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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew - rapport annwali 2018 (2019/xxxx(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra r-rapport annwali dwar l-attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew fis-
sena 2018,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 15, it-tielet paragrafu tal-Artikolu 24 u l-Artikolu 228 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE),

– wara li kkunsidra l-Artikoli 11, 41, 42 u 43 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità 
(UNCRPD),

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni 94/262/KEFA, KE, Euratom tal-Parlament Ewropew tad-
9 ta' Marzu 1994 rigward ir-regolamenti u l-kundizzjonijiet ġenerali li jirregolaw it-
twettiq tal-obbligi tal-Ombudsman1,

– wara li kkunsidra l-Kodiċi Ewropew ta' Mġiba Amministrattiva Tajba, kif adottat mill-
Parlament fis-6 ta' Settembru 2001,

– wara li kkunsidra l-Ftehim Qafas dwar il-Kooperazzjoni konkluż bejn il-Parlament u l-
Ombudsman Ewropew fil-15 ta' Marzu 2006, li daħal fis-seħħ fl-1 ta' April 2006,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tas-17 ta' Jannar 2019 dwar l-inkjesta 
strateġika OI/2/2017 tal-Ombudsman dwar it-trasparenza tad-diskussjonijiet leġiżlattivi 
fil-korpi preparatorji tal-Kunsill tal-UE2,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Frar 2019 dwar l-eżitu tad-
deliberazzjonijiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet matul is-sena 20183,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar l-attivitajiet tal-Ombudsman 
Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 54 u l-Artikolu 232(1) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet (A9-0000/2019),

A. billi r-rapport annwali rigward l-attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew fis-sena 2018 ġie 
ppreżentat uffiċjalment lill-President tal-Parlament Ewropew fi xxx 2019, u billi l-
Ombudsman, is-Sinjura Emily O'Reilly, ippreżentat it-rapport tagħha lill-Kumitat għall-

1 ĠU L 113, 4.5.1994, p. 15.
2 Testi adottati, P8_TA(2019)0045.
3 Testi adottati, P8_TA(2019)0114.
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Petizzjonijiet fl-4 ta' Settembru 2019 fi Brussell;

B. billi l-Artikoli 24 u 228 tat-TFUE jagħtu s-setgħa lill-Ombudsman Ewropew li jirċievi 
lmenti li jikkonċernaw każijiet ta' amministrazzjoni ħażina fl-attivitajiet tal-
istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji jew l-aġenziji tal-Unjoni, bl-eċċezzjoni tal-Qorti tal-
Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet ġudizzjarji tagħha; 

C. billi fl-2018 l-Ombudsman fetħet 490 inkjesta, li minnhom 482 kienu bbażati fuq 
ilmenti u 8 kienu fuq inizjattiva proprja, filwaqt li għalqet 545 inkjesta (534 ibbażati fuq 
ilmenti u 11 fuq inizjattiva proprja); billi l-biċċa l-kbira tal-inkjesti kienu jikkonċernaw 
lill-Kummissjoni (285 inkjesta jew 58.2 %), it-tieni l-akbar ikkonċernaw l-aġenziji tal-
UE (43 inkjesta jew 8.8 %), u l-bqija tqassmu kif ġej: il-Parlament (30 inkjesta jew 
6.1 %), l-Uffiċċju Ewropew għas-Selezzjoni tal-Persunal (EPSO) (23 inkjesta jew 
4.7 %), is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) (23 inkjesta jew 4.7 %), il-
Bank Ewropew tal-Investiment (16-il inkjesta jew 3.3 %), l-Uffiċċju Ewropew ta' 
Kontra l-Frodi (OLAF) (14-il inkjesta jew 2.8 %) u istituzzjonijiet oħra (56 inkjesta jew 
11.4 %);

D. billi t-tliet kwistjonijiet prinċipali fl-inkjesti magħluqa mill-Ombudsman fl-2018 kienu: 
it-trasparenza, l-obbligu ta' rendikont u l-aċċess tal-pubbliku għall-informazzjoni u d-
dokumenti (24.6 %), il-kultura tas-servizz (19.8 %) u l-użu xieraq tad-diskrezzjoni 
(16.1 %). billi kwistjonijiet oħra kienu jinkludu r-rispett tad-drittijiet proċedurali, bħad-
dritt ta' smigħ, ir-rispett tad-drittijiet fundamentali, ir-reklutaġġ, kwistjonijiet etiċi, il-
parteċipazzjoni pubblika fit-teħid ta' deċiżjonijiet tal-UE, inkluż fi proċeduri ta' ksur, il-
ġestjoni finanzjarja tajba ta' offerti, għotjiet u kuntratti tal-UE, ir-reklutaġġ, u l-ġestjoni 
tajba tal-kwistjonijiet ta' persunal tal-UE;

E. billi fil-ħidma strateġika tiegħu fl-2018, l-uffiċċju tal-Ombudsman fetaħ ħames inkjesti 
strateġiċi ġodda, rispettivament dwar it-trattament ta' persuni b'diżabilità taħt ir-Reġim 
Komuni tal-Assigurazzjoni tal-Mard, dwar l-aċċessibbiltà tas-siti web tal-Kummissjoni 
għall-persuni b'diżabilità, dwar attivitajiet ta' qabel is-sottomissjoni tal-Aġenzija 
Ewropea għall-Mediċini, dwar il-ġestjoni mill-Kummissjoni ta' sitwazzjonijiet ta' 
"bibien iduru" dwar sitwazzjonijiet tal-persunal tal-UE, u dwar l-obbligu ta' rendikont 
tal-ħidma leġiżlattiva tal-Kunsill; billi fl-2018 l-Ombudsman fetħet għaxar inizjattivi 
strateġiċi dwar, fost suġġetti oħra, l-użu tal-lingwi fis-servizz ċivili tal-UE, il-politiki 
kontra l-fastidju fis-servizz ċivili tal-UE, u l-protezzjoni tat-tfal fil-migrazzjoni; 

F. billi fl-2018 l-Ombudsman nediet sit web ġdid, li jinkludi interfaċċja riveduta u faċli 
għall-utent għal ilmentaturi potenzjali; billi l-proċedura "rapida" tal-Ombudsman biex 
jiġu ttrattati lmenti dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tirrifletti l-impenn tal-
Ombudsman li tipprovdi assistenza u tieħu deċiżjonijiet fi żmien 40 jum għal dawk li 
jfittxu l-għajnuna, fl-24 lingwa uffiċjali kollha tal-UE; billi din l-inizjattiva l-ġdida hija 
parti minn strateġija biex tittejjeb l-effikaċja tal-uffiċċju tagħha;

G. billi b'segwitu għall-inkjesta tagħha, l-Ombudsman sabet li n-nuqqas ta' trasparenza 
mill-Kunsill dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti leġiżlattivi tiegħu u l-prattiki 
kurrenti tal-Kunsill fir-rigward tat-trasparenza tal-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet 
tiegħu – speċifikament matul il-fażi preparatorja fil-livell tal-Coreper u fil-livell tal-
gruppi ta' ħidma – jikkostitwixxu amministrazzjoni ħażina;
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H. billi fl-2018 l-Ombudsman nediet strateġija kontra l-fastidju billi ġew eżaminati l-
politiki kontra l-fastidju li l-amministrazzjoni tal-UE għandha stabbiliti; billi fl-2018 l-
Ombudsman iddeċidiet li tikteb lil 26 istituzzjoni u aġenzija tal-UE fejn talbet dettalji 
dwar il-politiki u kif dawn jiġu implimentati;

I. billi l-Ombudsman jagħmel parti mill-qafas tal-UE taħt il-UNCPRD inkarigat mill-
protezzjoni, il-promozzjoni u l-monitoraġġ tal-implimentazzjoni ta' dik il-Konvenzjoni 
fil-livell tal-istituzzjonijiet tal-UE;

1. Jilqa' r-rapport annwali għall-2018 ippreżentat mill-Ombudsman Ewropew;

2. Jifraħ lil Emily O'Reilly għax-xogħol u l-isforzi kostruttivi tagħha biex ittejjeb il-
kwalità tal-amministrazzjoni tal-UE u l-aċċessibbiltà u l-kwalità tas-servizzi li din toffri 
liċ-ċittadini;

3. Jenfasizza l-importanza tat-trasparenza u l-aċċess pubbliku għad-dokumenti miżmuma 
mill-Kunsill; jenfasizza l-ħidma tal-Ombudsman biex il-proċess leġiżlattiv tal-UE jkun 
aktar responsabbli lejn il-pubbliku;

4. Jitlob li l-Kunsill, bħala wieħed miż-żewġ komponenti tal-leġiżlatura Ewropea, jallinja 
l-metodi ta' ħidma tiegħu mal-istandards ta' demokrazija parlamentari u kif rikjest skont 
it-Trattati, pjuttost milli jaġixxi bħal forum diplomatiku, li mhuwiex il-funzjoni 
maħsuba tiegħu;

5. Iħeġġeġ lill-Ombudsman tkompli timmonitorja l-implimentazzjoni tar-regoli riveduti 
tal-Kummissjoni dwar il-"bibien iduru" li ġew stabbiliti f'Settembru 2018;

6. Jirrikonoxxi l-ħtieġa ta' trasparenza fil-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet tal-UE; 
jappoġġja l-iżvilupp bejn is-servizzi tat-tliet istituzzjonijiet tal-Portal Leġiżlattiv 
Konġunt, li se jipprovdi mezz faċli għall-utent billi jippermetti lil dawk li mhumiex 
speċjalisti li jkollhom aċċess għall-informazzjoni dwar il-proċeduri leġiżlattivi li jkunu 
għaddejjin; 

7. Jappoġġja l-pubblikazzjoni tad-dokumenti tat-trilogu finali; jinnota li s-sentenza fil-
kawża De Capitani (T-540/15) f'Marzu 2018 tiddikjara li l-fehmiet tal-istituzzjonijiet 
riflessi fid-dokumenti "b'erba' kolonni" ma kinux jaqgħu taħt preżunzjoni ġenerali ta' 
nuqqas ta' żvelar; jinnota li n-natura sensittiva tas-suġġett rifless fid-dokumenti tat-
trilogu ma kinitx ikkunsidrata fiha nnifisha li tikkostitwixxi bażi suffiċjenti biex jiġi 
rifjutat l-aċċess għall-pubbliku; 

8. Itenni li l-indipendenza tal-BĊE tagħti lill-membri tal-Bord Eżekuttiv tiegħu l-libertà li 
jiddeċiedu, b'mod responsabbli u abbażi tar-rispett għall-obbligu ta' rendikont xieraq, 
jekk jiħdux sehem fil-fora, inklużi dawk mhux miftuħa għall-pubbliku ġenerali, meta 
jqisu li dan ikun meħtieġ biex jiġi żgurat l-aħjar twettiq tal-politika monetarja tal-BĊE; 
jinnota l-opinjoni tal-Ombudsman tal-5 ta' Lulju 2018;

9. Jistieden lill-Kummissjoni, fil-fażi ta' djalogu informali bejnha u l-Istati Membri, biex 
tiżgura trasparenza u aċċess għad-dokumenti u l-informazzjoni fir-rigward tal-proċeduri 
tal-EU Pilot b'relazzjoni mal-petizzjonijiet riċevuti; jistieden lill-Kummissjoni tieħu 
approċċ differenti fir-rigward tal-investigazzjonijiet ta' ksur tad-dritt tal-UE u tniedi 
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proċeduri ta' ksur li ma jistriħux biss fuq il-mekkaniżmu tal-EU Pilot;

10. Jenfasizza l-importanza tal-miżuri meħuda biex tissaħħaħ it-trasparenza tad-
deċiżjonijiet li jittieħdu fil-proċeduri ta' ksur; ifakkar li fl-2014 il-Kummissjoni waqqfet 
pjattaforma ċentralizzata b'informazzjoni komprensiva dwar każijiet ta' ksur, fuq is-sit 
web Europa; jenfasizza li l-Kummissjoni tipprovdi lill-Parlament Ewropew u lill-
pubbliku b'informazzjoni dwar il-fajls tal-EU Pilot u dwar il-każijiet ta' ksur fir-rapporti 
annwali tagħha dwar il-monitoraġġ tal-applikazzjoni tad-dritt tal-UE;

11. Jappoġġja l-impenn tal-Ombudsman biex ittejjeb it-trasparenza tal-lobbjar tal-UE; 
jappoġġja l-impenn tal-Kummissjoni li timplimenta r-regoli orizzontali riveduti dwar il-
gruppi ta' esperti, inkluż fir-rigward tat-trasparenza u l-kunflitt ta' interessi; jenfasizza l-
importanza li jiġu rreġistrati individwi u organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw interessi 
privati fir-Reġistru tat-Trasparenza sabiex il-ħatriet ikunu jistgħu jsiru f'konformità mar-
regoli orizzontali; 

12. Jenfasizza l-importanza tal-prattika eżistenti minn Ottubru 2018 li r-Reġistru ta' 
Trasparenza juri l-lista ta' laqgħat li r-reġistranti kellhom mal-Kummissarji, il-membri 
tal-kabinett tagħhom u d-Diretturi Ġenerali;

13. Jenfasizza l-ħtieġa ta' ftehim interistituzzjonali dwar reġistru ta' trasparenza li jkopri l-
Parlament Ewropew, il-Kummissjoni u l-Kunsill; jappoġġja l-ħidma li saret fl-ewwel 
laqgħat ta' orjentazzjoni u fin-negozjati li bdew f'Jannar 2018;

14. Jinnota bi tħassib li l-Kummissjoni attwali ma stabbilietx proċedura ta' ħatra speċifika 
għas-Segretarju Ġenerali, u jitlob lill-Kummissjoni l-ġdida biex tagħmel dan; 

15. Jappoġġja l-proposta adottata mill-Kummissjoni fil-31 ta' Jannar 2018 għal Kodiċi ta' 
Kondotta ġdid għall-Membri tal-Kummissjoni Ewropea; jappoġġja t-tisħiħ stabbilit 
skont il-Kodiċi l-ġdid, jiġifieri l-estensjoni tal-perjodu għan-notifika obbligatorja ta' 
attivitajiet ta' wara l-mandat u projbizzjoni fuq l-ex Kummissarji li jeżerċitaw lobbjar 
fuq il-Kummissjoni;

16. Itenni u jemmen bil-qawwa li jeħtieġ li jiġu applikati regoli u standards morali u etiċi 
stretti fl-istituzzjonijiet kollha tal-UE bil-għan li jiġi żgurat ir-rispett għad-dmir tal-
integrità u d-diskrezzjoni; 

17. Iħeġġeġ lill-Ombudsman timmonitorja l-konformità tar-Reġim Komuni tal-
Assigurazzjoni tal-Mard (JSIS) mal-UNCPRD; iħeġġeġ lill-Kummissjoni taġġorna t-test 
tad-Dispożizzjonijiet Ġenerali ta' Implimentazzjoni (DĠI), li jirregolaw l-operat tal-JSIS 
fir-rigward tal-ispejjeż mediċi ta' persuni b'diżabilità jew mard serju;

18. Jilqa' l-Premju tal-Ombudsman għal Amministrazzjoni Tajba, li jirrikonoxxi l-isforzi tas-
servizz ċivili tal-UE biex jinstabu mezzi innovattivi ta' kif għandhom jiġu implimentati 
politiki favur iċ-ċittadini;

19. Iħeġġeġ lill-Ombudsman tkompli bil-kollaborazzjoni tagħha mal-ombudsmen 
nazzjonali permezz tan-Netwerk Ewropew tal-Ombudsmen;

20. Jesprimi l-apprezzament tiegħu għall-kooperazzjoni eċċellenti tal-Ombudsman u t-tim 
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tagħha mal-Kumitat għall-Petizzjonijiet;

21. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni u r-rapport tal-
Kumitat għall-Petizzjonijiet lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Ombudsman Ewropew, 
lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri kif ukoll lill-ombudsmen tal-Istati 
Membri jew lil awtoritajiet kompetenti simili.
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NOTA SPJEGATTIVA

Ir-rapport annwali dwar l-attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew fis-sena 20184 ġie ppreżentat 
uffiċjalment lill-President tal-Parlament Ewropew fi xxx 2019, u l-Ombudsman, is-
Sinjura Emily O'Reilly, ippreżentat ir-rapport lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet fl-
4 ta' Settembru 2019 fi Brussell.

Il-mandat tal-Ombudsman huwa stabbilit fl-Artikolu 24 u 228 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE). 

L-Artikolu 24 tat-TFUE, kif ukoll l-Artikolu 43 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE, 
jistabbilixxu d-dritt li jitressaq ilment lill-Ombudsman Ewropew. 

Skont l-Artikolu 228 tat-TFUE, l-Ombudsman Ewropew, elett mill-Parlament Ewropew, 
għandu s-setgħa li jirċievi lmenti minn kwalunkwe ċittadin tal-Unjoni, jew kwalunkwe 
persuna fiżika jew ġuridika li tirrisjedi jew li jkollha l-uffiċċju tagħha rreġistrat fi Stat 
Membru, fir-rigward ta' każijiet ta' amministrazzjoni ħażina fl-attivitajiet tal-istituzzjonijiet, 
il-korpi, l-uffiċċji jew l-aġenziji tal-Unjoni, bl-eċċezzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni 
Ewropea li taġixxi fir-rwol ġudizzjarju tagħha.

Amministrazzjoni ħażina tfisser amministrazzjoni ta' kwalità baxxa jew b'nuqqasijiet. Din 
isseħħ jekk istituzzjoni tonqos milli taġixxi f'konformità mal-liġi, tonqos milli tirrispetta l-
prinċipji ta' amministrazzjoni tajba jew tikser id-drittijiet tal-bniedem.

Aspett ewlieni tal-verżjoni kurrenti tat-Trattati, relatat strettament mal-attivitajiet tal-
Ombudsman, huwa inkluż fl-Artikolu 15 tat-TFUE. Tabilħaqq, l-Artikolu 15 tat-TFUE 
jistabbilixxi li l-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-Unjoni jeħtiġilhom iwettqu 
xogħolhom bl-aktar mod miftuħ possibbli sabiex jippromwovu governanza tajba u jiżguraw 
il-parteċipazzjoni tas-soċjetà ċivili. Barra minn hekk, huwa jipprevedi wkoll li kwalunkwe 
ċittadin tal-Unjoni, u kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika li tirrisjedi jew li jkollha l-
uffiċċju rreġistrat tagħha fi Stat Membru, jeħtiġilha li jkollha dritt ta' aċċess għad-dokumenti 
tal-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-Unjoni.

Pedament ieħor, partikolarment marbut mar-rwol tal-Ombudsman, huwa l-Artikolu 41(1) tal-
Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE, fejn huwa enfasizzat li "kull persuna għandha d-dritt 
li dak kollu li jirrigwardaha jiġi trattat b'mod imparzjali u ġust u fi żmien raġonevoli mill-
istituzzjonijiet, il-korpi u l-organi tal-Unjoni".

Fl-2018, 17 996 ċittadin talbu lis-servizzi tal-Ombudsman jgħinuhom, li minnhom 14 596 
ingħataw parir permezz tal-Gwida Interattiva li tinsab fis-sit web tal-Ombudsman, filwaqt li l-
1 220 talba l-oħra għal informazzjoni ġew imwieġba mis-servizzi tal-Ombudsman u 2 180 
ġew trattati mill-Ombudsman bħala lmenti.

Mill-għadd totali ta' 2 180 ilment ipproċessat mill-Ombudsman fl-2018, 880 kienu jaqgħu fil-
mandat tal-Ombudsman u 1 300 kienu jaqgħu barra mill-kamp ta' applikazzjoni tal-mandat 
tal-Ombudsman.

Fl-2018, l-Ombudsman fetħet 490 inkjesta, li minnhom 482 kienu bbażati fuq ilmenti u 

4 https://europa.eu/!hh96tm
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tmienja kienu inkjesti fuq inizjattiva proprja, filwaqt li għalqet 545 inkjesta (534 ibbażati fuq 
ilmenti u 11-il inkjesta fuq inizjattiva proprja). Ħafna mill-inkjesti kienu jikkonċernaw lill-
Kummissjoni (285 inkjesta jew 58.2 %), segwiti mill-aġenziji tal-UE (43 inkjesta jew 8.8 %), 
il-Parlament (30 inkjesta jew 6.1 %), l-Uffiċċju Ewropew għas-Selezzjoni tal-Persunal 
(EPSO) (23 inkjesta jew 4.7 %), is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) 
(23 inkjesta jew 4.7 %), il-Bank Ewropew tal-Investiment (16-il inkjesta jew 3.3 %), l-
Uffiċċju Ewropew ta' Kontra l-Frodi (OLAF) (14-il inkjesta jew 2.8 %) u istituzzjonijiet oħra 
(56 inkjesta jew 11.4 %).

It-tliet kwistjonijiet prinċipali tal-Ombudsman fl-inkjesti magħluqa fl-2018 kienu: it-
trasparenza, l-obbligu ta' rendikont u l-aċċess tal-pubbliku għall-informazzjoni u d-dokumenti 
(20.6 %), il-kultura tas-servizz (16.8 %) u r-rispett għad-drittijiet proċedurali (16.5 %). Temi 
oħra jinkludu kwistjonijiet etiċi, il-parteċipazzjoni pubblika fit-teħid ta' deċiżjonijiet tal-UE, 
ir-rispett għad-drittijiet fundamentali, l-użu xieraq tad-diskrezzjoni, anki fil-proċeduri ta' ksur, 
il-ġestjoni finanzjarja tajba ta' offerti, għotjiet u kuntratti tal-UE, ir-reklutaġġ, u l-ġestjoni 
tajba tal-kwistjonijiet tal-persunal tal-UE.

Fil-ħidma strateġika tiegħu fl-2018, l-uffiċċju tal-Ombudsman fetaħ ħames inkjesti strateġiċi 
ġodda, rispettivament dwar it-trattament ta' persuni b'diżabilità taħt ir-Reġim Komuni tal-
Assigurazzjoni tal-Mard, dwar l-aċċessibbiltà tas-siti web tal-Kummissjoni għall-persuni 
b'diżabilità, dwar attivitajiet ta' qabel is-sottomissjoni tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini, 
dwar il-ġestjoni mill-Kummissjoni ta' sitwazzjonijiet ta' "bibien iduru" dwar sitwazzjonijiet 
tal-persunal tal-UE, u dwar l-obbligu ta' rendikont tal-ħidma leġiżlattiva tal-Kunsill;

L-Ombudsman fetħet ukoll 10 inizjattivi strateġiċi dwar, fost suġġetti oħra, l-użu tal-lingwi 
fis-servizz ċivili tal-UE, il-politiki kontra l-fastidju fis-servizz ċivili tal-UE, il-protezzjoni tat-
tfal fil-migrazzjoni u r-ritorni u regoli tal-"bibien iduru" f'diversi istituzzjonijiet u korpi tal-
UE.

Ir-Rapporteur jissottolinja li l-inkjesti relatati mat-trasparenza u mal-obbligu ta' rendikont, 
inklużi l-inkjesti relatati mal-aċċess għall-informazzjoni u d-dokumenti, jibqgħu 
jirrappreżentaw l-akbar proporzjon ta' każijiet trattati mill-Ombudsman fl-2018 (20.6 %).
Din is-sena kienet notevoli wkoll għall-użu ta' wieħed mill-poteri mhux użati b'mod frekwenti 
tal-Ombudsman: il-preżentazzjoni ta' Rapport Speċjali lill-Parlament Ewropew dwar l-obbligu 
ta' rendikont tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. 

Il-perċezzjoni pubblika tal-UE ssawret parzjalment permezz ta' kultura tat-"tort ta' Brussell". 
Ir-Rapporteur jaħseb li huwa importanti għad-demokrazija tal-UE u d-dibattiti pubbliċi 
infurmati li din il-perċezzjoni pubblika tiġi miġġielda, u li l-pubbliku għandu d-dritt li jkun jaf 
kif il-gvern tiegħu jikkontribwixxi għat-tfassil tal-leġiżlazzjoni tal-UE. Għalhekk, ir-
Rapporteur jappoġġja l-proposta biex tittejjeb it-trasparenza leġiżlattiva fil-Kunsill. L-
Ombudsman għamel għadd ta' rakkomandazzjonijiet lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea biex il-
pubbliku jkun jista' jsegwi l-proċess leġiżlattiv tal-UE b'mod aktar faċli: 

a) billi jirreġistra b'mod sistematiku l-identità tal-gvernijiet tal-Istati Membri meta 
jesprimu pożizzjonijiet f'korpi preparatorji tal-Kunsill;

b) billi jiżviluppa kriterji ċari u disponibbli pubblikament għal kif jikklassifika d-
dokumenti tiegħu bħala "LIMITE", f'konformità mad-dritt tal-UE; 
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c) billi jirrevedi b'mod sistematiku l-istatus "LIMITE" tad-dokumenti fi stadju bikri, 
qabel l-adozzjoni finali ta' att leġiżlattiv, inkluż qabel ma jibdew in-negozjati informali 
fit-trilogi, f'liema punt il-Kunsill ikun laħaq pożizzjoni inizjali dwar il-proposta;

Ir-rapporteur jinsab kuntent bid-djalogu essenzjali u produttiv bejn l-Ombudsman u l-Kumitat 
għall-Petizzjonijiet, li hija sistema effettiva biex wieħed jindirizza t-tħassib tal-pubbliku għal 
gwida u għajnuna: billi l-Ombudsman jittratta l-ilmenti kontra l-istituzzjonijiet, il-korpi, l-
aġenziji tal-UE, u l-Kumitat għall-Petizzjonijiet jittratta l-petizzjonijiet li jikkonċernaw l-
oqsma ta' attività tal-UE madwar l-Ewropa.


