
2010/06 Struttura tal-Ġurnal Uffiċjali - Adattament wara d-dħul fis-seħħ tat-
Trattat ta' Lisbona 

Il-Ġurnal Uffiċjali Serje L 

L I Atti leġislattivi 

(a) Regolamenti 

(b) Direttivi 

(c) Deċiżjonijiet 

(d) Baġits 



L II Atti mhux leġislattivi 

(a) Ftehimiet Internazzjonali 

(b) Regolamenti1 

(c) Direttivi2 

(d) Deċiżjonijiet3 

(e) Rakkomandazzjonijiet 

(f) Linji Gwida 

(g) Regoli ta' proċedura 

(h) Atti adottati minn korpi stabbiliti permezz ta' ftehimiet internazzjonali 

(i) Ftehimiet interistituzzjonali 

                                                 

1 għal skopijiet ta' informazzjoni - biex jiġu ppubblikati fl-ordni li ġejja: 
- Regolament tal-Parlament Ewropew 
- Regolament tal-Kunsill ibbażat direttament fuq it-Trattati 
- Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill 
- Regolament tal-Kummissjoni bbażat direttament fuq it-Trattati 
- Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni 
- Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 
- Regolament tal-Bank Ċentrali Ewropew 
2 għal skopijiet ta' informazzjoni - biex jiġu ppubblikati fl-ordni li ġejja: 
- Direttiva tal-Kunsill ibbażata direttament fuq it-Trattati 
- Direttiva ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill 
- Direttiva tal-Kummissjoni bbażata direttament fuq it-Trattati 
- Direttiva ta' Delega tal-Kummissjoni 
- Direttiva ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 
3 għal skopijiet ta' informazzjoni - biex jiġu ppubblikati fl-ordni li ġejja: 
- Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew 
- Deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew 
- Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
- Deċiżjoni tal-Kunsill ibbażata direttament fuq it-Trattati 
- Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill 
- Deċiżjoni tal-Kummissjoni bbażata direttament fuq it-Trattati 
- Deċiżjoni ta' Delega tal-Kummissjoni 
- Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 
- Deċiżjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew 



L III Atti oħrajn 

(a) Żona Ekonomika Ewropea 

L IV Atti adottati, qabel l-1 ta' Diċembru 2009, skont it-Trattat KE, it-Trattat UE u t-Trattat 

Euratom1 

                                                 

1 Din it-taqsima ser tinżamm proviżorjament għall-pubblikazzjoni tal-atti adottati qabel l-1 ta' 
Diċembru 2009, skont it-Trattati preċedenti. 



Il-Ġurnal Uffiċjali Serje C (Taqsimiet 5 sa 9) 

C I Riżoluzzjonijiet, rakkomandazzjonijiet u opinjonijiet 

(a) Riżoluzzjonijiet 

(b) Rakkomandazzjonijiet 

(c) Opinjonijiet1 

C II Komunikazzjonijiet 

(a) Ftehimiet interistituzzjonali 

(b) Dikjarazzjonijiet konġunti 

(c) Komunikazzjonijiet minn istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni 

Ewropea 

– Il-Parlament Ewropew 

– Il-Kunsill Ewropew 

– Il-Kunsill 

– Il-Kummissjoni Ewropea 

– Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea 

– Il-Bank Ċentrali Ewropew 

– Il-Qorti tal-Awdituri 

– Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew 

– Il-Kumitat tar-Reġjuni 

– L-uffiċċji u l-aġenziji tal-Unjoni Ewropea 

                                                 

1 Opinjonijiet mhux obbligatorji. 



C III Atti preparatorji1 

(a) L-inizjattivi tal-Istati Membri 

(b) Il-Parlament Ewropew 

(c) Il-Kunsill 

(d) Il-Kummissjoni Ewropea 

(e) Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea 

(f) Il-Bank Ċentrali Ewropew 

(– opinjonijiet)2 

(– rakkomandazzjonijiet)1 

(g) Il-Qorti tal-Awdituri 

(h) Ir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà 

(i) Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew 

(j) Il-Kumitat tar-Reġjuni 

(k) Il-Bank Ewropew tal-Investiment 

(l) L-uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni Ewropea 

                                                 

1 Proposti, rakkomandazzjonijiet, inizjattivi, opinjonijiet obbligatorji u atti preparatorji oħrajn. 
2 Mhux ser jidhru fil-werrej (jindika l-ordni tal-pubblikazzjoni fil-ĠU). 



C IV Informazzjoni 

(a) Informazzjoni minn istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni Ewropea 

– Il-Parlament Ewropew 

– Il-Kunsill Ewropew 

– Il-Kunsill 

– Il-Kummissjoni Ewropea 

– Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea 

– Il-Bank Ċentrali Ewropew 

– Il-Qorti tal-Awdituri 

– Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew 

– Il-Kumitat tar-Reġjuni 

– L-uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni Ewropea 

(b) Informazzjoni mill-Istati Membri 

(c) Informazzjoni dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea 

(– mill-istituzzjonijiet)1 

(– mill-Istati Membri)2 

(d) Informazzjoni minn pajjiżi terzi 

                                                 

1 Mhux ser jidhru fil-werrej (jindika l-ordni tal-pubblikazzjoni fil-ĠU). 



C V Avviżi 

(a) Proċeduri amministrattivi 

(b) Proċeduri tal-qorti 

(c) Proċeduri dwar l-implimentazzjoni tal-politika kummerċjali komuni 

(d) Proċeduri dwar l-implimentazzjoni tal-politika tal-kompetizzjoni 

(e) Atti oħrajn 

 

 


