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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali (Kumitat INTA) jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni 
Ewropea li għandha l-iskop li jiġu implimentati regoli aktar flessibbli u proċeduri aktar 
sempliċi għall-aċċess tal-pubbliku għad-dokumenti tal-istituzzjonijiet Ewropej.

Ir-reviżjoni tirrigwarda kważi esklussivament il-libertajhiet ċivili u hija aktar ta' natura legali 
u kostituzzjonali (elementi li li ma jaqgħux taħt il-kompetenzi tal-Kumitat tal-Kummerċ 
Internazzjonali ).

Madankollu, fl-opinjoni tagħha r-rapporteur tqis li l-proposta tal-Kummissjoni, minkejja li 
tinkludi dokumenti kummerċjali u industrijali marbuta ma' tilwim u neguzjati kummerċjali 
taħt il-kategorija ta' "dokumenti sensittivi", din għandha tiġi analizzata b'mod separat.

L-emendi li huma proposti f'din l-opinjoni għandhom l-iskop li jqarrbu lejn xulxin il-kontenut 
tal-proposta u l-intenzjonijiet u l-iskopijiet tar-riforma. Trattament preferenzjali għall-utenti 
huwa meħtieġ sakemm dan ma jintużax biex jaħbi interessi kummerċjali li jmorru kontra 
drittijiet u intesessi tal-konsumaturi minħabba "interess pubbliku predominati".

Ir-rapporteur temmen li din l-għażla li jitneħħew l-interessi kummerċjali jeħtieġ li tiġi indikata 
b'mod aktar ċar fit-test ġaladarba l-iskop ewlieni tar-reviżjoni tar-regoli huwa li jaqdi l-
interess tal-pubbliku u jsaħħaħ id-drittijiet taċ-ċittadini.

L-objettivi tal-proposta għar-regolazzjoni jinkludu l-kjarifika tal-proċeduri rigward 
eżenzjonijiet, jiġifieri, dawk il-każijiet fejn ir-regoli li jirrigwardaw it-trasparenza u x-xandir 
ma jeżistux. Fost l-eċċezzjonijiet, it-test jipprevedi l-interessi kummerċjali komuni, kif kien il-
każ tat-test preċendenti. Madankollu, il-proposta ssemmi wkoll speċifikament iċ-ċirkostanzi li 
fihom sigrieti kummerċjali m'għandhomx jinkixfu, jiġfieri, sakemm każijiet bħal dawn ma 
jitressqux quddiem tribunal biex isolvi tilwimiet bilaterali jew permezz tal-Mekkaniżmu għas-
Soluzzjoni ta' Tilwimiet tad-WTO.

Il-modifika li tipproponi l-Kummissjoni tikkjarifika t-test: l-interesii kummerċjali jibqgħu 
mħarsa, ukoll f'każijiet fejn illum isservi ta' ġustifikazzjoni evidenti għat-talbiet tal-UE vis-à-
vis s-soluzzjoniji ta' tilwimiet mit-tribunal tad-WTO.

Barra dan il-każ, il-proposta ssemmi r-regoli li japplikaw għal dokumenti kunfidenzjali 
rigward neguzjati kummerċjali. Dawn id-dokumenti li l-Kumitat 133, li kien inkarigat mid-
definizzjoni tal-politika kummerċjali tal-Unjoni Ewropea, bagħat lill-awtoritajiet pubbliċi 
aktar għoljin, huma ta' natura sensittiva. L-INTA hu konxja tal-ħtieġa li tinżamm il-
kunfidenzjalità tad-dokumenti ppreparati minn dan il-Kumitat 133 u jirriserva d-dritt li 
jimmoniterja l-politika kummerċjali implimentata mill-Kummissjoni u mill-Kunsill. Għal 
dawn it-tipi ta' dokumenti r-regoli ta' klassifikazzjoni u ta' aċċess interistituzzjonali u pubbliku 
huma definiti mid-deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-29 ta' Novembru 2001 li temenda r-regoli 
interni tagħha. (C(2001)3031).

L-aħħar reviżjoni tar-regolament li jirrigwarda l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-
Kummissjoni jmur lura għall-2001, immedjatament wara r-reviżjoni tar-regolament dwar il-
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klassifikazzjoni ta' dokumenti sensittivi. Minn naħa, jekk il-Kummissjoni għandha tabilħaqq 
l-iskop li ttejjeb b'mod sinifikattiv l-aċċess għal kull tip ta' dokument, jeħtieġ li jkun hemm 
reviżjoni tar-regoli interni kollha.

Min-naħa l-oħra, il-Kumitat INTA jeħtieġ li jirrispetta regoli stretti rigward it-trażmissjoni ta' 
informazzjoni b'aċċess limitat, ukoll fost il-membri tiegħu stess, għaliex dawn huma regoli li 
tfasslu fl-2001, data meta l-Kumitat kien għadu ma jeżistix.

Ir-rapporteur tenfasizza għalhekk li jeħtieġ li jkun hemm reviżjonijiet f'perjodi regolari tar-
regoli ta' klassifikazzjoni u ta' trażmissjoni ta' dokumenti sensittivi tal-Kummissjoni Ewropea 
għall-istituzzjonijiet l-oħra, inkluż il-Parlament Ewropew.

Il-proposta attwali ta' reviżjoni tal-aċċċess tal-pubbliku m'għandhiex titqies bħala sempliċi 
formalità. L-integralità tal-proċess ta' aċċess ta' persuni legali jew ta' kull ċittadin għal kull tip 
ta' dokument trid tiġi eżaminata b'mod estremament tajjeb jekk irridu li r-reviżjoni tirnexxi.
F'dan ir-rigward, ir-rapporteur għalhekk tqis li informazzjoni tajba taċ-ċittadini rigward il-
parteċipazzjoni tagħhom fil-process leġiżlattiv tal-UE tikkostitwixxi dritt fundamentali u li 
għalhekk id-dokumenti kummerċjali ma jridux jiġu esklużi minn din ir-riforma.

Għal dawn ir-raġunijiet kollha, ir-rapporteur tressaq dawn l-emendi:

EMENDI

Il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonal jistieden lill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-
Ġustizzja u l-Intern, bħala kumitat responsabbli, biex jinkorpora fir-rapport tiegħu l-emendi li 
gejjin.

Emenda 1

Proposta għal regolament
Artikolu 9(1)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dokumenti sensittivi human dokumenti 
li ġejjin mill-istituzzjonijiet jew mill-
aġenziji mwaqqfa minnhom, mill-Istati 
Membri, pajjiżi terzi jew 
Organizzazzjonijiet Internazzjonali, 
klassifikati bħala "TRÉS SECRET/TOP 
SECRET", "SECRET" jew 
"CONFIDENTIEL" skont ir-regoli tal-
istituzzjoni rilevanti, li jħarsu l-interessi 
essenzali tal-Unjoni Ewropea jew ta' 
wieħed jew aktar mill-Istati Membri tagħha 
fl-oqsma koperti mill-Artikolu 4(1)(a), 

1. Dokumenti sensittivi human dokumenti 
li ġejjin mill-istituzzjonijiet jew mill-
aġenziji mwaqqfa minnhom, mill-Istati 
Membri, pajjiżi terzi jew 
Organizzazzjonijiet Internazzjonali, 
klassifikati bħala "TRÉS SECRET/TOP 
SECRET", "SECRET" jew 
"CONFIDENTIEL" skont ir-regoli tal-
istituzzjoni rilevanti, li jħarsu l-interessi 
essenzali tal-Unjoni Ewropea jew ta' 
wieħed jew aktar mill-Istati Membri tagħha 
fl-oqsma koperti mill-Artikolu 4(1)(a), 
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partikolarment is-sigurtà pubblika, 
kwistjonijiet militari u tad-difiża.

partikolarment is-sigurtà pubblika, 
kwistjonijiet militari u tad-difiża.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Ikun jaqbel li kull istituzzjoni tfassal u tirrevedi l-istandards tagħha sabiex jiġu stabbiliti 
kriterji ta' klassifikazzjoni ta' dokumenti f'perjodu ta' żmien definit sewwa. Id-dokumnti 
mibgħuta mill-Kumitat 133,  inkarigat mid-definizzjoni tal-politika kummerċjali tal-UE u 
minn istituzzjonijiet pubbliċi oħrajn,  jagħmlu parti mill-kategoriji ta' dokumenti sensisttivi.
Il-Kumitat INTA huwa konxju mill-ħtieġa li tinżamm il-kunfidenzjalità tad-dokumenti mfasslin 
mill-Kumitat 133 u jirriżerva d-dritt li jikkontrolla l-pulitika kummerċjali implimentata mill-
Kummissjoni u mill-Kunsill fl-interess taċ-ċittadini.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Artikolu 10(1)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-applikant għandu jkollu aċċess għad-
dokumenti jew billi jarhom fil-post jew 
billi jirċievi kopja, inkluż, fejn disponibbli, 
kopja elettronika, skont il-preferenza tal-
applikant.

1. L-applikant għandu jkollu aċċess għad-
dokumenti jew billi jarhom fil-post jew 
billi jirċievi kopja, inkluż, fejn disponibbli, 
kopja elettronika, skont il-preferenza tal-
applikant. L-applikant iħallas l-ispiża tal-
produzzjoni u tal-impustar tal-kopji. Il-
ħlas m'għandux jaqbeż l-ispiża reali tal-
produzzjoni u l-impustar tal-kopji. L-
aċċess għad-dokumenti fuq il-post huwa 
bla ħlas, kif ukoll meta n-numru ta' kopji 
ma jabiżx l-20 paġna A4 jew meta jkun 
aċċess dirett taħt forma elettronika jew 
mir-reġistru.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Il-Kumitat jixtieq jagħmel proċeduri sempliċi għall-aċċess għad-dokumenti u jelimina 
referenza espliċita tal-obbligu tiegħu li jqiegħed id-dokumenti għad-dispożizzjoni bi ħlas meta 
n-numru ta' dokumenti jaqbeż ċertu ammont. Dan il-paragrafu għandu jinżamm għalkemm 
irid jittejjeb, għaliex iċ-ċittadin għandu dmir iħallas għall-kopji li jitlob, imma huwa normali 
li jkun jaf b'dan, li jkun jaf il-metodu tal-kalkolu tal-ħlas għall-kopji, kif ukoll li jkun jista' 
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jkollu aċċess għad-dokumenti meta ma jkunx hemm bżonn li jsiru kopji tagħhom.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Artikolu 11(3)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-istituzzjonijiet għandhom mal-ewwel 
jieħdu l-miżuri meħtieġa sabiex 
jistabbilixxu reġistru li għandu jkun 
operazzjonali sat-3 Ġunju 2002.

3. L-istituzzjonijiet għandhom mal-ewwel 
jieħdu l-miżuri meħtieġa sabiex 
jistabbilixxu reġistru li għandu jkun 
operazzjonali sa sitt xhur wara d-dħul fis-
seħħ ta' dan ir-regolament.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

F'ġieħ il-konsistenza jeħtieġ li tinbidel id-data b'relazzjoni mal-emendar tad-dokument u l-
iskadenza ġdida. Din l-iskadenza jeħtieġ li tkun aktar ambizzjuża minn dik ta' qabel. Jeħtieġ li 
d-dokumenti li għalihom tapplika r-reviżjoni preżenti jkollhom impatt immedjat u tabilħaqq 
fuq iċ-ċittadini u l-intrapriżi (fejn jirrigwarda skambji u negozjazzjoni). Hekk ukoll jeħtieġ li 
l-istituzzjonijiet tal-Unjon jaġixxu bla dewmien sabiex itejbu s-servizzi li jipprovdu u jqiegħdu 
bla dewmien reġistri għad-dispożizzjoni taċ-ċittadini wara li jkun daħal fis-seħħ ir-
regolament il-ġdid.
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