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Emenda 63
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Premessa 6 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) L-aċċess pubbliku għad-dokumenti 
huwa pedament ta’ prattika 
amministrattiva tajba. Pass ulterjuri f’did-
direzzjoni hu li jkun żgurat li x-xogħol 
tal-istituzzjonijiet ikun imtejjeb billi jiġi 
aċċertat l-aċċess għad-dokumenti ta' 
xulxin. Għandha tiġi stabbilita ftehima 
interistituzzjonali sabiex jiżdiedu t-
trasparenza u l-aċċessibilità għad-
dokumenti.

Or. en

Emenda 64
Michael Cashman

Proposta għal regolament
Premessa 8 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Il-Kunsill u l-Kummissjoni jaġixxu 
fil-kapaċità leġiżlattiva tagħhom meta, bl-
assoċjazzjoni tal-Parlament Ewropew, 
huma jadottaw regoli ta' skop ġenerali li 
jorbtu legalment fl-Istati Membri jew li 
jorbtu lilhom, permezz ta' regolamenti, 
direttivi, deċiżjonijiet ta' qafas jew 
deċiżjonijiet, fuq il-bażi tad-
dispożizzjonijiet rilevanti tat-Trattati.

Or. en
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Emenda 65
Charlotte Cederschiöld

Proposta għal regolament
Premessa 8 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) L-istituzzjonijiet tal-UE jaġixxu fil-
kapaċità leġiżlattiva tagħhom meta 
jadottaw, abbażi tad-dispożizzjonijiet 
rilevanti tat-Trattat, regoli vinkolanti ta’ 
ambitu ġenerali.

Or. en

Emenda 66
Charlotte Cederschiöld

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Kwalunkwe data personali inkluża fil-
Kuntratt għandha tiġi proċessata skond ir-
Regolament (KE) Nru 45/2001 dwar 
protezzjoni ta' individwi fir-rigward ta' l-
ipproċessar ta’ data personali mill-
istituzzjonijiet u l-organizzazzjonijiet 
Komunitarji u dwar il-moviment ħieles ta' 
din id-data.

(10) L-istituzzjonijiet u l-korpi 
Komunitarji għandhom jittrattaw id-data 
personali b’konformità sħiħa mad-
drittijiet tas-suġġetti tad-data kif iddefiniti
fir-Regolament tal-Parlament Ewropew 
(KE) Nru 45/2001 u tal-Kunsill tat-18 ta' 
Diċembru 2000 dwar il-ħarsien tal-
individwi fir-rigward tal-ipproċessar tad-
data personali mill-istituzzjonijiet u l-
entitajiet tal-Komunità u dwar iċ-
ċirkolazzjoni ħielsa ta’ din id-data.

Or. en
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Emenda 67
Charlotte Cederschiöld

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Għandu jingħata aktar aċċess għal 
dokumenti f'każijiet fejn l-istituzzjonijiet 
jaġixxu fil-kapaċitajiet leġiżlattivi 
tagħhom, inklużi dawk taħt setgħat 
delegati, filwaqt li fl-istess ħin tinżamm l-
effettivita' tal-proċess tat-teħid tad-
deċiżjonijiet ta' l-istituzzjonijiet. Dawn id-
dokumenti għandhom isiru direttament 
aċċessibbli bl-aktar mod possibbli.

(12) Bi qbil mal-prinċipji demokratiċi 
msemmija fl-Artikolu 6(1) tat-Trattat tal-
UE u l-ġurisprudenza tal-Qorti tal-
Ġustizzja dwar l-implimentazzjoni tar-
Regolament (KE) Nru 1049/2001, għandu 
jingħata aċċess usa’ għal dokumenti 
f'każijiet fejn l-istituzzjonijiet jaġixxu fil-
kapaċitajiet leġiżlattivi tagħhom, inklużi 
dawk taħt setgħat delegati It-testi legali 
għandhom jitfasslu b'mod ċar u li 
jinftiehem1 u ppubblikati fil-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Il-prattika
tal-leġiżlar aħjar, il-mudelli u t-tekniki 
tal-abbozzar kif ukoll is-soluzzjonijiet 
tekniċi, biex tiġi ssorveljata l-ħajja ċiklika 
tad-dokumenti preparatorji u biex dawn 
jinqasmu mal-istituzzjonijiet u l-
organizzazzjonijiet assoċjati fil-proċedura, 
għandhom jiġu miftiehma mill-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni bi 
qbil ma' dan ir-Regolament u ppubblikati 
fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
¹Il-Ftehima Interistituzzjonali tat-22 ta' Diċembru 
1998 dwar il-linji gwida komuni għall-kwalità tal-
abbozzar tal-leġiżlazzjoni tal-Komunità (ĠU C 73, 
17.3. 1999, p. 1).

Or. en

Emenda 68
Hartmut Nassauer

Proposta għal regolament
Premessa 12 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Dokumenti relatati ma’ proċeduri 
mhux leġiżlattivi, bħal miżuri vinkolanti 
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b’ambitu individwali jew konklużjonijiet, 
rakkomandazzjonijiet jew riżoluzzjonijiet 
għandhom ikunu aċċessibbli b’mod faċli 
b'konformità mal-prinċipju ta’ 
amministrazzjoni tajba msemmi fl-
Artikolu 41 tal-Karta, filwaqt li jinżammu 
l-effettività tal-proċess tat-teħid tad-
deċiżjonijiet tal-istituzzjonijiet, il-ħarsien 
ta’ interessi privati leġittimi, pereżempju 
fil-liġi dwar il-kompetizzjoni u l-każi ta’ 
kartell u fil-proċeduri tal-akkwist 
pubbliku u tas-selezzjoni, kif ukoll id-
drittijiet individwali tas-suġġetti tad-data 
kif inhuma stipulati fir-Regolament (KE) 
1049/01. 

Or. en

Emenda 69
Charlotte Cederschiöld

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Bħala prinċipju, kull dokumenti ta' l-
istituzzjonijiet għandhom jkunu aċċessibbli 
għall-pubbliku. Madankollu, bħala 
eċċezzjonijiet, xi interessi pubbliċi u 
privati għandhom jitħarsu. L-
istituzzjonijiet għandhom ikollhom id-dritt 
li jħarsu l-konsultazzjonijiet u 
deliberazzjonijiet interni tagħhom fejn 
meħtieġ sabiex jissalvagwardjaw is-setgħa 
tagħhom li jwettqu l-kompiti tagħhom.
Meta jagħmlu stima ta' l-eċċezzjonijiet, l-
istituzzjonijiet għandhom jikkunsidraw il-
prinċipji tal-liġi Komunitarja dwar il-
protezzjoni ta' data personali, f'kull 
qasam ta' l-attivitajiet ta' l-Unjoni.

(17) Bħala prinċipju, kull dokument tal-
istituzzjonijiet, u li jirrelata mal-attivitajiet 
tagħhom, għandu jkun irreġistrat u
aċċessibbli għall-pubbliku. Madankollu, 
mingħajr preġudizzju għall-iskrutinju tal-
Parlament Ewropew, l-aċċess għal 
dokument sħiħ jew għal parti minnu jista’ 
jiġi rrifjutat minħabba raġunijiet ta’ 
ħarsien tal-interessi pubbliċi jew privati, 
minħabba li l-istituzzjonijiet għandhom
id-dritt li jħarsu l-konsultazzjonijiet u 
deliberazzjonijiet interni tagħhom fejn 
meħtieġ sabiex jissalvagwardjaw is-setgħa 
tagħhom li jwettqu l-kompiti tagħhom.

Or. en
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Emenda 70
Michael Cashman

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Ir-regoli kollha dwar l-aċċess għal 
dokumenti ta' l-istituzzjonijiet għandhom 
ikunu skond dan ir-Regolament.

(18) Skont l-Artikolu 255(2) tat-Trattat 
KE, dan ir-Regolament jagħti d-dettalji 
dwar il-prinċipji u l-limiti ġenerali abbażi 
tal-interess pubbliku jew privat li jmexxi 
d-dritt għall-aċċess għal dokumenti li r-
regoli l-oħra kollha tal-UE għandhom 
ikunu konformi magħhom.

Or. en

Emenda 71
Charlotte Cederschiöld

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Ir-regoli kollha dwar l-aċċess għal 
dokumenti ta' l-istituzzjonijiet għandhom 
ikunu skond dan ir-Regolament.

(18) Ir-regoli kollha dwar l-aċċess għal 
dokumenti tal-istituzzjonijiet għandhom 
ikunu konformi ma' dan ir-Regolament, 
għax dan jimplimenta l-Artikolu 255(2) 
tat-Trattat KE.

Or. en

Emenda 72
Hartmut Nassauer

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Sabiex il-ħarsien tad-dritt ta' l-aċċess 
jiġi żgurat, għandha tiġi applikata 
proċedura amministrattiva b'żewġ stadji, 

(19) Sabiex il-ħarsien tad-dritt tal-aċċess 
taċ-ċittadini jiġi żgurat, u jkun iktar faċli:
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flimkien mal-possibbilta' ta' proċedimenti 
fil-qrati jew ta' lmenti lill-Ombudsman.

-testi relatati ma’ proċedura leġiżlattiva 
għandhom ikunu aċċessibbli b’mezzi 
elettroniċi fil-Ġurnal Uffiċċjali tal-Unjoni 
Ewropea, 
-id-dokumenti l-oħra jew għall-inqas ir-
referenzi relevanti għandhom ikunu 
aċċessibbli permezz ta' reġistru tal-
istituzzjoni. Għandha tiġi applikata 
proċedura amministrattiva b'żewġ stadji 
għall-aċċess tad-dokumenti li ma jkunux 
aċċessibbli jew ikklassifikati b'mod dirett.
ir-rifjut tal-istituzzjoni għandu jkun 
miftuħ għall-kontestazzjoni fil-qorti jew 
permezz ta' ilment lill-Ombudsman 
Ewropew.

Or. en

Emenda 73
Michael Cashman

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b a) biex jiġu stabbiliti regoli komuni li 
jmexxu l-użu mill-ġdid tal-informazzjoni 
u tad-dokumenti miżmuma mill-
istituzzjonijiet billi jiġu implimentati, 
mutatis mutandis, il-prinċipji msemmija 
fid-Direttiva 2003/98/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ 
Novembru 2003 dwar l-użu mill-ġdid tal-
informazzjoni tas-settur pubbliku*.
* ĠU L 345, 31.12.2003, p. 90.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Dan l-artikolu huwa konsistenti mal-AM 17 tal-abbozz tar-rapport u għandu l-għan li 
jistabbilixxi obbligu għall-istituzzjoni tal-UE li tuża mill-ġdid l-informazzjoni tal-UE fl-isfera 
pubblika kif inhu previst mid-Direttiva 2003/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
17 ta' Novembru 2003 dwar l-użu mill-ġdid tal-informazzjoni tas-settur pubbliku u mal-Punt 
15 tar-"Rakkomandazzjoni rigward il-Promozzjoni u l-Użu tal-Multilingwiżmu u l-Aċċess 
Universali għaċ-Ċiberspazju”, adottat mill-Konferenza Ġenerali tal-UNESCO waqt it-32 
sessjoni (Ott. 2003).

Emenda 74
Michael Cashman

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Benefiċjarji u skop Benefiċjarji

Or. en

Emenda 75
Charlotte Cederschiöld

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Benefiċjarji u skop Benefiċjarji

Or. en
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Emenda 76
Michael Cashman

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Dan ir-Regolament se japplika għad 
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 ta' l-Unjoni Ewropea.

imħassar

Or. en

Emenda 77
Charlotte Cederschiöld

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Dan ir-Regolament se japplika għad 
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 ta' l-Unjoni Ewropea.

2. Dan ir-Regolament għandu japplika 
għad-dokumenti kollha miżmuma minn 
istituzzjoni, jiġifieri d-dokumenti mfassla 
jew irċevuti minnha u fil-pussess tagħha, 
fil-qasam kollha tal-attività tal-Unjoni 
Ewropea.

Or. en
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Emenda 78
Michael Cashman

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 
skond l-Artikolu 12.

imħassar

Or. en

Emenda 79
Charlotte Cederschiöld

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 
skond l-Artikolu 12.

3. Id-dokumenti għandhom ikunu 
aċċessibbli għall-pubbliku jew f'forma 
elettronika fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea, jew f'reġistru uffiċjali ta' 
istituzzjoni jew wara applikazzjoni bil-
miktub. Id-dokumenti miktuba jew irċevuti 
waqt proċedura leġiżlattiva għandhom isiru 
direttament aċċessibbli skont l-Artikolu 5a.

Or. en
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Emenda 80
Michael Cashman

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 81
Michael Cashman

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 82
Michael Cashman

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Mingħajr preġudizzju għad-drittijiet 
speċifiċi ta' l-aċċess għal partijiet 
interessati stabbiliti mil-liġi ta' l-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 

2. Mingħajr preġudizzju għad-drittijiet 
speċifiċi tal-aċċess għal partijiet interessati 
stabbiliti mil-liġi tal-EU u b’mod konformi 
mal-każistika tal-Qorti Ewropea tal-
Ġustizzja, id-dokumenti li jifformaw parti 
mill-fajl amministrattiv ta' investigazzjoni 
rigward il-liġi tal-kompetizzjoni jew id-
difiża tan-negozju jew tal-proċeduri li
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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.

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.

Or. en

Emenda 83
Michael Cashman

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 84
Charlotte Cederschiöld

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 85
Michael Cashman

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) «dokument» tfisser kwalunkwe 
kontenut ikun xi jkun il-mezz tiegħu 
(miktub fuq karta jew miżmum f'forma 
elettronika jew bħala ħoss jew irrekordjat 
f'forma viżwali jew awdjoviżwali) mħejjija 
minn xi istituzzjoni u trażmessa 
formalment lil reċipjent wieħed jew aktar 
jew irreġistrat b'mod ieħor, jew irċevut 
minn xi istituzzjoni, data li qiegħda 
tinżamm f'forma elettronika, sistemi ta' l-
iproċessar u ta' irkupru huma dokumenti 
jekk jistgħu jiġu estratti f'forma ta' karta 
miktuba jew f'kopja ta' format elettroniku 
li jużaw l-għodda elettroniċi disponibbli 
għall-isfruttament tas-sistema

(a) 'dokument' għandu jfisser kwalunkwe 
kontenut fi kwalunkwe mezz (miktub fuq 
il-karta jew miżmum f'sura elettronika jew 
bħala reġistrazzjoni ta' awdjo, viżiva jew 
awdjoviżiva) dwar kwistjoni marbuta ma' 
politika, attivitajiet u deċiżjonijiet li jaqgħu 
fi ħdan l-isfera ta' responsabbilità tal-
istituzzjoni; informazzjoni li qiegħda 
tinżamm f'forma elettronika, sistemi tal-
iproċessar u ta' rkupru (inklużi s-sistemi 
esterni użati għax-xogħol tal-istituzzjoni) 
għandha tikkostitwixxi dokument jew
dokumenti jekk jistgħu jiġu estratti f'forma
ta' karta miktuba waħda jew aktar jew 
f'kopji ta' format elettroniku li jużaw l-
għodda elettroniċi raġonevolment
disponibbli għall-isfruttament tas-sistema.
Istituzzjoni li tkun bi ħsiebha toħloq 
sistema ġdida li taħżen f'forma 
elettronika, jew tbiddel b'mod sostanzjali 
sistema eżistenti, għandha tqis l-impatt 
fuq id-dritt ta' aċċess garantit minn dan 
ir-Regolament u għandha taġixxi sabiex 
tħeġġeġ l-objettiv tat-trasparenza;
Il-funzjonijiet tal-irkupru tal-
informazzjoni maħżuna f’sistemi ta’ ħżin 
elettroniku għandhom jiġu adattati sabiex 
jiġu ssodisfati talbiet ripetuti mill-
pubbliku li ma jkunux jistgħu jiġu 
ssodisfati bl-għodod disponibbli fil-
mument biex isir l-isfruttament tas-
sistema;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jiġi żgurat li meta t-talbiet rikurrenti li jsiru mill-pubbliku ma jistgħux 
jiġu ssodisfati permezz tal-funzjonalitajiet li diġà jeżistu fid-bażijiet tad-data tal-
Istituzzjonijiet, l-Istituzzjonijiet għandha taħseb fuq kif tista’ tissodisfa dawk it-talbiet bl-aħjar 
mod.

Emenda 86
Marco Cappato

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) «dokument» tfisser kwalunkwe 
kontenut ikun xi jkun il-mezz tiegħu 
(miktub fuq karta jew miżmum f'forma 
elettronika jew bħala ħoss jew irrekordjat 
f'forma viżwali jew awdjoviżwali)  
mħejjija minn xi istituzzjoni u trażmessa 
formalment lil reċipjent wieħed jew aktar 
jew irreġistrat b'mod ieħor, jew irċevut 
minn xi istituzzjoni, data li qiegħda 
tinżamm f'forma elettronika, sistemi ta' l-
iproċessar u ta' irkupru huma dokumenti 
jekk jistgħu jiġu estratti f'forma ta' karta 
miktuba jew f'kopja ta' format elettroniku 
li jużaw l-għodda elettroniċi disponibbli 
għall-isfruttament tas-sistema;

(a) ‘dokument’ għandu jfisser kwalunkwe 
informazzjoni, data jew kontenut (test, 
awdjo, viżwali jew materjal awdjoviżwali, 
data u struzzjonijiet ta' sistemi ta' 
pproċċessar tad-data) ikun xi jkun il-mezz 
tal-ħżin fiżiku jew elettroniku tiegħu 
rigward kwistjoni konnessa ma' politiki, 
attivitajiet u deċiżjonijiet li jaqgħu fl-
isfera ta' responsabilità tal-istituzzjoni, 
inkluża informazzjoni li tinżamm f’sistemi 
elettroniċi tal-iproċessar u ta' irkupru 
(inklużi sistemi esterni li jintużaw għax-
xogħol tal-istituzzjoni).

Istituzzjoni li tkun biħsiebha toħloq sistema 
ġdida li taħżen f'forma elettronika, jew 
tbiddel b'mod sinifikanti sistema eżistenti, 
għandha tevalwa l-impatt probabbli fuq id-
dritt ta' aċċess garantit minn dan ir-
Regolament u għandha taġixxi sabiex 
tħeġġeġ l-objettiv tat-trasparenza;

Or. en
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Emenda 87
Charlotte Cederschiöld

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) «dokument» tfisser kwalunkwe 
kontenut ikun xi jkun il-mezz tiegħu 
(miktub fuq karta jew miżmum f'forma 
elettronika jew bħala ħoss jew irrekordjat 
f'forma viżwali jew awdjoviżwali)  
mħejjija minn xi istituzzjoni u trażmessa 
formalment lil reċipjent wieħed jew aktar 
jew irreġistrat b'mod ieħor, jew irċevut 
minn xi istituzzjoni, data li qiegħda 
tinżamm f'forma elettronika, sistemi ta' l-
iproċessar u ta' irkupru huma dokumenti 
jekk jistgħu jiġu estratti f'forma ta' karta 
miktuba jew f'kopja ta' format elettroniku 
li jużaw l-għodda elettroniċi disponibbli 
għall-isfruttament tas-sistema 

(a) ‘dokument’ għandha
tfisser kwalunkwe kontenut ikun xi jkun il-
mezz tiegħu (miktub fuq karta jew 
miżmum f'forma elettronika jew bħala ħoss 
jew irrekordjat f'forma viżwali jew 
awdjoviżwali) mħejjija minn xi istituzzjoni 
u trażmessa formalment lil reċipjent 
wieħed jew aktar jew irreġistrat b'mod 
ieħor, jew irċevut minn xi istituzzjoni; data 
li qiegħda tinżamm f’sistema elettronika 
tal-iproċessar u ta' rkupru (inklużi s-sistemi 
esterni użati għax-xogħol tal-istituzzjoni) 
għandha tikkostitwixxi dokument jew
dokumenti jekk din tista’ tiġi estratta
f'forma ta' karta miktuba waħda jew 
aktar jew f'kopji ta' format elettroniku li 
jużaw l-għodda elettroniċi raġonevolment
disponibbli għall-isfruttament tas-sistema.
Istituzzjoni li tkun bi ħsiebha toħloq 
sistema ġdida li taħżen f'forma 
elettronika, jew tbiddel b'mod sostanzjali 
sistema eżistenti, għandha tevalwa l-
impatt probabbli fuq id-dritt ta' aċċess 
garantit minn dan ir-Regolament u 
għandha taġixxi sabiex tħeġġeġ l-objettiv 
tat-trasparenza;

Or. en

Emenda 88
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) «dokument»   tfisser  kwalunkwe (a) ‘dokument' tfisser kull kontenut ikun 
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kontenut ikun xi jkun il-mezz tiegħu 
(miktub fuq karta jew miżmum f'forma 
elettronika jew bħala ħoss jew irrekordjat 
f'forma viżwali jew awdjoviżwali) mħejjija 
minn xi istituzzjoni u trażmessa 
formalment lil reċipjent wieħed jew aktar 
jew irreġistrat b'mod ieħor, jew irċevut 
minn xi istituzzjoni; data li qiegħda 
tinżamm f'forma elettronika, sistemi ta' l-
iproċessar u ta' irkupru huma dokumenti 
jekk jistgħu jiġu estratti f'forma ta' karta 
miktuba jew f'kopja ta' format elettroniku li 
jużaw l-għodda elettroniċi disponibbli 
għall-isfruttament tas-sistema 

x’ikun il-mezz tiegħu (miktub fuq karta 
jew maħżun f’forma elettronika jew 
rekordjar bħala ħoss, viżwali jew 
awdjoviżwali); data li qiegħda tinżamm 
f'forma elettronika, sistemi tal-iproċessar u 
ta' irkupru huma dokumenti jekk jistgħu 
jiġu estratti f'forma ta' karta miktuba jew 
f'kopja ta' format elettroniku li jużaw l-
għodda elettroniċi disponibbli għall-
isfruttament tas-sistema. Madankollu, 
ġabra ta’ data li tkun maħżuna f'forma 
elettronika f’sistemi ta' pproċessar u ta' 
irkupru titqies li tkun miżmuma mill-
istituzzjoni biss jekk l-istituzzjoni tkun 
tista' tagħmilha disponibbli b'mezzi 
ordinarji;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta' “dokument" kif inhi proposta hija dejqa wisq. Dokument ikun biss 
“dokument” fis-sens tar-Regolament jekk dan ikun trażmess b'mod formali jew irreġistrat 
b'mod ieħor.

Emenda 89
Rareș-Lucian Niculescu

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) «dokument»   tfisser  kwalunkwe 
kontenut ikun xi jkun il-mezz tiegħu 
(miktub fuq karta jew miżmum f'forma 
elettronika jew bħala ħoss jew irrekordjat 
f'forma viżwali jew awdjoviżwali)  
mħejjija minn xi istituzzjoni u trażmessa 
formalment lil reċipjent wieħed jew aktar
jew irreġistrat b'mod ieħor, jew irċevut 
minn xi istituzzjoni, data li qiegħda 
tinżamm f'forma elettronika, sistemi ta' l-
iproċessar u ta' irkupru huma dokumenti 
jekk jistgħu jiġu estratti f'forma ta' karta 

(a) «dokument» tfisser kwalunkwe 
kontenut ikun xi jkun il-mezz tiegħu 
(miktub fuq karta jew miżmum f'forma 
elettronika jew bħala ħoss jew irrekordjat 
f'forma viżwali jew awdjoviżwali) mħejjija 
u miżmuma minn xi istituzzjoni u 
trażmessa formalment lil reċipjent wieħed 
jew aktar jew irreġistrat b'mod ieħor, jew 
irċevut minn xi istituzzjoni; data li qiegħda 
tinżamm f'forma elettronika, sistemi tal-
iproċessar u ta' irkupru huma dokumenti 
jekk jistgħu jiġu estratti f'forma ta' karta 
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miktuba jew f'kopja ta' format elettroniku li 
jużaw l-għodda elettroniċi disponibbli 
għall-isfruttament tas-sistema  

miktuba jew f'kopja ta' format elettroniku li 
jużaw l-għodda elettroniċi disponibbli 
għall-isfruttament tas-sistema; 

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Il-kundizzjoni konnessa mat-trasmissjoni ta’ dokument mhix meħtieġa. Kuntrarju ta’ dan, il-
kundizzjoni konnessa maż-żamma tad-dokument hija essenzjali.

Emenda 90
Michael Cashman

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt a b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ab) ‘dokumenti leġiżlattivi’ għandu 
jfisser dokumenti mfassla jew irċevuti 
matul il-proċeduri għall-adozzjoni tal-atti, 
inkluż taħt setgħat iddelegati, li huma ta' 
skop ġenerali, li jorbtu b'mod legali fi 
Stati Membri jew li jorbtu lilhom u li 
għall-adozzjoni tagħhom, it-Trattat 
jipprevedi, anki fuq bażi volontarja, għall-
intervent jew l-assoċjazzjoni tal-
Parlament Ewropew;

Or. en

Emenda 91
Hartmut Nassauer

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt a b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ab) ‘dokumenti leġiżlattivi’ għandu 
jfisser dokumenti mħejjija jew irċevuti tul 
il-proċeduri għall-adozzjoni ta’ atti 
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vinkolanti li jkollhom skop ġenerali.

Or. en

Emenda 92
Charlotte Cederschiöld

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-istituzzjonijiet għandhom jirrifjutaw 
aċċess għal dokument meta l-iżvelar tiegħu 
jista' jdgħajjef il-ħarsien ta':

2. L-istituzzjonijiet għandhom jirrifjutaw 
aċċess għal dokument meta l-iżvelar tiegħu 
jista' jdgħajjef il-ħarsien tal-interessi 
pubbliċi jew privati fir-rigward ta':

Or. en

Emenda 93
Hartmut Nassauer

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-istituzzjonijiet għandhom jirrifjutaw 
aċċess għal dokument meta l-iżvelar tiegħu 
jista' jdgħajjef il-ħarsien ta':

2. L-istituzzjonijiet għandhom jirrifjutaw 
aċċess għal dokument meta l-iżvelar tiegħu 
jista' jdgħajjef il-ħarsien tal-interessi 
pubbliċi jew privati fir-rigward ta':

Or. en
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Emenda 94
Marco Cappato

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) drittijiet dwar proprjetà intelletwali; imħassar

Or. en

Emenda 95
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) konsultazzjoni legali u qorti, arbitraġġ 
u proċeduri għall-arranġament ta' tilwim;

(c) konsultazzjoni legali u proċedimenti fil-
qrati, apparti dak li jikkonċerna l-
konsultazzjoni legali fir-rigward tal-
proċeduri li jwasslu għal att leġiżlattiv jew 
att mhux legiżlattiv b'applikazzjoni 
ġenerali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Qorti tal-Ġustizzja ddikjarat fis-sentenza tagħha dwar il-kawża Turco li l-iżvelar tal-pariri 
legali f'inizjattivi leġiżlattivi jżid it-trasparenza u l-ftuħ tal-proċess leġiżlattiv u jsaħħaħ id-
drittijiet demokratiċi taċ-ċittadin Ewropew.

Emenda 96
Charlotte Cederschiöld

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) konsultazzjoni legali u qorti, arbitraġġ u (c) konsultazzjoni legali, mingħajr 
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proċeduri għall-arranġament ta' tilwim; preġudizzju għat-trasparenza msaħħa 
meħtieġa fil-proċeduri għall-adozzjoni tal-
atti leġiżlattivi tal-UE jew ta’ atti mhux 
leġiżlattivi ta’ applikazzjoni ġenerali; 
qorti, arbitraġġ u proċeduri għall-
arranġament ta' tilwim;

Or. en

Emenda 97
Marco Cappato

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) konsultazzjoni legali u qorti, arbitraġġ 
u proċeduri għall-arranġament ta' tilwim;

(c) konsultazzjoni legali mfassla b’mod 
esklussiv fi ħdan il-qafas ta' arbitraġġ jew
proċeduri għall-arranġament ta' tilwim li 
waħda mill-partijiet tagħhom tkun l-
istituzzjoni;

Or. en

Emenda 98
Marco Cappato

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) l-oġġettività u l-impazjalità tal-
proċeduri ta' għazla.

imħassar

Or. en
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Emenda 99
Charlotte Cederschiöld

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) l-oġġettività u l-impazjalità tal-
proċeduri ta' għazla.

(e) l-oġġettività u l-impazjalità tal-
proċeduri ta' għazla rigward l-akkwist 
pubbliku jew ir-reklutaġġ ta’ persunal.

Or. en

Emenda 100
Charlotte Cederschiöld

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – parti introduttorja

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 ta' l-
istituzzjonijiet:

3. Mingħajr preġudizzju għat-trasparenza 
msaħħa meħtieġa fil-proċeduri għall-
adozzjoni tal-atti leġiżlattivi tal-UE jew ta’ 
atti mhux leġiżlattivi ta’ applikazzjoni 
ġenerali, l-aċċess għad-dokumenti li ġejjin 
għandu jiġi rifjutat jekk l-iżvelar tad-
dokumenti  serjament idgħajjef il-proċess 
tat-teħid ta' deċiżjonijiet tal-istituzzjonijiet:  

Or. en

Emenda 101
Charlotte Cederschiöld

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) id-dokumenti relatati mal-materja fejn 
id-deċiżjoni tkun għada ma tteħditx, u 
riżultat kostruttiv jista’ jitqiegħed 
f’periklu bil-kxif qabel il-finalizzazzjoni 
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tad-dokument,

Or. en

Emenda 102
Charlotte Cederschiöld

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-eċċezzjonijiet taħt il-paragrafi (2) u 
(3) se japplikaw sakemm ikun hemm 
interess kbir mill-pubbliku għall-kxif. Fir-
rigward ta' paragrafi 2(a) interess kbir
mill-pubbliku għall-kxif se jitqies li jeżisti
fejn l-informazzjoni mitluba hija relatata 
ma emissjonijiet fl-ambjent. 

4. L-eċċezzjonijiet taħt il-paragrafi (2) u 
(3) se japplikaw sakemm ikun hemm 
interess kbir mill-pubbliku għall-kxif.
Interess qawwi mill-pubbliku għall-kxif 
jeżisti meta fejn id-dokumenti mitluba 
jkunu tfassslu jew irċevuti waqt proċeduri 
għall-adozzjoni ta' atti legiżlattivi tal-
UE jew atti mhux legiżlattivi ta' 
applikazzjoni ġenerali.  Meta jsir il-bilanċ 
tal-interess pubbliku fil-kxif, għandu 
jingħata piż speċjali lill-fatt li d-
dokumenti mitluba jirrigwardaw il-
ħarsien tad-drittijiet fundamentali jew lid-
dritt tal-għixien f'ambjent tajjeb għas-
saħħa.

Or. en

Emenda 103
Marco Cappato

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-eċċezzjonijiet taħt il-paragrafi (2) u 
(3) se japplikaw sakemm ikun hemm 
interess kbir mill-pubbliku għall-kxif. Fir-
rigward ta' paragrafi 2(a) interess kbir 
mill-pubbliku għall-kxif se jitqies li jeżisti 
fejn l-informazzjoni mitluba hija relatata 

4. L-eċċezzjonijiet taħt il-paragrafi 
preċedenti għandhom japplikaw sakemm 
ikun hemm interess kbir mill-pubbliku 
għall-iżvelar. Interess kbir bħal dan mill-
pubbliku għall-iżvelar għandu jitqies li 
jeżisti fejn l-informazzjoni mitluba hija 
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ma emissjonijiet fl-ambjent. relatata ma' emissjonijiet fl-ambjent, il-
prinċipju tal-pubbliċità, tad-demokrazija, 
tal-istat tad-dritt, tal-ħarsien tad-drittijiet 
fundamentali u partikularment tad-dritt 
ta’ għixien f’ambjent tajjeb għas-saħħa.

Or. en

Emenda 104
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-eċċezzjonijiet taħt il-paragrafi (2) u 
(3) se japplikaw sakemm ikun hemm 
interess kbir mill-pubbliku għall-kxif   Fir-
rigward ta' paragrafi 2(a) interess kbir 
mill-pubbliku għall-kxif se jitqies li jeżisti 
fejn l-informazzjoni mitluba hija relatata 
ma emissjonijiet fl-ambjent. 

4. L-eċċezzjonijiet taħt il-paragrafi (2) u 
(3) se japplikaw sakemm ikun hemm 
interess kbir mill-pubbliku għall-kxif. Fir-
rigward ta' punti 2(a) u (d) interess kbir 
mill-pubbliku għall-kxif se jitqies li jeżisti 
fejn l-informazzjoni mitluba hija relatata 
ma emissjonijiet fl-ambjent, bl-eċċezzjoni 
tal-investigazzjonijiet, b’mod partikulari 
dawk li jirrigwardaw vjolazzjonijiet 
possibbli tal-liġi Komunitarja. 

Fir-rigward tal-eċċezzjonijiet l-oħra 
stipulati f’dan l-Artikolu, l-istituzzjoni 
għandha tqis l-interess pubbliku moqdi 
mill-kxif u jekk l-informazzjoni mitluba 
tkunx tirrigwarda l-emissjonijiet fl-
ambjent, meta ssir talba rigward l-aċċess 
għal informazzjoni ambjentali.

Or. en
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Emenda 105
Marco Cappato

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-emissjonijiet fl-ambjent għandhom 
ikunu ddefiniti bħala rilaxxi fl-arja, fl-
ilma jew fl-art ta’ sustanzi, vibrazzjonijiet, 
sħana jew ħoss minn individwi jew sorsi 
ta’ diffużjoni, skont id-Direttiva tal-
Kunsill 96/61.KE.

Or. en

Emenda 106
Marco Cappato

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4b. Il-kxif ta’ kuntratti ta’ appalt pubbliku 
jew ta’ kuntratti ta’ qafas bejn istituzzjoni 
u bejjiegħ m'għandux jaqa’ taħt l-
eċċezzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 2.

Or. en

Emenda 107
Marco Cappato

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-ismijiet, it-titoli u l-funzjonijiet ta' 
dawk li huma uffiċjali pubbliċi, uffiċjali 
ċivili u rappreżentanti ta' interess 
b'konessjoni ma' l-attivitajiet professjonli 
tagħhom għandhom jinkixfu sakemm, 

5. L-ismijiet, it-titoli u l-funzjonijiet ta' 
dawk li huma uffiċjali pubbliċi, uffiċjali 
ċivili u rappreżentanti ta' interess 
b'konessjoni mal-attivitajiet professjonli 
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minħabba ċ-ċirkostanzi partikolari, il-kxif 
ikun se jaffettwa b'mod ħażina l-persuni 
konċernati. Data personali oħra għandha 
tinkixef skond il-kondizzjonijiet fir-
rigward ta' l-ipproċessar illegali ta' data 
bħal din stipulata mil-leġiżlazzjoni ta' l-
UE dwar il-protezzjoni ta' individwi fir-
rigward ta' l-ipproċessar ta' data 
personali.

tagħhom għandhom jinkixfu.

Or. en

Emenda 108
Hartmut Nassauer

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-ismijiet, it-titoli u l-funzjonijiet ta' 
dawk li huma uffiċjali pubbliċi, uffiċjali 
ċivili u rappreżentanti ta' interess 
b'konessjoni ma' l-attivitajiet professjonli 
tagħhom għandhom jinkixfu sakemm, 
minħabba ċ-ċirkostanzi partikolari, il-kxif 
ikun se jaffettwa b'mod ħażina l-persuni 
konċernati. Data personali oħra għandha 
tinkixef skond il-kondizzjonijiet fir-
rigward ta' l-ipproċessar illegali ta' data 
bħal din stipulata mil-leġiżlazzjoni ta' l-UE 
dwar il-protezzjoni ta' individwi fir-
rigward ta' l-ipproċessar ta' data personali.

5. L-istituzzjonijiet għandhom 
jippubblikaw l-ismijiet, it-titoli u l-
funzjonijiet ta' dawk li huma uffiċjali 
pubbliċi, uffiċjali ċivili u rappreżentanti ta' 
interess b'konessjoni mal-attivitajiet 
professjonli tagħhom sakemm, minħabba 
ċ-ċirkostanzi partikolari, il-kxif ikun se 
jaffettwa b'mod ħażina l-persuni 
konċernati. Data personali oħra għandha 
tinkixef skont il-kondizzjonijiet fir-rigward 
tal-ipproċessar illegali ta' data bħal din 
stipulata mil-leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-
protezzjoni ta' individwi fir-rigward tal-
ipproċessar ta' data personali.

Or. en
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Emenda 109
Rareș-Lucian Niculescu

Proposta għal regolament
Artikolu 4 paragrafu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) L-eċċezzjonijiet stipulati f’dan l-
Artikolu m’għandhomx ikunu interpretati 
li jirreferu għal informazzjoni ta' interess 
pubbliku rigward il-benefiċjarji tal-fondi 
tal-Unjoni Ewropea li tkun disponibbli fil-
qafas tas-sistema tat-trasparenza 
finanzjarja.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Informazzjoni bħal din tista’ tiġi interpretata bħala waħda ta’ natura kummerċjali meta l-
benefiċjarji jkunu kumpaniji kummerċjali.

Emenda 110
Michael Cashman

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fir-rigward ta' dokumenti ta' partijiet 
terzi, l-istituzzjoni għandha tikkonsulta 
mal-parti terza bl-iskop li tagħmel stima 
dwar jekk tapplika eċċezzjoni li hemm 
referenza għaliha  , fl-Artikolu 4 jekk 
ikun ċar li d-dokument għandu jew 
m'għandux jiġi mikxuf.

1. Fir-rigward ta' dokumenti ta' partijiet 
terzi, dawn għandhom jinkixfu mill-
istituzzjonijiet bla ma ssir konsultazzjoni 
ma’ min oriġina d-dokument jekk ikun 
ċar li l-ebda eċċezzjoni li hemm f’dan ir-
Regolament ma tkun applikabbli.
Għandha tiġi kkonsultata parti terza jekk 
dik il-parti tkun talbet, meta tkun ressqet 
id-dokument, li tiġi ttrattata b’mod 
speċifiku, bl-iskop li tagħmel stima dwar 
jekk tapplikax eċċezzjoni prevista minn 
dan ir-Regolament.

Or. en
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Emenda 111
Marco Cappato

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn applikazzjoni tikkonċerna 
dokument li jorigina minn Stat Membru, 
barra dokumenti trasmessi fil-qafas tal-
proċeduri li jwasslu għal att legiżlattiv jew 
att mhux leġiżlattiv ta' applikazzjoni 
ġenerali, l-awtoritajiet ta' dan l-Istat 
Membru għandhom jiġu kkonsultati. L-
istituzzjoni li qiegħda żżomm id-dokument 
għandha tikxfu sakemm l-Istat Membru 
jipprovdi raġunijiet għalfejn irid iżommu 
għalih, ibbazati fuq l-eċċezzjoniet 
imsemmijin fl-Artikolu 4 jew fuq id-
dispożizzjonijiet speċifiċi fil-leġiżlazzjoni 
tiegħu li jostakolaw il-kxif tad-dokument 
ikkonċernat. L-istituzzjoni għandha 
tapprezza l-adegwatezza tar-ragunijiet 
mogħtija mill-Istat Membru sakemm 
huma bbażati fuq l-eċċezzjonijiet stipulati 
f'dan ir-Regolament.

2. Fejn applikazzjoni tikkonċerna 
dokument li jorigina minn Stat Membru li 
ma jkunx qed jaġixxi bħala Membru tal-
Kunsill u ma tkunx tikkonċerna b’mod 
dirett l-adozzjoni jew l-implimentazzjoni 
ta’ leġiżlazzjoni jew politiki tal-UE, saż-
żmien sa meta ma tkun inbdiet l-ebda 
proċedura fil-qorti, l-awtoritajiet ta' dan l-
Istat Membru jistgħu jiġu kkonsultati. L-
istituzzjoni li qiegħda żżomm id-dokument 
għandha tiżvelah sakemm l-Istat Membru 
ma jipprovdix raġunijiet għalfejn irid 
iżommu għalih, ibbazati fuq l-eċċezzjoniet 
imsemmijin fl-Artikolu 4.

Or. en

Emenda 112
Marco Cappato

Proposta għal regolament
Artikolu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5a
Prinċipji ta’ trasparenza

1. Bi qbil mal-prinċipji demokratiċi 
msemmija fl-Artikolu 6(1) tat-Trattat tal-
UE u l-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja 
dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament 
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(KE) Nru 1049/2001, għandu jingħata l-
ikbar aċċess possibbli għall-attivitajiet tal-
istituzzjonijiet, partikularment meta 
jaġixxu fil-kapaċità leġiżlattiva tagħhom, 
inklużi dawk taħt setgħat delegati. 
2. Dokumenti li jirrigwardaw il-
programmi leġiżlattivi tagħhom, 
konsultazzjonijiet preliminari tas-soċjetà 
ċivili, evalwazzjonijiet tal-impatt u kull 
dokument preparatorju ieħor, kif ukoll 
dokumenti li jirrigwardaw l-
implimentazzjoni u l-applikazzjoni tal-
politiki tal-UE, inklużi dawk ta’ natura 
finanzjarja, b’mod partikulari meta jkunu 
konnessi ma’ proċedura leġiżlattiva, 
għandhom ikunu aċċessibbli fuq websajt 
istituzzjonali li tista’ tintuża b’mod faċli u 
ppubblikati f'sensiela speċjali tal-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
3. Bl-implimentazzjoni ta' dan ir-
Regolament, għandhom jitfasslu proposti 
leġiżlattivi kif ukoll testi legali oħra tal-
UE b'mod ċar u li jinftiehmu u l-
istituzzjonijiet għandhom jaqblu fuq linji 
gwida u mudelli komuni għat-tfassil li 
jtejbu ċ-ċertezza legali bi qbil mal-
ġurisprudenza relevanti tal-Qorti tal-
Ġustizzja.
4. Matul il-proċedura leġiżlattiva, kull 
istituzzjoni jew korp assoċjati mal-proċess 
tat-teħid tad-deċiżjoni għandhom 
jippubblikaw id-dokumenti preparatorji 
tagħhom u l-informazzjoni relatata 
kollha, inklużi l-opinjonijiet legali, f'serje 
speċjali tal-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea kif ukoll fuq sit tal-internet 
komuni li jirriproduċi ċ-ċiklu tal-ħajja tal-
proċedura kkonċernata.
5. Ladarba jkunu adottati, l-atti leġiżlattivi 
għandhom jiġu ppubblikati fil-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea kif previst 
mill-Artikolu 13.
6. Minħabba l-prinċipju ta' kooperazzjoni 
leali li jiggverna r-relazzjonijiet bejn l-
istituzzjonijiet u l-Istati Membri, l-Istati 
Membri għandhom għall-inqas jagħtu liċ-
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ċittadini tagħhom fil-livell nazzjonali l-
istess livell ta' trasparenza kif inhu 
mogħti fil-livell tal-UE billi jiġu 
ppubblikati fil-ħin u b'mod ċar fil-ġurnali 
uffiċjali rispettivi tagħhom it-testi jew ir-
referenzi tal-miżuri li jimplimentaw l-atti 
tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni.
7. Kwalunkwe inizjattiva jew dokument 
provduti minn kwalunkwe parti terza bil-
għan li jinfluwenzaw b'kwalunkwe mod 
il-proċess tat-teħid tad-deċiżjoni 
għandhom isiru pubbliċi.
8. L-istituzzjonijiet għandhom jaqblu 
dwar reġistru li jkun maqsum bejn l-
istituzzjonijiet kollha fejn ikunu elenkati 
dawk kollha li jagħmlu l-lobbying u 
partijiet interessati oħra.

Or. en

Emenda 113
Rareș-Lucian Niculescu

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Applikazzjoni għall-aċċess għal 
dokument għandha tiġi proċessata mill-
ewwel. Għandha tintbagħat ittra ta' rċevuta 
lill-applikant. Sa' 15-il jum tax-xogħol mir-
reġistrazzjoni ta' l-applikazzjoni, l-
istituzzjoni għandha jew tagħti aċċess 
għad-dokument mitlub u tagħti aċċess 
skond l-Artikolu 10 f'dak il-perjodu jew, 
f'tweġiba bil-miktub, tagħti r-raġunijiet 
għar-rifjut totali jew parzjali u tavża l-
applikant dwar id-dritt tiegħu jew tagħha li 
jagħmel jew tagħmel applikazzjoni 
konfermatorja skond il-paragrafu 4 ta' dan 
l-Artikolu.

1. Applikazzjoni għall-aċċess għal 
dokument għandha tiġi proċessata mill-
ewwel. Għandha tintbagħat ittra ta' rċevuta 
lill-applikant. Fi żmien perjodu massimu 
ta’ 15-il jum tax-xogħol mir-reġistrazzjoni 
tal-applikazzjoni, l-istituzzjoni għandha 
jew tagħti aċċess għad-dokument mitlub u 
tagħti aċċess skont l-Artikolu 10 f'dak il-
perjodu jew, f'tweġiba bil-miktub, tagħti r-
raġunijiet għar-rifjut totali jew parzjali u 
tavża l-applikant dwar id-dritt tiegħu jew 
tagħha li jagħmel jew tagħmel 
applikazzjoni konfermatorja skont il-
paragrafu 4 ta' dan l-Artikolu.

Or. ro
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Ġustifikazzjoni

Id-diversi perjodi ta’ żmien għandhom ikunu interpretati bħala skadenzi massimi.

Emenda 114
Rareș-Lucian Niculescu

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. F'każijiet eċċezzjonali, per eżempju fil-
każ ta' applikazzjoni dwar dokument twil 
ħafna jew dwar numru kbir ta' dokumenti, 
it-terminu previst fil-paragrafu 1 jista' jiġi 
estiż bi 15-il jum utli, sakemm l-applikant 
jiġi avżat minn qabel u jingħataw raġunijiet 
dettaljati.

2. F'każijiet eċċezzjonali, per eżempju fil-
każ ta' applikazzjoni dwar dokument twil 
ħafna jew dwar numru kbir ta' dokumenti, 
it-terminu previst fil-paragrafu 1 jista' jiġi 
estiż b’massimu ta' 15-il jum utli, sakemm 
l-applikant jiġi avżat minn qabel u 
jingħataw raġunijiet dettaljati.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Id-diversi perjodi ta’ żmien għandhom ikunu interpretati bħala skadenzi massimi.

Emenda 115
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fil-każ ta' rifjut totali jew parzjali, l-
applikant jista', sa 15-il jum utli minn meta 
jirċievi r-risposta mill-istituzzjoni, jagħmel 
applikazzjoni konfermatorja fejn jitlob lill-
istituzzjoni li terġa' tikkunsidra l-pożizzjoni 
tagħha.

3. Fil-każ ta' rifjut totali jew parzjali, meta 
l-applikant iressaq dubju dwar id-dannu 
reali għall-interess li qed jingħad li qed 
jiġi affettwat u/jew jargumenta li hemm 
interess kbir għall-kxif, l-applikant jista' 
jistaqsi lill-Ombudsman Ewropew biex 
jagħti opinjoni indipendenti u oġġettiva 
dwar il-kwistjoni ta' ħsara u/jew interess 
kbir għall-kxif. Jekk, wara li tingħata l-
opinjoni tal-Ombudsman Ewropew, ir-
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rifjut totali jew parzjali jiġi kkonfermat 
mill-istituzzjoni, l-applikant jista', sa 15-il 
jum utli minn meta jirċievi r-risposta mill-
istituzzjoni, jagħmel applikazzjoni 
konfermatorja fejn jitlob lill-istituzzjoni li 
terġa' tikkunsidra l-pożizzjoni tagħha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 7(3) qiegħed jiġi emendat biex jinkludi proċedura f’każi fejn applikant ikollu dubji 
dwar il-kwistjoni ta’ jekk ikunx hemm xi dannu għall-interessi u/jew fejn jargumenta li jkun 
hemm interess kbir fil-kxif. L-Ombudsman jista’ jevalwa l-kwistjoni tad-dannu jew l-interess 
kbir għall-kxif u jirraporta lill-istituzzjoni u lill-applikant.

Emenda 116
Rareș-Lucian Niculescu

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fil-każ ta' rifjut totali jew parzjali, l-
applikant jista', sa 15-il jum utli minn meta 
jirċievi r-risposta mill-istituzzjoni, jagħmel 
applikazzjoni konfermatorja fejn jitlob lill-
istituzzjoni li terġa' tikkunsidra l-pożizzjoni 
tagħha.

3. Fil-każ ta' rifjut totali jew parzjali, l-
applikant jista', sa perjodu massimu ta' 15-
il jum utli minn meta jirċievi r-risposta 
mill-istituzzjoni, jagħmel applikazzjoni 
konfermatorja fejn jitlob lill-istituzzjoni li 
terġa' tikkunsidra l-pożizzjoni tagħha.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Id-diversi perjodi ta’ żmien għandhom ikunu interpretati bħala skadenzi massimi.
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Emenda 117
Rareș-Lucian Niculescu

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Applikazzjoni konfermatorja għandha 
tiġi proċessata mal-ewwel. Sa żmien 30
jum utli mir-reġistrazzjoni ta' din l-
applikazzjoni, l-istituzzjoni għandha jew 
tagħti l-aċċess għad-dokument mitlub u 
tagħti aċċess skond l-Artikolu 10 f'dak il-
perjodu jew, fi tweġiba bil-miktub, tagħti r-
raġunijiet għar-rifjut totali jew parzjali. Fil-
każ ta' rifjut totali jew parzjali, l-
istituzzjoni għandha tavża l-applikant dwar 
ir-rimedji tiegħu jew tagħha,

1. Applikazzjoni konfermatorja għandha 
tiġi proċessata mal-ewwel. Fi żmien
perjodu massimu ta’ 30  jum utli mir-
reġistrazzjoni ta' din l-applikazzjoni, l-
istituzzjoni għandha jew tagħti l-aċċess 
għad-dokument mitlub u tagħti aċċess 
skont l-Artikolu 10 f'dak il-perjodu jew, fi 
tweġiba bil-miktub, tagħti r-raġunijiet 
għar-rifjut totali jew parzjali. Fil-każ ta' 
rifjut totali jew parzjali, l-istituzzjoni 
għandha tavża l-applikant dwar ir-rimedji 
tiegħu jew tagħha,

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Id-diversi perjodi ta’ żmien għandhom ikunu interpretati bħala skadenzi massimi.

Emenda 118
Rareș-Lucian Niculescu

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. F'każijiet eċċezzjonali, per eżempju fil-
każ ta' applikazzjoni dwar dokument twil 
ħafna jew dwar numru kbir ta' dokumenti, 
it-terminu previst fil-paragrafu 1 jista' jiġi 
estiż bi 15-il jum utli, sakemm l-applikant 
jiġi avżat minn qabel u jingħataw raġunijiet 
dettaljati.

2. F'każijiet eċċezzjonali, per eżempju fil-
każ ta' applikazzjoni dwar dokument twil 
ħafna jew dwar numru kbir ta' dokumenti, 
it-terminu previst fil-paragrafu 1 jista' jiġi 
estiż b’perjodu massimu ta’15-il jum utli, 
sakemm l-applikant jiġi avżat minn qabel u 
jingħataw raġunijiet dettaljati.

Or. ro
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Ġustifikazzjoni

Id-diversi perjodi ta’ żmien għandhom ikunu interpretati bħala skadenzi massimi.

Emenda 119
Rareș-Lucian Niculescu

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Rifjut espliċitu jew taċitu minn 
impjegat ta’ istituzzjoni li jkun 
responsabbli mill-applikazzjoni tad-
dispożizzjonijiet ta’ dar-Regolament 
għandu jikkostitwixxi fi vjolazzjoni u 
għandu jkun soġġett għal responsabilità 
dixxiplinarja.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ ikun ċerta garanzija li tiżgura li d-drittijiet tal-aċċess għad-dokumenti jistgħu jkunu 
eżerċitati fil-prattika.

Emenda 120
Rareș-Lucian Niculescu

Proposta għal regolament
Artikolu 8 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8a
Jekk, wara li jirċievi l-informazzjoni, l-
applikant jitlob informazzjoni ġdida dwar 
id-dokumenti tal-istituzzjonijiet, it-talba 
għandha tiġi ttrattata bħala applikazzjoni 
ġdida u t-tweġiba għandha tinbagħat 
b’konformità mal-Artikoli 7 u 8. Persuni 
li jkunu qed jagħmlu studji jew riċerka 
għall-finijiet tagħhom stess jew għal 
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finijiet professjonali, għandu jkollhom 
aċċess għad-dokumenti li jkunu miżmuma 
mill-awtoritajiet jew mill-istituzzjonijiet.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jiġu rregolati sitwazzjonijiet fejn l-applikant ikun jixtieq jikseb iżjed informazzjoni.

Emenda 121
Rareș-Lucian Niculescu

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 7 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7a. Informazzjoni li tinstiga jew tikxef 
ksur ta’ liġi minn persuna jew istituzzjoni 
tista' ma tiġix inkluża fil-kategorija ta’ 
dokumenti sensittivi.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Dokumenti bħal dawn jistgħu ma jiġux inklużi fil-kategorija ta’ dokumenti li huma eżentati 
mill-aċċess għall-pubbliku.

Emenda 122
Marco Cappato

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 ta' l-

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

Or. en

Emenda 123
Marco Cappato

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-kontenut ta’ dokument għandu jkun 
disponibbli bla diskriminazzjoni f’termini 
tal-indeboliment tal-viżta, l-ilien 
imħaddem u l-pjattaforma tas-sistema 
operattiva. L-istituzzjonijiet għandhom 
jipprovdu aċċess attwali minn applikant 
għall-kontenut ta' dokumenti mingħajr 
diskriminazzjoni teknika.

Or. en

Emenda 124
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Dan ir-Regolament m'għandux 
jidderoga mill-modalitajiet speċifiċi li 
jigvernaw l-aċċess stipulat fil-ligi 
nazzjonali jew ta' l-UE, bhal ħlas ta' 
miżata.

imħassar

Or. en



AM\761528MT.doc 37/44 PE418.177v01-00

MT

Emenda 125
Marco Cappato

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Dan ir-Regolament m'għandux 
jidderoga mill-modalitajiet speċifiċi li 
jigvernaw l-aċċess stipulat fil-ligi 
nazzjonali jew ta' l-UE, bhal ħlas ta' 
miżata.

imħassar

Or. en

Emenda 126
Marco Cappato

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sabiex id-drittijiet taċ-ċittadin taħt dan 
ir-Regolament isiru effettivi, kull 
istituzzjoni għandha tagħti aċċess pubbliku 
lil reġistru ta' dokumenti. 

1. Sabiex id-drittijiet taċ-ċittadin taħt dan 
ir-Regolament isiru effettivi, kull 
istituzzjoni għandha tagħti aċċess pubbliku 
lil reġistru tad-dokumenti kollha.

Aċċess lir-reġistru għandu jingħata fil-
forma elettronika. 

a) Aċċess lir-reġistru għandu jingħata fil-
forma elettronika.

Referenzi għal dokumenti għandhom 
jiddaħħlu fir-reġistru mingħajr dewmien.

(b) Referenzi għal dokumenti għandhom 
jiddaħħlu fir-reġistru mingħajr dewmien.

c) Ir-reġistri tal-istituzzjonijiet għandhom 
jipprovdu interface li tkun faċli biex 
tintuża fil-lingwi tal-Istati Membri kollha, 
u għandhom jikkonformaw mal-prinċipji 
tal-interoperabilità, tan-newtralità 
teknoloġika u tal-aċċess bla xkiel.
d) Ir-reġistri għandhom jipprovdu 
hyperlinks sempliċi, statiċi u permanenti 
għal dokumenti maħżuna f’forma 
elettronika.
e) Safejn ikun possibbli, l-istituzzjonijiet 
għandhom jipprevedu għall-użu mill-ġdid 
tas-sors tal-kodiċi tar-reġistru elettroniku 
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taħt il-Liċenzja Pubblika tal-Unjoni 
Ewropea.
f) Dokumenti ta’ test elettroniku 
għandhom ikunu disponibbli, jekk dan 
ikun prattiku, permezz ta’ reġistri bl-użu 
ta’ standards internazzjonali bħal 
ISO/IEC 32000:2008, ISO/IEC 
26300:2006, ISO/IEC 15445:2000 jew 
verżjonijiet iżjed riċenti.
g) L-istituzzjonijiet għandhom 
jistabbilixxu interface komuni għar-
reġistri tagħhom tad-dokumenti u joħolqu 
punt singlu ta' aċċess għal aċċess dirett 
għad-dokumenti... *.
* ĠU: sena wara l-adozzjoni ta' dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 127
Marco Cappato

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 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. Il-Parlament Ewropew għandu, barra 
minn dan, joħloq reġistru tal-attivitajiet 
tal-parlamentari, u jiżgura li jkun hemm 
pubbliċità xierqa u jagħti aċċess għal 
informazzjoni rigward, fost ħwejjeġ oħra, 
l-attivitajiet, il-parteċipazzjoni u l-
attendenza tal-membri, l-użu tal-
konċessjonijiet u d-dikjarazzjoni tal-
interessi finanzjarji. L-istituzzjonijiet 
kollha koperti minn dar-Regolament 
għandhom joħolqu reġistri simili sabiex 
jiżguraw ir-responsabilità u l-leġittimità 
tal-Unjoni Ewropea.

Or. en
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Emenda 128
Marco Cappato

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dokumenti miktuba jew irċevuti waqt 
proċeduri għall-adozzjoni ta' atti 
legiżlattivi ta' l-UE  , jew atti mhux 
legiżlattivi ta' applikazzjoni ġenerali se bla 
ħsara lill-Artikoli 4 u 9, ikunu direttament 
aċċessibbli mill-pubbliku .

1. L-istituzzjonijiet għandhom jagħmlu d-
dokumeti kollha disponibbli b’mod dirett 
għall-pubbliku f’forma elettronika jew 
permezz ta’ reġistru, b’mod partikulari 
dawk miktuba jew irċevuti waqt proċeduri 
għall-adozzjoni ta' atti legiżlattivi tal-UE, 
jew atti mhux legiżlattivi ta' applikazzjoni 
ġenerali.

Or. en

Emenda 129
Marco Cappato

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. Dokumenti oħra, partikolarment 
dokumenti dwar l-iżvilupp ta' politika jew 
strateġija jew dwar l-implimentazzjoni 
tagħhom, għandhom, fil-prinċipju, isiru 
direttament aċċessibbli f'forma elettronika.

Or. en

Emenda 130
Marco Cappato

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Kull istituzzjoni għandha tiddefinixxi 
fir-regoli tal-proċedura tagħha liema 

imħassar
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kateġoriji oħra ta' dokumenti huma 
direttament aċċessibli mill-pubbliku.

Or. en

Emenda 131
Marco Cappato

Proposta għal regolament
Artikolu 12 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 12a
Il-prinċipju tal-pubbliċità u d-

dokumentazzjoni aħjar
1. Kull istituzzjoni għandha tiżgura li jkun 
hemm pubbliċità xierqa għall-attivitajiet
tagħha u d-disponibilità tal-informazzjoni 
u tad-dokumentazzjoni relatati mal-
attivitajiet tagħha fir-rigward ta’ dawn li 
ġejjin:
a) skedi u informazzjoni elettronika dwar 
il-kalendarju,
b) regoli ta’ proċedura u proċessi 
amministrattivi,
c) gruppi ta' ħidma,
d) sħubija tal-gruppi ta’ konsultazzjoni 
tiegħu bħall-Gruppi ta’ Livell Għoli tal-
Kummissjoni Ewropea u l-awturi tal-
istudji magħmula għall-istituzzjoni,
e) streaming awdjoviżwali u rreġistrar tal-
seduti ta’ smigħ, laqgħat, konferenzi u 
konsultazzjonijiet tal-partijiet interessati,
f) użu ta’ formats ta’ data 
tekonoloġikament newtrali u appoġġ 
proattiv għal aċċess bla xkiel.
2. Id-dokumenti kollha magħmula minn 
istituzzjoni u trażmessi b’mod formali lil 
reċipjent wieħed jew aktar jew li jaslu 
għand xi istituzzjoni għandhom, tal-inqas, 
ikunu rreġistrati internament.
3. Safejn ikun possibbli, l-istituzzjonijiet 
għandhom jippermettu l-aċċess pubbliku 
għall-ispeċifikazzjonijiet tal-formats u l-
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protokolli użati għad-dokumenti tagħhom 
u għandhom jippermettu l-
implimentazzjoni u l-użu bla ristrizzjoni 
jew diskriminazzjoni.
4. L-istituzzjonijiet għandhom 
jiddokumentaw il-konformità tagħhom 
mal-paragrafu 3.

Or. en

Emenda 132
Marco Cappato

Proposta għal regolament
Artikolu 14 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 14a
Sanzjonijiet

Kwalunkwe nuqqas minn xi istituzzjoni 
fit-tħaris tal-obbligi preveduti f’dan ir-
Regolament f’talba speċifika għal aċċess 
għad-dokumenti għandu jwassal għall-
għoti awtomatiku ta’ aċċess għad-
dokumenti mitluba mill-applikant.
Kull nuqqas fit-tħaris tal-obbligi skont 
dan ir-Regolament, sew jekk apposta jew 
sew minħabba negliġenza min-naħa 
tiegħu jew tagħha, għandha tagħmel 
uffiċjal jew impjegat ieħor tal-istituzzjoni 
suġġett għal azzjoni dixxiplinarja, skont 
ir-regoli u l-proċeduri stipulati fir-
Regolamenti tal-Impiegi ta' Uffiċjali tal-
istituzzjoni  jew fil-kundizzjonijiet tal-
impieg ta' impjegati oħra.

Or. en
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Emenda 133
Hartmut Nassauer

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-istituzzjonijiet għandhom 
jippubblikaw l-onigramma organizzattiva 
tagħhom billi jindikaw ir-responsabilità 
tal-unitajiet interni tagħhom.

Or. en

Emenda 134
Marco Cappato

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-istituzzjonijiet għandhom iwaqqfu 
kumitat interistituzzjonali sabiex jeżamina 
l-aħjar prattika, jindirizza kunflitti li jistgħu 
jinqalgħu u jiddiskuti żvilupp futuri dwar l-
aċċess pubbliku għal dokumenti.

2. L-istituzzjonijiet għandhom iwaqqfu 
kumitat interistituzzjonali tal-Artikolu 255
sabiex jeżamina u jiskambja l-aħjar 
prattika, jidentifika kull xkiel fl-aċċess u 
fl-użu u sorsi ta’ data mhux ippubblikati,
jindirizza kunflitti li jistgħu jinqalgħu, 
jippromwovi l-interoperabilità, l-użu mill-
ġdid u t-twaħħid tar-reġistri, 
jistandardizza l-kodiċi tad-dokumenti 
permezz ta’ organizzazzjoni Ewropea tal-
istandards, joħloq portal singlu tal-UE 
biex jiżgura l-aċċess għad-dokumenti 
kollha tal-UE u jiddiskuti żvilupp futuri 
dwar l-aċċess pubbliku għal dokumenti. 

Or. en
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Emenda 135
Marco Cappato

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-istituzzjonijiet għandhom 
jikkonsultaw mal-utenti tas-servizzi li 
jipprovdu l-aċċess għad-dokumenti bil-
għan li jissodisfaw aħjar il-ħtiġijiet attwali 
tal-utenti.

Or. en

Emenda 136
Marco Cappato

Proposta għal regolament
Artikolu 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 16 imħassar
Riproduzzjoni ta' dokumenti

Dan ir-Regolament se jkun mingħajr 
preġudizzju għal regoli fis-seħħ li jistgħu 
jillimitaw id-dritt ta' parti terza li tikseb 
kopji ta' dokumenti jew  tirriproduċi jew li 
tisfrutta dokumenti żvelati.

Or. en

Emenda 137
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament se jkun mingħajr 
preġudizzju għal regoli fis-seħħ li jistgħu 

Dan ir-Regolament għandu jkun mingħajr 
preġudizzju għal regoli fis-seħħ li jistgħu 
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jillimitaw id-dritt ta' parti terza li tikseb 
kopji ta' dokumenti jew  tirriproduċi jew li 
tisfrutta dokumenti żvelati.

jillimitaw id-dritt ta' parti terza li 
tirriproduċi jew li tisfrutta dokumenti 
żvelati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-test kurrenti tal-Artikolu 16 huwa aħjar mit-tibdiliet proposti mill-Kummissjoni.
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