforma bil-miktub lill-parti l-oħra dwar is-
suġġett tat-tilwim u tipproponi isem ta' espert. 

 
2. Il-parti l-oħra, fi żmien 15-il jum ta' kalendarju, tindika jekk taċċettax jew le lill-espert 

propost u, jekk le, tressaq kontroproposta, li trid titwieġeb fi żmien 15-il jum ta' kalendarju. 
Dan l-iskambju ta' korrispondenza jsir b'ittra rreġistrata b'konferma li l-parti l-oħra tkun 
irċevietha. 

 
3. Jekk iż-żewġ partijiet ma jaslux biex jiftiehmu, il-parti li tqajjem il-kwistjoni tressaq il-każ 

quddiem il-qorti kompetenti skont l-Artikolu I.12 u taħtar espert jekk ikun hemm bżonn. 
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ARTIKOLU II.19 – SANZJONIJIET AMMINISTRATTIVI U FINANZJARJI 
 
1. Il-Parlament Ewropew jista' jimponi sanzjonijiet amministrattivi jew finanzjarji fil-każijiet li 

ġejjin: 
 
a) Kuntrattur li qiegħed f'sitwazzjoni ta' esklużjoni stabbilita skont l-Artikolu 136 tar-

Regolament Finanzjarju;  
b) Kuntrattur li jkun ħati ta' dikjarazzjonijiet foloz fl-għoti ta' informazzjoni li l-Parlament 

Ewropew ikun eżiġa, biex jipparteċipa f'kuntratt, jew li ma tax din l-informazzjoni. 
 
Madankollu, fil-każijiet kollha, il-Parlament Ewropew jew il-Bord stabbilit mill-Artikolu 143 
tar-Regolament Finanzjarju, jeħtieġlu l-ewwel jagħti opportunità lill-Kuntrattur li jressaq l-
osservazzjonijiet tiegħu. 
 

2. Is-sanzjonijiet amministrattivi jew finanzjarji jkunu proporzjonali għall-valur tal-kuntratt kif 
ukoll għall-gravità tan-nuqqasijiet, u jistgħu jkunu dawn li ġejjin: 

 
a) l-esklużjoni tal-Kuntrattur mill-kuntratti u mis-sussidji ffinanzjati mill-baġit tal-Unjoni 

Ewropea; u/jew 
b) il-ħlas ta' penali finanzjarji mill-Kuntrattur sa 10% tal-limitu tal-valur tal-kuntratt 

inkwistjoni u/jew 
c)  il-pubblikazzjoni tal-isem tal-Kuntrattur, is-sitwazzjoni ta' esklużjoni u t-terminu tal-

esklużjoni skont l-Artikolu 140(1) tar-Regolament Finanzjarju. 
 
 
ARTIKOLU II.20 – KONTROLLI U AWDITI 
 
1. Skont l-Artikolu 257 tar-Regolament Finanzjarju, il-Qorti Ewropea tal-Awdituri għandha s-

setgħa tikkontrolla d-dokumenti miżmuma minn persuni fiżiċi jew ġuridiċi li jkunu 
bbenefikaw minn ħlasijiet li ġejjin mill-baġit tal-Unjoni Ewropea, mill-iffirmar tal-kuntratt sa 
ħames snin mid-data tal-ħlas tal-bilanċ. 

 
2. Il-Parlament Ewropew, korp estern magħżul minnu jew, għall-ipproċessar tad-data 

personali, il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu l-istess drittijiet bħall-
Qorti Ewropea tal-Awdituri fejn għandhom x'jaqsmu l-verifiki u l-kontrolli rigward ir-rispett 
tad-dispożizzjonijiet kuntrattwali, mill-iffirmar tal-kuntratt sa ħames snin mid-data tal-ħlas 
tal-bilanċ għas-saldu. 

 
3.  Barra minn hekk, l-Uffiċċju Ewropew għall-Ġlieda Kontra l-Frodi jista' jwettaq kontrolli u 

verifiki fuq il-post, skont ir-Regolament (Euratom, KE) Nru 2185/96 tal-Kunsill tal-
11 ta' Novembru 1996 dwar il-verifiki u l-ispezzjonijiet fuq il-post imwettqa mill-
Kummissjoni sabiex tipproteġi l-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet Ewropej kontra l-frodi 
u irregolaritajiet oħra (ĠU L 292, 15.11.1996, p. 2), u tar-Regolament (KE) 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) (ĠU L 248, 18.9.2013, p. 1), 
mill-iffirmar tal-kuntratt sa ħames snin mid-data tal-ħlas tal-bilanċ għas-saldu. 

 
4. Skont ir-Regolament (KE) Nru 2018/1725 kif ukoll l-Artikolu 57 tar-Regolament 

Finanzjarju, biex tiġi żgurata l-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni, id-data 
personali msemmija fl-Artikolu I.13 tista' tiġi kkomunikata lis-servizzi tal-awditjar intern, lill-
Qorti Ewropea tal-Awdituri, lill-Bord stabbilit mill-Artikolu 143 tar-Regolament Finanzjarju 
jew lill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi. 

 
 
ARTIKOLU II.21 – DISPOŻIZZJONIJIET AMBJENTALI U SOĊJALI 
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1. Il-Parlament Ewropew jirriżerva d-dritt li jwettaq direttament għand il-Kuntrattur dawk il-

verifiki u kontrolli meħtieġa sabiex jiżgura ruħu li qed ikunu mħarsa r -rekwiżiti ambjentali u 
soċjali u tal-liġi tax-xogħol imposti fl-Arikolu I.7. Tali verifiki u kontrolli jistgħu jitwettqu 
parzjalment jew fl-intier tagħhom minn entità mogħtija s-setgħa kif xieraq mill-Parlament 
Ewropew.  

 
2. Kull konstatazzjoni ta' nuqqas ta' osservanza min-naħa tal-Kuntrattur tal-obbligi imposti kif 

ukoll kull rifjut mill-Kuntrattur għall-verifika tal-Parlament Ewropew jew ta' xi entità mogħtija 
s-setgħa kif xieraq, jagħtu d-dritt lill-Parlament Ewropew li jittermina dan il-kuntratt. 

 
 
ARTIKOLU II.21a – DISPOŻIZZJONIJIET DWAR IL-MIŻURI TA' SIGURTÀ 
 
1. Fil-kuntest tal-eżekuzzjoni ta' dan il-kuntratt, il-Kuntrattur jintrabat li jirrispetta u li jiżgura li 

kwalunkwe persuna li taġixxi f'ismu tikkonforma mal-istandards nazzjonali u interni ta' 
sigurtà u ta' sikurezza, applikabbli għal aċċess għal postijiet, għall-uffiċċji u (jew) għall-
avvenimenti attwali tal-Parlament Ewropew kif ukoll kwalunkwe restrizzjoni simili fis-seħħ. 
Il-Kuntrattur jirrikonoxxi li tali konformità tista' tinkludi, iżda ma tkunx limitata għal, l-obbligu 
li tinkiseb mis-servizzi rilevanti tal-Parlament Ewropew u (jew) tal-awtoritajiet nazzjonali, l-
approvazzjoni tas-sigurtà għalih innifsu u għal kwalunkwe persuna li taġixxi f'ismu fil-
kuntest tal-eżekuzzjoni tal-kuntratt. 

 
2. Il-Kuntrattur jikkoopera mas-servizz tas-sigurtà kompetenti tal-Parlament Ewropew sabiex 

jassistieh fit-twettiq tal-missjoni u tal-kompiti tiegħu. Tali kooperazzjoni tinkludi, iżda mhux 
limitata, għall-obbligu tal-Kuntrattur li jirrapporta minnufih lis-servizz kompetenti kull tibdil 
tal-persuni li jaġixxu f'ismu fl-eżekuzzjoni ta' dan il-kuntratt kif ukoll kwalunkwe inċident li 
jista' jipperikola s-sigurtà tal-istituzzjoni. 

 
3. Fil-każ fejn il-persuna li taġixxi f'isem il-Kuntrattur u li teħtieġ li taċċedi għall-postijiet, uffiċċji 

u (jew) avvenimenti attwali tal-Parlament Ewropew ma tkunx kisbet jew titlef l-
akkreditazzjoni jew l-approvazzjoni tas-sigurtà, il-Kuntrattur għandu jissostitwiha mingħajr 
dewmien. Kwalunkwe ksur ieħor tar-regoli tas-sikurezza u tas-sigurtà applikabbli jagħti lill-
Parlament Ewropew id-dritt li jikseb sostituzzjoni tal-persuna kkonċernata. L-impjegati 
sostituti jeħtiġilhom ikollhom l-akkreditazzjoni u (jew) l-approvazzjoni tas-sigurtà meħtieġa 
u jkunu kapaċi jeżegwixxu l-kuntratt bl-istess kundizzjonijiet kuntrattwali. Il-Kuntrattur 
huwa responsabbli għal kull dewmien li jista' jkun hemm fl-eżekuzzjoni tax-xogħlijiet fdati 
lilu, u li jista' jseħħ minħabba s-sostituzzjoni tal-persunal skont dan l-Artikolu. 

 
4. Kull nuqqas ta' osservanza min-naħa tal-Kuntrattur tal-obbligi dwar is-sigurtà u (jew) 

kwalunkwe rifjut li jsegwi l-proċedura ta' akkreditazzjoni u (jew) ta' approvazzjoni tas-
sigurtà, jippermetti lill-Parlament Ewropew itemm dan il-kuntratt bla avviż minn qabel." 

 
 
ARTIKOLU II.22 – MODIFIKA TAL-KUNTRATT 
 
1. Kull modifika ta' dan il-kuntratt u l-annessi tiegħu, inklużi ż-żidiet u t-tnaqqis, issir permezz 

ta' emenda bil-miktub konkluża bl-istess kundizzjonijiet tal-kuntratt. L-ebda ftehim bil-kliem 
ma jorbot lill-partijiet f'dan ir-rigward. 

 
2. F'każ li l-qorti kompetenti tiddeċiedi li dispożizzjoni ta' dan il-kuntratt tkun invalida jew mhux 

invokabbli, id-dispożizzjonijiet l-oħra tal-kuntratt jibqgħu applikabbli, u l-partijiet jintrabtu li 
jissostitwixxu d-dispożizzjoni invalida jew mhux invokabbli b'dispożizzjoni oħra, b'tali mod 
li l-effett ekonomiku jkun l-eqreb possibbli għal dak tad-dispożizzjoni kkonċernata. 
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3. La l-astensjoni u lanqas l-ommissjoni tal-Parlament Ewropew fir-rigward tal-eżerċizzju jew 
l-applikazzjoni tad-drittijiet tiegħu li jirriżultaw minn kwalunkwe dispożizzjoni ta' dan il-
kuntratt, ma jikkostitwixxu rinunzja tal-Parlament Ewropew għal kwalunkwe dispożizzjoni 
ta' dan il-kuntratt. 
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