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Emenda

(8)
L-Ombudsman għandu jkollu
aċċess għall-elementi kollha meħtieġa
għat-twettiq tad-dmirijiet tal-Ombudsman.
Għaldaqstant, l-istituzzjonijiet, korpi,
uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni għandhom
ikunu obbligati jipprovdu lill-Ombudsman
kwalunkwe informazzjoni li jitlobhom,
mingħajr preġudizzju għall-obbligi talOmbudsman fl-ambitu tar-Regolament
(UE) Nru 1049/2001 tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill2. L-aċċess għal
informazzjoni jew dokumenti klassifikati
għandu jkun soġġett għall-konformità marregoli dwar l-ipproċessar ta' informazzjoni
kunfidenzjali mill-istituzzjoni, korp,
uffiċċju jew aġenzija konċernati tal-Unjoni.
L-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u laġenziji li jipprovdu informazzjoni jew
dokumenti klassifikati għandhom
jinfurmaw lill-Ombudsman dwar din ilklassifikazzjoni. Għall-implimentazzjoni
tar-regoli dwar l-ipproċessar ta'
informazzjoni kunfidenzjali millistituzzjoni, korp, uffiċċju jew aġenzija
konċernati tal-Unjoni, l-Ombudsman
għandu jkun laħaq ftehim minn qabel malistituzzjoni, korp, uffiċċju jew aġenzija
konċernati dwar il-kundizzjonijiet għattrattament ta' informazzjoni jew dokumenti
klassifikati jew ta' informazzjoni oħra
koperta mill-obbligu tas-segretezza

(8)
L-Ombudsman għandu jkollu
aċċess għall-elementi kollha meħtieġa
għat-twettiq tad-dmirijiet tal-Ombudsman.
Għaldaqstant, l-istituzzjonijiet, korpi,
uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni għandhom
ikunu obbligati jipprovdu lill-Ombudsman
kwalunkwe informazzjoni li jitlobhom,
mingħajr preġudizzju għall-obbligi talOmbudsman fl-ambitu tar-Regolament
(UE) Nru 1049/2001 tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill2. L-aċċess għal
informazzjoni jew dokumenti klassifikati
għandu jkun soġġett għall-konformità marregoli dwar l-ipproċessar ta' informazzjoni
kunfidenzjali mill-istituzzjoni, korp,
uffiċċju jew aġenzija kkonċernati talUnjoni. L-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji
u l-aġenziji li jipprovdu informazzjoni jew
dokumenti klassifikati għandhom
jinfurmaw lill-Ombudsman dwar din ilklassifikazzjoni. Għall-implimentazzjoni
tar-regoli dwar l-ipproċessar ta'
informazzjoni kunfidenzjali millistituzzjoni, korp, uffiċċju jew aġenzija
konċernati tal-Unjoni, l-Ombudsman
għandu jkun laħaq ftehim minn qabel malistituzzjoni, korp, uffiċċju jew aġenzija
kkonċernati dwar il-kundizzjonijiet għattrattament ta' informazzjoni jew dokumenti
klassifikati. Jekk l-Ombudsman isib li lassistenza mitluba ma tkunx qed tingħata,
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professjonali. Jekk l-Ombudsman isib li lassistenza mitluba ma tkunx qed tingħata,
hu għandu jinforma lill-Parlament
Ewropew, li għandu jagħmel irrappreżentazzjonijiet xierqa.

l-Ombudsman għandu jinforma lillParlament Ewropew, li għandu jagħmel irrappreżentazzjonijiet xierqa.
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_________________
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Ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 talParlament Ewropew u tal-Kunsill tat30 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).

Ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 talParlament Ewropew u tal-Kunsill tat30 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).
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