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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Skont l-Artikolu 1(2) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (kif emendat mit-Trattat ta' 
Amsterdam fl-1997) l-istituzzjonijiet tal-Komunità u l-entitajiet għandhom jieħdu d-
deċiżjonijiet tagħhom kemm jista' jkun b'mod miftuħ u b'mod mill-aktar qrib possibbli taċ-
ċittadini. Għalhekk sabiex ikun possibbli għalihom li jipparteċipaw effettivament fil-proċess 
politiku u l-awtoritajiet pubbliċi jitqiesu bħala responsabbli direttament, iċ-ċittadini u l-
entitajiet eletti għandu jkollhom l-aċċess l-aktar wiesa' possibbli għal dokumenti li jkunu 
f'idejn l-istituzzjonijiet Ewropej. 

Għalkemm l-istituzzjonijiet Ewropej ilhom jagħmlu progress fir-rigward tal-ftuħ u t-
trasparenza il-qagħda bl-ebda mod ma hija perfetta u t-tfassil mill-ġdid preżenti tar-
Regolament 1049/2001 dwar l-aċċess pubbliku tad-dokumenti f'idejn l-istituzzjonijiet 
Ewropej għandu jitqies bħala pass ieħor lejn il-kisba ta' ambjent amministrattiv li fih id-
disponibilità u l-faċilità ta' aċċess għall-informazzjoni tkun in-norma aktar milli l-eċċezzjoni.

Madankollu, l-emendi preżenti li l-Kummissjoni ressqet għar-Regolament, huma 
diżappuntanti għaliex bħal f'għadd ta' każijiet oħra l-proposti tal-Kummissjoni rrappreżentaw 
pass lura aktar milli pass kuraġġuż 'il quddiem bħala "stimolu għall-kisba ta' aktar 
trasparenza". Ir-rapporteur iħoss li l-integrazzjoni u l-konsolidazzjoni reali fir-Regolament tal-
każistika akkumulata u testi rilevanti oħra, bħall-Konvenzjoni ta' Aarhus, suppost diġà wasslu 
għal strateġija differenti fir-rigward tar-reviżjoni.

Apparti dan, ir-rapporteur iqis li l-għażla tal-Kummissjoni li tuża l-proċedura ta' tfassil mill-
ġdid għar-reviżjoni mhijiex ideali u mhux f'konformità mal-objettivi tal-ftehima 
interistituzzjonali dwar il-proċedura ta' tfassil mill-ġdid, li tipprevedi l-użu ta' din il-proċedura 
għal kundizzjonijiet pjuttost differenti. Minħabba li l-proċedura tillimita a priori l-
possibilitajiet tal-Parlament li jemenda l-proposta għall-elementi tal-emendi mill-
Kummissjoni biss, l-użu tagħha għandu jkun ivvalutat sew. Il-proċedura ta' tfassil mill-ġdid 
mhix adattata għal reviżjoni kumplessa, fejn tibdil f'xi elementi jkollhom implikazzjonijiet 
għal dispożizzjonijiet oħra fit-test, minħabba li f'termini prattiċi tfisser li l-Parlament irid 
jagħmel użu estensiv mid-deroga prevista f'IIA. 

L-aktar pass ewlieni lura huwa d-definizzjoni riformulata tal-Kummissjoni (Artikolu 3) għal 
"dokument", il-kunċett li jinsab fil-qalba stess tar-Regolament. Ir-rapporteur huwa tal-
opinjoni li minflok tidjieq id-definizzjoni, kif tipproponi filfatt il-Kummissjoni, id-
definizzjoni għandha titwessa' biex tinkludi l-kontenut kollu, irrispettivament mill-mezz 
tiegħu jew mill-fażi tal-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet, rigward kwistjonijiet li jaqgħu fi 
ħdan l-ambitu ta' responsabilità tal-istituzzjonijiet.

Il-Kumitat dwar il-petizzjonijiet huwa sensibbli għall-polz tal-Unjoni fir-rigward tal-
fallimenti u n-nuqqasijiet fl-applikazzjoni tal-liġi, il-politiki u l-programmi tal-Komunità u 
jkompli jinnota li ċ-ċittadini huma konxji ħafna minn dawn in-nuqqasijiet, għaliex jolqtuhom 
direttament u għaliex għandhom interess dirett li jintemm il-ksur u/jew ifittxu kumpens.

Għaċ-ċittadini huwa ta' importanza partikulari li pereżempju fil-każ ta' proċeduri ta' ksur, li ta' 
spiss jirriżultaw minn petizzjonijiet taċ-ċittadini, ikun ipprovdut aċċess totali għad-dokumenti 
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kollha fl-istadji kollha tal-investigazzjonijiet matul dawn il-proċeduri. Dan jinkludi dokumenti 
pprovduti mill-Istati Membri. Għalhekk ir-rapporteur jiġbed l-attenzjoni li l-proposta tal-
Kummissjoni li jingħata d-dritt lill-Istati Membri li jirrifjutaw l-aċċess għad-dokumenti 
(Artikolu 5) abbażi tal-leġiżlazzjoni tagħhom stess tmur kontra l-ġurisprudenza tal-Qorti 
Ewropea tal-Ġustizzja u mhijiex aċċettabbli. Ebda eċċezzjonijiet oħra għajr dawk stabbiliti fl-
Artikolu 4 ("Eċċezzjonijiet") ma għandhom japplikaw għad-drittijiet ta' aċċess għad-
dokumenti taċ-ċittadini. Fir-rigward tal-Artikolu 9 ("Dokumenti sensittivi") huwa importanti 
li l-istituzzjonijiet jistabbilixxu dawn ir-regoli komuni għall-klassifikazzjoni ta' dawn id-
dokumenti u li l-istess regoli għandhom ikunu pubbliċi.

Ir-rapporteur iqis ukoll li jkun utli li fir-Regolament ikun integrat is-suġġeriment tal-
Ombudsman Ewropew li jaġixxi bħala intermedjarju oġġettiv f'każijiet fejn l-aċċess għal 
dokument ikun irrifjutat totalment jew parzjalment minn istituzzjoni u l-applikant jistaqsi 
dwar il-ħsara reali lill-interess milqut u/jew jargumenta li jkun hemm interess pubbliku kbir 
għall-kxif. F'dawn il-każijiet l-Ombudsman jista' jinvestiga d-dokument, ikollu opinjoni 
indipendenti dwar il-kwistjoni ta' ħsara u/jew ta' interess pubbliku kbir u - mingħajr ma jikxef 
id-dokument - jagħti l-opinjoni tiegħu lill-istituzzjoni u lill-applikant. Jekk wara li l-
Ombudsman ikun ġie kkonsultat jinżamm ir-rifjut, l-applikant jista' jressaq applikazzjoni 
konfermatorja jekk hu jew hi hekk j/tixtieq.

Din il-proċedura bl-ebda mod ma tnaqqas id-drittijiet tal-applikant skont ir-Regolament iżda 
toffri għajnuna u gwida prattika lill-istituzzjoni, li tista' tqis li hi taħt obbligu legali li tirrifjuta 
l-aċċess, u żżid il-fiduċja tal-applikant li, meta applikazzjoni tkun miċħuda, il-probabilità ta' 
ħsara tkun reali u l-possibilità ta' interess pubbliku kbir fil-kxif ikun ġie eżaminat b'mod serju 
u b'mod objettiv. Vantaġġ ieħor ta' din il-proċedura huwa dak li l-każijiet ta' rifjut minn 
istituzzjonijiet differenti mressqa quddiem l-Ombudsman għandhom jiġu indirizzati b'mod 
koerenti u ġust.

Ir-rapporteur huwa tal-opinjoni li huwa diffiċli li wieħed jimmaġina li l-Inizjattiva ta' 
Trasparenza Ewropea tirnexxi jekk l-applikanti ma jirnexxilhomx isibu u jiksbu faċilment l-
informazzjoni li jridu. Għalhekk, fil-kuntest ta' dan ir-Regolament l-istituzzjonijiet għandhom 
jiżguraw li d-dokumenti jkunu pprovduti permezz ta' portal komuni għar-reġistri tad-
dokumenti tagħhom, u għandhom jipprovdu punt waħdieni ta' aċċess.

Meta jkunu pprovduti elettronikament, id-dokumenti għandhom ikunu f'format konformi mal-
Open Standards. L-istimolu għat-trasparenza żgur li jfalli jekk iċ-ċittadini jkunu obbligati 
jagħmlu użu minn softwer speċifiku u speċjalizzat li jkun kompatibbli mal-ambjent tal-
Informatika tal-istituzzjonijiet. Ir-rapporteur daħħal emendi (Artikolu 10 u 11) li jinkludu 
skadenza għall-istituzzjonijiet biex jiżguraw li d-dokumenti jkunu pprovduti f'format 
konformi mal-Open Standards u biex jiżguraw li l-ambjenti tal-Informatika tal-istituzzjonijiet 
ma joħolqux ostakli għall-aċċess pubbliku tad-dokumenti. 

Bil-għan li jkun żgurat l-iskrutinju parlamentari r-rapporteur jenfasizza li l-Parlament għandu 
jkollu kontroll adegwat fir-rigward ta' dokumenti sensittivi. Ftehimiet bilaterali ma' pajjiżi 
terzi jew organizzazzjonijiet internazzjonali m'għandhomx jipprojbixxu lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni milli jaqsmu informazzjoni mal-Parlament Ewropew. F'dan il-kuntest huwa 
importanti li l-iskadenzi jkunu stabbiliti għall-adattazzjoni tar-regoli ta' proċedura tal-
istituzzjonijiet u li l-Kummissjoni tivverifika l-konformità ta' dawn ir-regoli mar-Regolament 
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rivedut. Apparti dan, kif kien il-każ bir-Regolament preżenti, il-Kummissjoni għandha tkun 
mitluba li tipprovdi rapport dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament rivedut u tressaq 
rakkomandazzjonijiet għat-titjib, fejn meħtieġ.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet jistieden lill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-
Intern, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda1

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) It-tieni sottoparagrafu tal-Artikolu 1 tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea jħaddan fih 
il-kunċett ta' trasparenza, billi jgħid li t-
Trattat huwa stadju ġdid fil-proċess tal-
ħluq ta' għaqda dejjem eqreb fost il-popli 
tal-Ewropa, fejn id-deċiżjonijiet jittieħdu 
bl-aktar mod miftuħ, u l-eqreb liċ-ċittadin, 
possibbli.

(2) It-tieni sottoparagrafu tal-Artikolu 1 tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea jħaddan fih 
il-kunċett ta' trasparenza, billi jgħid li t-
Trattat huwa stadju ġdid fil-proċess tal-
ħluq ta' għaqda dejjem eqreb fost il-popli 
tal-Ewropa, fejn id-deċiżjonijiet jittieħdu 
bl-aktar mod miftuħ, u l-eqreb possibbli 
taċ-ċittadin. Dan huwa kkonfermat fl-
Artikolu 42 tal-Karta għad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u fid-
Dikjarazzjoni Nru 17 mehmuża mat-
trattat ta' Maastricht u mad-Dikjarazzjoni 
ta' Laeken, li rabtu t-trasparenza mtejba 
tal-proċess ta' teħid tad-deċiżjonijiet mat-
titjib fl-aċċess pubbliku għall-
informazzjoni kif stabbilit fl-Artikolu 255 
tat-Trattat tal-KE, li jkompli jikkonferma 
n-natura demokratika tal-istituzzjonijiet 
mal-kunfidenza tal-pubbliku fl-
amministrazzjoni. Riżorsi adegwati 
għandhom ikunu disponibbli sabiex 
jitwettaq fil-prattika l-prinċipju ta' 
trasparenza, b'hekk tinkiseb aktar 
leġittimità, effettività u responsabilità
diretta lejn iċ-ċittadini, kif ukoll jissaħħu 
l-prinċipji ta' demokrazija u rispett għad-
drittijiet fundamentali.

Ġustifikazzjoni
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L-immaniġġjar tal-informazzjoni u d-dokumenti, l-amministrazzjoni tad-dritt tal-aċċess 
pubbliku u l-komunikazzjoni maċ-ċittadini huma attivitajiet li jserrħu primarjament fuq ir-
riżorsi. Il-dispożizzjoni ta' miżuri adegwati għal dawn l-għanijiet għandhom jitqiesu bħala 
investiment meħtieġ biex tkun żgurata l-effiċjenza, l-effettività u t-trasparenza tal-
istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan ta' dan ir-Regolament huwa: L-għan ta' dan ir-Regolament huwa:
(a) li jfisser il-prinċipji, kondizzjonijiet u 
limiti minħabba raġunijiet ta' interess 
pubbliku jew privat, li jirregolaw l-aċċess 
pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni 
(minn hawn 'il quddiem imsejħa "l-
istituzzjonijiet") previsti fl-Artikolu 255 
tat-Trattat tal-KE sabiex tagħti lill-
pubbliku  l-akbar aċċess possibbli għal 
dokumenti bħal dawn

(a) li jfisser il-prinċipji, kondizzjonijiet u 
limiti minħabba raġunijiet ta' interess 
pubbliku jew privat, li jirregolaw l-aċċess 
pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni 
(minn hawn 'il quddiem imsejħa "l-
istituzzjonijiet") previsti fl-Artikolu 255 
tat-Trattat tal-KE sabiex jiżgura li l-
pubbliku jingħata l-akbar aċċess possibbli 
għal dokumenti bħal dawn;

(b) li jistabbilixxi regoli li jiżguraw l-akbar 
faċilità fl-eżerċizzju ta' dan id-dritt;

(b) li jistabbilixxi regoli li jiżguraw l-akbar 
faċilità fl-eżerċizzju ta' dan id-dritt;

(c) li jimmpromwovi prattika 
amministrattiva tajba fl-aċċess għad-
dokumenti.

(c) li jiżgura prattika amministrattiva tajba 
fl-aċċess għad-dokumenti.

Ġustifikazzjoni

L-istituzzjonijiet għandhom l-obbligu li jiżguraw il-ftuħ u t-trasparenza kif ukoll prattika 
amministrattiva tajba.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Artikolu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull persuna naturali jew legali għandu 
jkollu  d-dritt ta' aċċess għad-dokument tal-
istituzzjonijiet, bla ħsara għall-prinċipji, 
kondizzjonijiet u limiti stipulati f'dan ir-
Regolament.

1. Kull persuna naturali jew legali għandu 
jkollu  d-dritt ta' aċċess għad-dokument tal-
istituzzjonijiet, bla ħsara għall-prinċipji, 
kondizzjonijiet u limiti stipulati f'dan ir-
Regolament.

2. Dan ir-Regolament se japplika għad 2. Dan ir-Regolament għandu japplika 
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dokumenti kollha miżmumin minn 
istituzzjoni, jiġifieri  , dokumenti miktuba 
minnha jew li rċiviet u fil-pussess tagħha, 
li jikkonċernaw kwistjoni relatata mal-
politiki, l-attivitajiet u d-deċiżjonijiet li 
jaqgħu fl-isfera ta' responsabilità  , f'kull 
qasam ta' attività tal-Unjoni Ewropea.

għad dokumenti kollha miżmumin minn 
istituzzjoni, jiġifieri, dokumenti miktuba 
minnha jew li rċiviet u fil-pussess tagħha, 
li jikkonċernaw kwistjoni relatata mal-
politiki, l-investigazzjonijiet u d-
deċiżjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' 
responsabilità u kompetenza diretta jew 
indiretta f'kull qasam ta' attività tal-Unjoni 
Ewropea.

3. Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 4 u 
9, dokumenti għandhom isiru aċċessibbli 
għall-pubbliku jew wara applikazzjoni bil-
miktub jew direttament f'forma elettronika 
jew permezz ta' reġistru. B'mod partikolari, 
dokumenti miktuba jew irċevuti waqt 
proċedura leġiżlattiva għandhom isiru 
direttament aċċessibbli skont l-Artikolu 12.

3. Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 4 u 
9, id-dokumenti għandhom isiru aċċessibbli 
għall-pubbliku jew wara applikazzjoni bil-
miktub jew direttament f'forma elettronika 
jew permezz ta' reġistru. B'mod partikolari, 
dokumenti miktuba jew irċevuti waqt 
proċedura leġiżlattiva għandhom isiru 
direttament aċċessibbli skont l-Artikolu 12. 
Il-formoli varji tal-applikazzjoni 
għandhom ikunu identiċi għall-entitajiet 
kollha koperti minn dan ir-Regolament u 
għandhom ikunu tradotti sew fil-lingwi 
uffiċjali kollha tal-UE.

4. Dokumenti sensittivi mfissra fl-Artikolu 
9(1) għandhom ikunu soġġetti għal 
trattament speċjali skont dak l-Artikolu.

4. Dokumenti sensittivi mfissra fl-Artikolu 
9(1) għandhom ikunu soġġetti għal 
trattament speċjali skont dan l-Artikolu.

5. Dan ir-Regolament ma japplikax għal 
dokumenti sottomessi lill-Qrati minn 
partijiet oħra barra l-istituzzjonijiet

5. Dan ir-Regolament ma japplikax għal 
dokumenti sottomessi lill-Qrati minn 
partijiet oħra barra l-istituzzjonijiet

6. Mingħajr preġudizzju għad-drittijiet 
speċifiċi tal-aċċess għal partijiet interessati 
stabbiliti mil-liġi tal-EU, id-dokumenti li 
jifformaw parti mill-fajl amministrattiv ta' 
investigazzjoni jew tal-proċeduri li 
jikkonċernaw att ta' ambitu individwali 
m'humiex se jkunu aċċessibbli mill-
pubbliku sakemm l-investigazzjoni tkun 
ingħalqet jew l-att ikun sar definittiv. 
Dokumenti li fihom informazzjoni miġbura 
jew meħuda minn xi istituzzjoni fil-qafas 
ta' investigazzjonijiet bħal dawn m'humiex 
se jkunu aċċessibbli mill-pubbliku. 

6. Mingħajr preġudizzju għad-drittijiet 
speċifiċi tal-aċċess għal partijiet interessati 
stabbiliti mil-liġi tal-EU, id-dokumenti li 
jifformaw parti mill-fajl amministrattiv ta' 
investigazzjoni jew tal-proċeduri li 
jikkonċernaw att ta' ambitu individwali 
m'humiex se jkunu aċċessibbli mill-
pubbliku sakemm l-investigazzjoni tkun 
ingħalqet jew l-att ikun sar definittiv. 
Dokumenti li fihom informazzjoni miġbura 
jew meħuda minn xi istituzzjoni fil-qafas 
ta' investigazzjonijiet bħal dawn m'humiex 
se jkunu aċċessibbli mill-pubbliku. 
Dokumenti li fihom informazzjoni miġbura 
jew meħuda minn xi istituzzjoni fil-qafas 
ta' investigazzjonijiet bħal dawn m'humiex 
se jkunu aċċessibbli mill-pubbliku.

7. Dan ir-Regolament għandu jkun 
mingħajr preġudizzju għad-drittijiet ta' 
aċċess pubbliku għad-dokumenti miżmuma 

7. Dan ir-Regolament għandu jkun 
mingħajr preġudizzju għad-drittijiet ta' 
aċċess pubbliku aktar mifrux għad-
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mill-istituzzjonijiet forsi minħabba 
strumenti ta' liġi internazzjonali jew atti 
tal-istituzzjonijiet li qed 
jimplementawhom.

dokumenti miżmuma mill-istituzzjonijiet 
forsi minħabba strumenti ta' liġi 
internazzjonali jew atti tal-istituzzjonijiet li 
qed jimplementawhom.

Ġustifikazzjoni

 Fir-rigward tad-drittijiet ta' aċċess li jirriżultaw minn strumenti ta' liġi internazzjonali bħall-
Konvenzjoni ta' Aarhus u atti li jimplimentawhom, bl-inserzjoni ta' "mifrux" fil-paragrafu 7 
ebda bidla legali ma hija mfittxija, iżda biss titjib taċ-ċarezza tat-test.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt (e)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) l-ambjent, bhal siti għat-tgħammir ta' 
speċi rari

imħassra

Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Aċċess għad-dokumenti li ġejjin  , 
għandu jiġi rifjutat jekk l-iżvelar tad-
dokumenti  serjament idgħajjef il-proċess 
tat-teħid ta' deċiżjonijiet tal-istituzzjonijiet
.

3. Aċċess għad-dokumenti li ġejjin  , 
għandu jiġi rifjutat jekk l-iżvelar tad-
dokumenti  serjament idgħajjef il-proċess 
tat-teħid ta' deċiżjonijiet tal-istituzzjonijiet
.

(a) id-dokumenti relatati mal-materja fejn 
id-deċiżjoni tkun għada ma tteħditx;

(a) id-dokumenti relatati mal-materja fejn 
id-deċiżjoni tkun għadha ma tteħditx u r-
regoli tat-trasparenza jkunu mħarsa;

(b) dokumenti li fihom opinjonijiet għall-
użu intern bħala parti minn deliberazzjoni 
u konsultazzjonijiet preliminarji fl-
istituzzjoni kkoncernat

(b) dokumenti li fihom opinjonijiet għall-
użu intern bħala parti minn deliberazzjoni 
u konsultazzjonijiet preliminarji fl-
istituzzjonijiet ikkoncernati anke wara li d-
deċiżjoni tkun ittieħdet u fi żmien 
raġonevoli.
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Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Id-dokumenti li l-kxif tagħhom 
iwassal għal riskju għall-valuri tal-
ħarsien ambjentali, bhal siti għat-
tgħammir ta' speċi rari, għandhom 
jinkixfu biss b'konformità mar-
Regolament (KE) Nru 1367/2006 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' 
Settembru 2006 dwar l-applikazzjoni tal-
Konvenzjoni ta' Aarhus dwar l-Aċċess 
għall-Informazzjoni, il-Parteċipazzjoni 
tal-Pubbliku fit-teħid tad-Deċiżjonijiet u l-
Aċċess għall-Ġustizzja fi kwistjonijiet 
ambjentali għall-istituzzjonijiet u l-
entitajiet Komunitarji1.
______________________________
1 ĠU L 264, 25.9.2006, p. 13.

Ġustifikazzjoni

Artikolu 4a (ġdid) huwa maħluq sabiex iqis bis-sħiħ il-Konvenzjoni ta' Aarhus u l-prinċipji 
espressi fis-sentenza Turco (C-39/05 P u C-52/05).

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-Kummissjoni u l-Kunsill għandhom 
javżaw lill-Parlament Ewropew dwar 
dokumenti sensittivi skont l-arranġamenti 
miftiehma bejn l-istituzzjonijiet.

7. Il-Kummissjoni u l-Kunsill għandhom 
jiżguraw kontroll adegwat mill-Parlament 
Ewropew dwar dokumenti sensittivi skont 
l-arranġamenti miftiehma bejn l-
istituzzjonijiet, li għandhom isiru pubbliċi.
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Ġustifikazzjoni

Ir-rakkomandazzjoni 3 tar-riżoluzzjoni Cashman tistqarr li, fil-kuntest tal-iskrutinju 
parlamentari, ir-regolament għandu jiżgura kontroll adegwat mill-Parlament Ewropew fir-
rigward ta' dokumenti sensittivi.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-dokumenti għandhom jiġu forniti 
f'verżjoni u format eżistenti (inklużi dawk 
elettroniċi jew f'format alternattiva bħal 
Braille, tipa kbira jew tejp) b'kull 
kunsiderazzjoni tal-preferenza tal-
applikant.

3. Id-dokumenti għandhom jiġu forniti 
f'verżjoni u format eżistenti (inklużi dawk 
elettroniċi jew f'format alternattiv bħal 
Braille, tipa kbira jew tejp u f'waħda mill-
lingwi uffiċjali tal-UE) b'kull 
kunsiderazzjoni tal-preferenza tal-applikant 
u f'waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea. L-aċċess għad-dokumenti ma 
għandux ikun limitat minn kwalunkwe 
software jew sistema operattiva użata fl-
ambjent tal-IT tal-istituzzjoni.

Ġustifikazzjoni

L-istituzzjonijiet għandhom jieħdu l-opportunità offruta mir-reviżjoni tar-Regolament biex 
jintroduċi l-Istandards Miftuħa. Mill-prinċipji bażiċi tar-Regolament u l-bażi legali tiegħu 
jsegwi li l-aċċess għad-dokumenti ma għandux ikun limitat b'software jew b'sistema 
operattiva użata f'istituzzjoni. 

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn possibbli, dokumenti oħra,
partikolarment dokumenti dwar l-iżvilupp 
ta' politika jew strateġija, se ikunu
direttament aċċessibbli f'forma 
elettronika  .

2. B'mod partikolari dokumenti mfassla 
jew irċevuti waqt proċeduri għall-
adozzjoni ta' atti leġiżlattivi jew atti mhux 
leġiżlattivi tal-UE ta' applikazzjoni 
ġenerali għandhom skont l-Artikoli 4 u 9, 
ikunu direttament aċċessibbli mill-
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pubbliku.

Ġustifikazzjoni

 Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda dwar l-Artikolu 12, paragrafu 4. 

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 12 - paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Kull istituzzjoni għandha tiddefinixxi 
fir-regoli tal-proċedura tagħha liema 
kateġoriji oħra ta' dokumenti huma 
direttament aċċessibli mill-pubbliku.

4. L-istituzzjonijiet għandhom 
jistabbilixxu interface komuni għar-
reġistri tad-dokumenti tagħhom, u b'mod 
partikulari għandhom jiggarantixxu punt 
ta' aċċess uniku għal aċċess dirett għad-
dokumenti li jitfasslu jew jaslu waqt 
proċeduri għall-adozzjoni ta' atti 
leġiżlattivi jew atti mhux leġiżlattivi tal-
UE ta' applikazzjoni ġenerali.

Ġustifikazzjoni

  L-Artikoli 12(2) u (4) huma emendati biex jinkludu r-rakkomandazzjoni 2 u 5 tar-
riżoluzzjoni Cashman bil-għan li jitjiebu l-istandards preżenti.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 13  paragrafu 2  punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) inizjattivi preżentati lill-Kunsill minn 
Stat Membru skont l-Artikolu 67(1) tat-
Trattat tal-KE jew skont l-Artikolu 34(2) 
tat-Trattat tal-UE;

(a) inizjattivi preżentati lill-Kunsill minn 
Stat Membru skont l-Artikolu 34(2) tat-
Trattat tal-UE;

Ġustifikazzjoni

Inizjattivi mressqa mill-Istati Membri skont l-Artikolu 67(1) tat-Trattat tal-KE ma għadhomx 
possibbli.
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Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 17 paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Sa mhux aktar tard mill-..., il-
Kummissjoni għandha tippubblika 
rapport dwar l-implimentazzjoni tal-
prinċipji ta' dan ir-Regolament u 
għandha tagħmel rakkomandazzjonijiet, li 
jinkludu, jekk ikunu xierqa, proposti 
għar-reviżjoni ta' dan ir-Regolament li 
meħtieġa minħabba bidliet fis-sitwazzjoni 
kurrenti u programm ta' azzjoni ta' miżuri 
li għandhom jittieħdu mill-istituzzjonijiet.

Ġustifikazzjoni

Kif kien il-każ bir-Regolament preżenti għandu jitressaq rapport dwar l-implimentazzjoni tar-
Regolament li fih rakkomandazzjonijiet u proposti għal titjib, fejn meħtieġ, għandhom 
jitwettqu. L-esklużjoni ta' dispożizzjoni tfisser de facto emenda għar-Regolament. 
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