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Suġġett: Sommarju ta’ prattiki relatati mar-rinunzja u d-difiża tal-immunità

Fil-laqgħa tiegħu tat-2 ta’ Settembru 2009, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali qabel dwar il-
kjarifika ta’ proċeduri interni li japplikaw għar-rinunzja u d-difiża tal-immunità fil-Kumitat 
għall-Affarijiet Legali, skont ir-regoli li ġejjin.
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1. Kunfidenzjalità

L-Artikolu 7(11) tar-Regoli ta’ Proċedura jistipula li ‘Il-kumitat għandu jittratta dawn il-
kwestjonijiet u juża d-dokumenti li jkun irċieva bl-akbar kunfidenzjalità’.

Il-kunfidenzjalità tikkonċerna kemm l-organizzazzjoni tal-laqgħat kif ukoll l-aċċess għal 
dokumenti. 

1.1. Laqgħat in camera

L-Artikolu 103(4) jistipula li ‘il-kunsiderazzjoni mill-kumitat responsabbli għal talbiet relatati 
ma’ proċeduri dwar l-immunità skont l-Artikolu 7 għandha ssir dejjem in camera’.

Ir-Regoli ta’ Proċedura ma joffru l-ebda indikazzjoni dwar ir-regoli speċifiċi li għandhom 
jitħarsu meta l-laqgħa jkollha ssir in camera. Għal din ir-raġuni jkun hemm il-ħtieġa ta’ 
soluzzjoni għall-problema dwar min ikun jista’ joqgħod fis-sala matul l-eżami ta’ każ ta’ 
difiża jew rinunzja ta’ immunità. 

Il-prattika tradizzjonali tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali tqajjem xi problemi li jistgħu jkunu 
ttrattati skont il-prinċipju ġenerali li persuni jiddaħħlu fis-sala jekk jissodisfaw żewġ 
kondizzjonijiet: 

 li jkollhom responsabilità politika jew obbligu statutorju għall-kunfidenzjalità sostnuti 
minn reġim dixxiplinari, u

 li l-preżenza tagħhom fis-sala tkun iġġustifikata mill-funzjonijiet tagħhom. 

Dawn iż-żewġ kondizzjonijiet iwasslu biex il-preżenza fis-sala tkun limitata għall-kategoriji li 
ġejjin: 

1. il-membri sħaħ jew sostituti tal-kumitat, iżda wkoll kull membru tal-Parlament, anki 
jekk ma jkunux jistgħu jintervienu aktar milli skont il-kondizzjonijiet imsemmijin fl-
Artikoli 187(2) u 193(3) tar-Regoli ta’ Proċedura; 

2. l-uffiċjali (li jkunu soġġetti għall-obbligu statutorju tal-kunfidenzjalità) sa kemm id-
dmirijiet tagħhom jiġġustifikawha; dan jimplika l-preżenza fis-sala tas-segretarjat tal-
kumitat, tas-servizz legali u s-servizz tad-DG PRES responsabbli għall-immunitajiet;

3. l-aġenti tal-gruppi politiċi (ukoll soġġetti għall-obbligu statutorju tal-kunfidenzjalità), 
bħal fil-każ preċedenti, sa kemm id-dmirijiet tagħhom jiġġustifikawha; dan jimplika l-
preżenza fis-sala ta’ dawk l-aġenti ta’ gruppi politiċi li s-soltu jsegwu l-attivitajiet tal-
Kumitat għall-Affarijiet Legali; 

4. L-assistenti taċ-Chairman u tar-rapporteurs tal-immunità.

1.2. Aċċess għal dokumenti
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L-aċċess għal dokumenti jqajjem bosta problemi. 

 L-ewwel nett,  jeħtieġ tinstab soluzzjoni għall-aċċess għas-sett sħiħ ta’ dokumenti 
oriġinali ta’ kull każ, bosta drabi voluminużi. Il-prattika tradizzjonali kienet li d-
dokumenti jistgħu jkunu kkonsultati mill-membri jew mill-assistenti tagħhom
(awtorizzati kif imiss) fil-bini tas-segretarjat. Wieħed jifhem li mhux possibbli li 
jissellifhom jew li jieħu fotokopji tagħhom. Din il-prattika tradizzjonali hija 
kkonfermata.

 Min-naħa l-oħra, tqum il-kwistjoni dwar liema dokumenti jew, skont il-każ, liema 
informazzjoni fil-qosor, għandhom ikunu tradotti jew imqassma. Ir-regola 
tradizzjonali, li biha r-rapporteur ikun jista’ jiddeċiedi dwar din il-kwistjoni, hija 
kkonfermata. Jekk tqum xi problema, iċ-chairman jagħmel medjazzjoni. Ta’ min 
jiftakar li n-nomina ta’ rapporteurs ‘permanenti’ għandha l-għan li tisfrutta t-tagħrif 
espert f’din il-kwistjoni.

Jeħtieġ li wieħed jiftakar f’dan ir-rigward li d-diffikultajiet l-oħra imposti mill-
implimentazzjoni tal-kodiċi tal-multilingwiżmu jinkuraġġixxu lil dak li jkun li jqis 
dawn il-kwistjonijiet b’mod awster. 

Ġabra fil-qosor tal-fatti prinċipali b’rabta ma’ kull każ għandha tkun iċċirkulata lill-
membri tal-kumitat b’mod xieraq, taħt ir-responsabilità tar-rapporteur. Barra minn 
dan, l-‘avviz lill-membri’ tradizzjonali għandu jinkludi l-lista sħiħa ta’ dokumenti 
rċevuti li jistgħu jkunu kkonsultati fil-bini tas-segretarjat. 

 Fl-aħħar nett, jeħtieġ ukoll li jkun hemm soluzzjoni għall-arranġamenti għat-tqassim 
ta’ dokumenti, kwistjoni li fiha ma jidhirx li l-kunfidenzjalità u l-effikaċja jistgħu jiġu 
rikonċiljati faċilment. Id-dokumenti għandhom jintbagħtu lill-Membri bil-posta 
elettronika fil-format pdf. It-trattament korrett tad-dokumenti huwa r-responsabilità 
tal-Membri. 

2. Il-parteċipazzjoni fil-laqgħa tal-Membru li l-immunità tiegħu tkun is-suġġett tal-każ

Ir-regola ġenerali tradizzjonali hija li tkun ipprojbita l-preżenza fis-sala tal-Membru tal-
Parlament li l-każ tiegħu ikun qed jiġi diskuss, bil-għan li tkun ippriservata l-libertà tal-
espressjoni ta’ membri oħra waqt li jkunu qed jittrattaw il-każ. 

Ir-Regoli ta’ Proċedura juru biss li l-Membru interessat m’għandux jieħu sehem fid-dibattitu 
dwar il-każ tiegħu/tagħha fil-plenarja. Min-naħa l-oħra, l-Artikolu 193(3) jippermetti lill-
kumitat jiddeċiedi dwar l-attendenza għal laqgħa ta’ Membri tal-Parlament li ma jkunux 
jappartienu lill-kumitat.

Għalhekk, il-metodu tradizzjonali huwa kkonfermat: il-Membru li l-każ tiegħu jkun qed jiġi 
diskuss, jew ir-rappreżentant tiegħu, ikun mistieden iħalli s-sala matul id-dibattitu dwar il-każ.
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3. Ir-rappreżentazzjoni tal-Membru li l-immunità tiegħu tkun is-suġġett tal-każ

Ir-Regoli ta’ Proċedura jippermettu lill-Membru jew lil min kien Membru li jkun 
irrappreżentat minn Membru ieħor tal-Parlament. L-Artikolu 7(3) jistipula li ‘Huwa (il-
Membru) jista’ jkun rappreżentat minn membru ieħor.’

Il-kwistjoni dwar membri tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali li jirrappreżentaw lill-Membru li 
l-immunità tiegħu tkun qed tiġi diskussa titqajjem għal żewġ raġunijiet: 

 biex ma jitħallewx jaġixxu bħala mħallfin u partijiet interessati, 
 biex ikun garantit li l-Membri kollha tal-Parlament ikunu ttrattati b’mod ugwali mill-

Kumitat għall-Affarijiet Legali. 

Għal dawn ir-raġunjiet, il-membri tal-kumitat qed jintalbu jirrifjutaw li jirrappreżentaw 
Membri li l-immunità tagħhom tkun qed tiġi diskussa. 

_____________
10 ta’ Settembru 2009


	791014MT.doc

