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PR_COD_1am

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, apparti fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex jiġi approvat it-test konġunt

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni.)

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa 
qawwija u korsiva. Fil-każ ta' atti li jemendaw, il-partijiet li jittieħdu kif 
inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament jixtieq jemenda, imma li l-
Kummissjoni ma tkunx emendat, huma indikati b'tipa qawwija. It-tħassir 
eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat kif ġej: [...]. Test korsiv 
normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi partijiet tat-test 
leġiżlattiv li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop li tgħin fil-
preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew nuqqasijiet 
f'verżjoni lingwistika minnhom). Il-korrezzjonijiet proposti huma suġġetti 
għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-aċċess 
pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni (tfassil 
mill-ġdid)
(COM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2008)0229),

– wara li kkunsidra l-Artikoli 251(2) u 255(2) tat-Trattat KE, skont liema l-Kummissjoni 
ressqet proposta lill-Parlament (C6 0184/2008),

– wara li kkunsidra l-Ftehima Interistituzzjonali tat-28 ta' Novembru 2001 dwar użu iżjed 
strutturat tat-teknika tat-tfassil mill-ġdid għall-atti legali1,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 80 u 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u l-
opinjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali, tal-Kumitat għall-Affarijiet 
Legali, tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali u tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet (A6–
0000/2008),

A. billi, skont il-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv tas-Servizzi Legali tal-Parlament Ewropew, 
tal-Kunsill u tal-Kummissjoni, il-mistoqsija msemmija ma tinkludix xi emendi sostantivi 
barra dawk identifikati bħala tali fil-proposta, u billi, fir-rigward tal-kodifikazzjoni tad-
dispożizzjonijiet mhux mibdula tal-atti iktar bikrija flimkien ma' dawk l-emendi, il-
proposta għandha kodifikazzjoni ċara tat-testi eżistenti, mingħajr xi bidla fis-sustanza 
tagħhom,

B. billi, skont il-kumitat Parlamentari kompetenti, il-proċedura tat-tfassil mill-ġdid ġiet 
deċiża mill-Kummissjoni mingħajr ma ġew informati l-istituzzjonijiet l-oħra u mingħajr 
ma tqieset l-ittra u l-ispirtu tar-riżoluzzjoni tal-Parlament tal-4 ta' April 2006 
b'rakkomandazzjonijiet għall-Kummissjoni dwar l-aċċess għat-testi tal-istituzzjonijiet 
skont l-Artikolu 192 tat-Trattat KE2, li l-għan tagħha kien li jiġi emendat b'mod sostanzjali 
r-Regolament 1049/01, billi fuq kollox tisħaq fuq il-fatt li fil-proposta tagħha, il-
Kummissjoni anki rrifjutat li tittratta kwistjonijiet bħal dawk imsemmija fil-każ importanti 
"Turco" tal-Qorti tal-Ġustizzja3,

1. Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif ġiet adattata għar-rakkomandazzjonijiet tal-
Grupp ta' Ħidma Konsultattiv tas-Servizzi Legali tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u 

                                               
1 ĠU C 77, 28.3.2002, p. 1.
2 ĠU C 293 E, 2.12.2006, p. 151.
3 Sentenza tal-Qorti (Awla Manja) tal-1 ta’ Lulju 2008 fil-kawżi magħquda C-39/05 P u C-52/05 P
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tal-Kummissjoni (u bl-inkorporazzjoni tal-emendi tekniċi approvati mill-Kumitat għall-
Affarijiet Legali) u kif ġew emendati hawn taħt;

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jibgħat il-pożizzjoni tiegħu lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni.

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 3 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) It-trasparenza għandha wkoll 
issaħħaħ il-prinċipji ta' amministrazzjoni 
tajba fl-istituzzjonijiet tal-UE kif previst 
mill-Artikolu 41 tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea1 ("il-
Karta"). Il-proċeduri interni għandhom 
jiġu definiti kif suppost u riżorsi 
finanzjarji u umani adegwati għandhom 
ikunu disponibbli biex jitwettaq fil-
prattika l-prinċipju tal-ftuħ.
_________
1 ĠU C 302, 14.12.2007, p. 1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha titqies l-osservazzjoni tal-Ombudsman Ewropew f'dan ir-rigward.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-prinċipji ġenerali u l-limiti għal 
raġunijiet ta’ interess pubbliku jew privat 
li jirregolaw id-dritt ta' l-aċċess pubbliku 
għal dokumenti ġew stipulati fir-
Regolament (KE) Nru 1049/2001, li sar 
applikabbli fit-3 ta' Diċembru 2001

imħassra
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kontenut ta' din il-premessa hija mdaħħla fil-Premessa 6.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-ewwel evalwazzjoni ta' l-
implimentazzjoni tar-Regolament (KE) 
Nru 1049/2001 saret f'rapport ippubblikat 
fit-30 Jannar 2004. Fid-9 ta' Novembru 
2005, il-Kummissjoni ddeċidiet li tibda l-
proċess li jwassal għal reviżjoni tar-
Regolament (KE) Nru 1049/2001. 
F'Reżoluzzjoni adottata fl-4 ta' April 
2006, il-Parlament Ewropew sejjaħ lil-
Kummissjoni biex tissottometti proposti 
għall-emenda ta' dan ir-Regolament. Fit-
18 ta' April 2007, il-Kummissjoni 
ppubblikat 'Green Paper' dwar ir-
reviżjoni tar-Regolament u bdiet 
konsultazzjoni pubblika.

imħassra

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kontenut ta' din il-premessa hija mdaħħla fil-Premessa 6.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Il-fini ta' dan ir-Regolament huwa li 
jagħti l-akbar effett possibbli lid-dritt ta' l-
aċċess pubbliku għad-dokumenti u li 

(6) Il-fini ta' dan ir-Regolament huwa li 
jagħti l-akbar effett possibbli lid-dritt tal-
aċċess pubbliku għad-dokumenti u li 
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jistipula l-pinċipji ġenerali u l-limiti fuq 
dan l-aċċess skond l-Artikolu 255(2) tat-
Trattat tal-KE.

jistipula l-prinċipji ġenerali u l-limiti fuq 
il-bażi ta' interess pubbliku jew privat li 
jiggverna dan l-aċċess skont l-Artikolu 
255(2) tat-Trattat tal-KE u filwaqt li jqis l-
esperjenza tal-implimentazzjoni inizjali 
tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 u 
tar-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew 
tal-4 ta' April 2006 
b'rakkomandazzjonijiet għall-
Kummissjoni dwar l-aċċess għat-testi tal-
istituzzjonijiet skont l-Artikolu 192 tat-
Trattat KE*. Dan ir-Regolament huwa 
mingħajr preġudizzju għal drittijiet ta' 
aċċess għal dokumenti fis-seħħ għall-
Istati Membri, l-awtoritajiet ġudizzjarji 
jew il-korpi investigattivi.
* ĠU C 293 E, 2.12.2006, p. 151.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Premessi 4-5-6 u 22 twaħħdu f'premessa waħda li twaqqaf il-prinċipji ġenerali tad-dritt għal 
aċċess tad-dokumenti tal-UE. Issir ukoll referenza ċara għad-dispożizzjoni tat-Trattat tal-KE 
(art.192) li hija l-bażi legali għat-talba tal-Parlament Ewropew lill-Kummissjoni Ewropea 
dwar il-preżentazzjoni ta' proposta li tirrevedi r-Regolament 1049/2001.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Skond l-Artikoli 28(1) u 41(1) tat-
Trattat ta' l-UE, id-dritt ta' l-aċċess 
japplika wkoll għad-dokumenti dwar il-
politika estera u ta' sigurtà komuni u dwar 
il-koperazzjoni tal-pulizija u dik 
ġudizzjarja fi kwistjonijiet kriminali. Kull 
istituzzjoni għandha tirrispetta r-regoli 
tas-sigurta' tagħha.

(8) Skont l-Artikoli 28(1) u 41(1) tat-
Trattat tal-UE, id-dritt tal-aċċess japplika 
wkoll għad-dokumenti dwar il-politika 
estera u ta' sigurtà komuni u dwar il-
koperazzjoni tal-pulizija u dik ġudizzjarja 
fi kwistjonijiet kriminali. 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Premessa 15 hija speċifikament dedikata għar-regoli ta' sigurtà li jridu jiġu stabbiliti minn 
kull istituzzjoni.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 8 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) L-istituzzjonijiet tal-UE 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 relevanti tat-Trattati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni tal-kapaċità leġiżlattiva tal-Istituzzjonijiet hija neċessarja sabiex jiġi definit it-
tip ta' dokumenti li għandhom ikunu disponibbli għall-pubbliku.  (ara Art.7 tar-Regoli Interni 
tal-Kunsill).

Emenda 7

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-
organizzazzjonijiet tal-Komunità 
għandhom jittrattaw id-data personali 
b'mod ġust u trasparenti u m'għandhomx 
jiksru d-drittijiet tas-suġġetti tad-data kif 
definit mir-Regolament (KE) Nru 45/2001 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta' Diċembru 2000 dwar protezzjoni ta' 
individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ 
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data personali mill-istituzzjonijiet u l-
organizzazzjonijiet Komunitarji u dwar il-
moviment ħieles ta' din id-data u mill-
ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-
Komunitajiet Ewropej ("il-Qorti tal-
Ġustizzja"). L-istituzzjonijiet għandhom 
jiddefinixxu l-proċeduri interni tagħhom, 
billi jqisu kif suppost ir-rakkomandazzjoni 
tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni 
tal-Informazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-aċċess għal-leġiżlazzjoni tad-dokumenti għandu jiġi implimentat billi jitħarsu d-drittijiet 
tad-data personali koperti mir-Regolament 45/2001 u r-rakkomandazzjonijiet magħmula 
f'dan ir-rigward mill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tal-Informazzjoni.

Emenda 8

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 aktar aċċess 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; id-
dokumenti preparatorji u l-informazzjoni 
relatata kollha, inklużi l-opinjonijiet legali 
u l-proċedura interistituzzjonali, 
għandhom ikunu aċċessibbli f'waqthom, 
b'mod faċli miċ-ċittadini fuq l-internet.   
Il-prattika tal-leġiżlar aħjar, il-mudelli u 
t-tekniki tal-abbozzar kif ukoll is-
soluzzjonijiet tekniċi, biex tiġi ssorveljata 
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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. 
1 Il-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

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipju tal-aċċess tad-dokumenti għandu jkun speċifikat b'mod ċar fir-rigward tat-tipi 
varji ta' dokumenti u informazzjoni li għandhom bżonn ikunu disponibbli għall-pubbliku 
sabiex isir possibbli għall-pubbliku li jsegwi kwalunkwe proċedura leġiżlattiva.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 12 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Dokumenti relatati ma' proċeduri 
mhux leġiżlattivi, bħal ma huma miżuri li 
jorbtu mingħajr skop ġenerali jew miżuri 
li jittrattaw l-organizzazzjoni interna, l-atti 
amministrattivi jew baġitarji, jew ta' 
natura politika (bħal ma huma l-
konklużjonijiet, ir-rakkomandazzjonijiet 
jew ir-riżoluzzjonijiet) għandhom ikunu 
aċċessibbli b'mod faċli bi qbil mal-
prinċipju ta' amministrazzjoni tajba 
stipulat fl-Artikolu 41 tal-Karta, filwaqt li 
fl-istess ħin tiġi ppreservata l-effettività 
tal-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-
istituzzjonijiet. Għal kull kategorija ta' 
dokumenti, l-istituzzjoni responsabbli, u 
fejn hu xieraq, l-istituzzjonijiet assoċjati l-
oħra għandhom jagħmlu aċċessibbli 
għaċ-ċittadini l-ammont ta’ xogħol tal-
proċeduri interni li jrid jiġi segwit, liema 
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unitajiet organizzattivi jistgħu jkunu 
responsabbli, kif ukoll ir-responsabilità 
tagħhom, l-iskadenzi ffissati u l-uffiċċju li 
jrid jiġi kkuntattjat.     Jistgħu jsiru 
arranġamenti speċjali mal-partijiet 
interessati fil-proċedura anki meta l-
aċċess tal-pubbliku ma jkunx jista' jiġi 
garantit. l-istituzzjonijiet għandhom iqisu 
kif suppost ir-rakkomandazzjonijiet tal-
Ombudsman Ewropew.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Xi prinċipju ġenerali tal-aċċess pubbliku għal proċeduri mhux leġiżlattivi għandu wkoll jiġi 
infurzat.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 12 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12b) L-istituzzjonijiet għandhom jaqblu 
dwar linji gwida komuni dwar kif 
għandhom jiġu rreġistrati d-dokumenti 
interni tagħhom, kif jiġu kklassifikati u 
kif jiġu arkivjati għal bżonnijiet storiċi 
skont il-prinċipji msemmija f'dan ir-
Regolament. Ir-Regolament tal-Kunsill 
(KEE, Euratom) Nru 354/83 tal-1 ta' Frar 
1983 rigward il-ftuħ għall-pubbliku tal-
arkivji storiċi tal-Komunità Ekonomika 
Ewropea u tal-Komunità Ewropea tal-
Enerġija Atomika* għandu għalhekk jiġi 
rrevokat.
* ĠU L 43, 15.2.1983, p. 1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regolament preżenti għandu wkoll jikkostitwixxi l-qafas legali għar-reġistrazzjoni, il-
klassifikazzjoni u l-arkivjar tad-dokumenti.
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Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 13 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Reġistru interistituzzjonali ta' dawk 
li jillobbjaw u ta' partijiet interessati oħra 
huwa għodda naturali għall-promozzjoni 
tal-ftuħ u t-trasparenza fil-proċess 
leġiżlattiv.

Or. en

Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) L-aġenziji kollha mwaqqfa mill-
istituzzjonijiet għandhom japplikaw il-
prinċipji stabbiliti f'dan ir-Regolament, 
sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni effettiva 
ta' dan ir-Regolament fl-attivitajiet kollha 
ta' l-Unjoni.

(14) L-aġenziji kollha mwaqqfa mill-
istituzzjonijiet għandhom japplikaw il-
prinċipji stabbiliti f'dan ir-Regolament, 
sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni effettiva 
ta' dan ir-Regolament fl-attivitajiet kollha 
tal-Unjoni. L-istituzzjonijiet tal-UE l-oħra 
kollha huma mistednin jadottaw miżuri 
komparabbli bi qbil mal-Artikolu 1 tat-
Trattat tal-UE.

Or. en

Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Xi dokumenti għandhom jingħataw 
trattament speċjali, minħabba l-kontenut 
sensittiv ħafna tagħhom. Arranġamenti 

(15) Sabiex jiġu żviluppati l-attivitajiet tal-
istituzzjonijiet f'oqsma li jeħtieġu livell ta' 
kunfidenzjalità, huwa xieraq li tiġi 
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sabiex il-Parlament Ewropew jiġi avżat 
dwar il-kontenut ta' dawn id-dokumenti 
għandhom isiru permezz ta' ftehim bejn l-
instituzzjonijiet.

stabbilita sistema ta' sigurtà komprensiva 
li tkopri l-mod kif tiġi ttrattata l-
informazzjoni kklassifikata tal-UE. It-
terminu "klassifikat UE" għandu jfisser 
kwalunkwe informazzjoni u materjal li l-
iżvelar mhux awtorizzat tiegħu jista' 
jikkawża livelli differenti ta' preġudizzju 
għall-interessi tal-UE, sew jekk 
informazzjoni bħal din toriġinax fl-UE kif 
ukoll jekk tiġix irċevuta mill-Istati 
Membri, pajjiżi terzi jew 
organizzazzjonijiet internazzjonali. Bi qbil 
mal-prinċipju demokratiku stipulat fl-
Artikolu 6(1) tat-Trattat tal-UE, il-
Parlament Ewropew għandu jkollu aċċess 
għall-informazzjoni kklassifikata UE 
b'mod partikolari meta aċċess bħal dan 
ikun meħtieġ għat-twettiq ta' dmirijiet 
leġiżlattivi jew mhux leġiżlattivi konferiti 
mit-Trattati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi ttrattata l-informazzjoni kunfidenzjali, għandhom jiġu stabbiliti regoli ċari dwar l-
informazzjoni kklassifikata li tkun komuni għall-istituzzjonijiet kollha.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Aċċess għal dokmenti għandu jingħata 
mill-Parlament Ewropew, mill-Kunsill u 
mill-Kummissjoni mhux biss għad-
dokumenti miktuba mill-istituzzjonijiet, 
iżda wkoll għad-dokumenti li dawn 
jirċievu sabiex ikun hemm aktar 
trasparenza fix-xogħol ta' l-istituzzjonijiet. 
F'dan il-kuntest, għandu jitfakkar li d-
Dikjarazzjoni Nru 35, mehmuża ma' l-Att 
Finali tat-Trattat ta' Amsterdam jipprovdi 
li Stat Membru jista' jitlob lill-

(16) Aċċess għal dokmenti għandu jingħata 
mill-Parlament Ewropew, mill-Kunsill u 
mill-Kummissjoni mhux biss għad-
dokumenti miktuba mill-istituzzjonijiet, 
iżda wkoll għad-dokumenti li dawn 
jirċievu sabiex ikun hemm aktar 
trasparenza fix-xogħol tal-istituzzjonijiet. 
Stat Membru jista' jitlob lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kummissjoni jew lill-
Kunsill li ma jikkommunikawx lil partijiet 
terzi, barra mill-istituzzjonijiet infushom, 
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Kummissjoni jew lill-Kunsill li ma 
jikkommunikawx lil partijiet terzi 
dokument li ġej minn dak l-Istat mingħajr 
il-kunsens tiegħu minn qabel.

dokument li ġej minn dak l-Istat mingħajr 
il-kunsens tiegħu minn qabel. Jekk talba 
bħal din ma tiġix aċċettata, l-istituzzjoni li 
tirċievi t-talba għandha tagħti r-raġunijiet 
għaliex tkun irriffjutatha. Skont l-
Artikolu 296 tat-Trattat KE, l-ebda Stat 
Membru mhu obbligat li jagħti tagħrif li l-
iżvelar tiegħu ikun jikkunsidrah li jmur 
kontra l-interessi essenzjali tas-sigurtà 
tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi żgurat aċċess pubbliku għad-dokumenti fl-UE, għandhom ukoll jiġu mfassla regoli 
speċifiċi fir-rigward ta' dokumenti li l-istituzzjonijiet tal-UE jirċievu minn partijiet terzi.

Emenda 15

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
imfassal jew irċevut mill-istituzzjonijiet, u 
li jirrelata għall-attivitajiet tagħhom, 
għandu jkun irreġistrat u aċċessibbli għall-
pubbliku. Madankollu, mingħajr 
preġudizzju għall-iskrutinju tal-
Parlament Ewropew, jista' jiġi pospost l-
aċċess għad-dokument sħiħ jew għal parti 
minnu.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jiġi speċifikat li d-dokumenti kollha prodotti jew ittrattati mill-
istituzzjonijiet tal-UE għandhom fil-prinċipju jkunu aċċessibbli għall-pubbliku.

Emenda 16

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 mal-prinċipji ta' dan ir-
Regolament, għax dan jimplimenta l-
Artikolu 255(2) tat-Trattat KE.

Or. en

Emenda 17

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, 
flimkien mal-possibbilta' ta' proċedimenti 
fil-qrati jew ta' lmenti lill-Ombudsman.

(19) Sabiex il-ħarsien tad-dritt tal-aċċess 
taċ-ċittadini jiġi żgurat, u jkun iktar faċli:

– it-testi u l-informazzjoni relatati mal-
proċedura leġiżlattiva għandhom ikunu 
wkoll aċċessibbli b'mod elettroniku fil-
Ġurnal Uffiċjali, u d-dokumenti 
preparatorji għandhom ikunu aċċessibbli 
f'reġistru interistituzzjonali li jkun 
aġġornat kuljum u li jipprovdi kull 
proċedura b'informazzjoni/dokumenti 
relevanti; 
– id-dokumenti l-oħra jew għall-inqas ir-
referenzi relevanti għandhom ikunu 
aċċessibbli permezz ta' reġistru tal-
istituzzjoni. Għandha tiġi applikata 
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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-fatt li jaf jiġi kkuntestat fil-
qorti jew permezz ta' lment lill-
Ombudsman Ewropew.
L-istituzzjonijiet għandhom ifittxu li 
japplikaw b'mod ikkoordinat politika 
għall-użu mill-ġdid tal-informazzjoni 
relatata tal-istituzzjonijiet tal-UE fil-
qasam pubbliku, kif isir mill-Istati 
Membri bi qbil mad-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.
1 ĠU L 345, 31.12.2003, p.90.

Or. en

Emenda 18

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Kull istituzzjoni għandha tieħu l-
miżuri meħtieġa sabiex tinforma lill-
pubbliku dwar id-dispożizzjonijiet fis-seħħ
u sabiex tħarreġ l-impjegati tagħha biex 
jgħinu liċ-ċittadini jeserċitaw id-drittijiet 
tagħhom taħt dan ir-Regolament. Kull 
istituzzjoni għandha tagħti aċċess għal 
reġistru ta' dokumenti sabiex tgħin liċ-
ċittadin jeżerċita dawn id-drittijiet.

(20) L-istituzzjoni għandha, b'mod
konsistenti u kkoordinat, tinforma lill-
pubbliku dwar miżuri adottati biex jiġi 
implimentat dan ir-Regolament u sabiex 
tħarreġ l-impjegati tagħha biex jgħinu liċ-
ċittadini jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom 
taħt dan ir-Regolament. 

Or. en
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Emenda 19

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Għalkemm l-emenda ta' liġijiet 
nazzjonali dwar aċċess għal dokumenti 
m'hijiex l-iskop jew l-effett ta' dan ir-
Regolament, permezz tal-prinċipju ta' 
kooperazzjoni leali li tirregola r-
relazzjonijiet bejn l-istituzzjonijiet u l-Istati 
Membri, l-Istati Membri għandhom jaraw 
li ma jfixklux l-applikazzjoni effettiva ta' 
dan ir-Regolament u għandhom iħarsu r-
regoli ta' sigurtà ta' l-istituzzjonijiet.

(21) Għalkemm l-emenda ta' liġijiet 
nazzjonali dwar aċċess għal dokumenti 
m'hijiex l-iskop jew l-effett ta' dan ir-
Regolament, permezz tal-prinċipju ta' 
kooperazzjoni leali li tirregola r-
relazzjonijiet bejn l-istituzzjonijiet u l-Istati 
Membri, l-Istati Membri għandhom joffru 
liċ-ċittadini tagħhom fil-livell nazzjonali 
mill-inqas l-istess livell ta' trasparenza kif 
jingħata fil-livell tal-UE meta jiġu 
implimentati r-regoli tal-UE.
Bl-istess mod u mingħajr preġudizzju 
għall-iskrutinju parlamentari nazzjonali, 
l-Istati Membri għandhom jaraw li ma 
jfixklux l-ipproċessar tad-dokumenti 
klassifikati UE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-liġi u l-politika tal-UE huma implimentati primarjament mill-awtoritajiet tal-Istati Membri. 
Il-kapaċità taċ-ċittadini biex jifhmu u jimmonitorjaw kif taħdem l-Unjoni tista' titħeġġeġ bl-
iskambju ta' informazzjoni dwar l-aħjar prattika fil-livell nazzjonali dwar l-aċċess għal 
dokumenti u informazzjoni relatati mal-UE.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Dan ir-Regolament huwa mingħajr 
preġudizzju għal drittijiet ta' aċċess għal 
dokumenti fis-seħħ għall-Istati Membri, l-
awtoritajiet ġudizzjarji jew il-korpi 
investigattivi.

imħassra

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din il-premessa ddaħħlet mal-Premessa 6.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) B'konformità ma' l-Artikolu 255(3) 
tat-Trattat ta' l-UE, kull istituzzjoni 
tistipula proviżjonijiet speċifiċi dwar l-
aċċess għad-dokumenti tagħha fir-regoli ta' 
proċedura tagħha,

(23) B'konformità mal-Artikolu 255(3) tat-
Trattat tal-UE u l-prinċipji u r-regoli 
msemmija f'dan ir-Regolament, kull 
istituzzjoni tistipula proviżjonijiet speċifiċi 
dwar l-aċċess għad-dokumenti tagħha fir-
regoli ta' proċedura tagħha,

Or. en

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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, bi qbil mal-Artikolu 255 tat-
Trattat KE, 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") kif ukoll għall-Aġenziji u 
l-korpi kollha magħmula minn dawk l-
istituzzjonijiet biex jagħtu l-akbar aċċess 
possibbli għal dokumenti bħal dawn

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regolament preżenti huwa l-qafas legali li jimplimenta l-Artikolu 255 tat-Trattat KE li
għalhekk għandu jissemma u għandu wkoll isir ir-referenza legali għall-prattika tal-aċċess 
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għad-dokumenti mhux biss għall-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni Ewropea u l-Kunsill 
imma wkoll għall-istituzzjonijiet u l-korpi l-oħra.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(c) li jippromwovi prattika amministrattiva 
trasparenti u tajba fl-istituzzjonijiet sabiex 
jitjieb l-aċċess għad-dokumenti tagħhom.

Or. en

Emenda 24

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) biex jitwaqqaf il-Ġurnal Uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea permezz ta' Deċiżjoni 
konġunta tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill dwar proposta tal-Kumitat tal-
Immaniġġjar tal-Uffiċċju tal-
Pubblikazzjoni tal-UE¹. Fuq bażi 
interistituzzjonali, għandhom jiġu 
stabbiliti għodda oħra bħal ma huma r-
reġistri pubbliċi u l-proċeduri 
amministrattivi speċifiċi li jiżguraw l-
eżerċizzju l-iktar faċli possibbli ta' dan id-
dritt.
¹Ara Artikolu 7 ta' SEC(2008)2109.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jiġu speċifikati l-għodod li permezz tagħhom jiġi implimentat id-dritt għal 
aċċess għad-dokumenti tal-Istituzzjonijiet.
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Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Benefiċjarji u skop Benefiċjarji

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

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

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.
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.
4. Dokumenti sensittivi mfissra fl-Artikolu 
9(1) għandhom ikunu soġġetti għal 
trattament speċjali skond dak l-Artikolu.
5. Dan ir-Regolament ma japplikax għal 
dokumenti sottomessi lill-Qrati minn 
partijiet oħra barra l-istituzzjonijiet
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 
tkun ingħalqet jew l-att ikun sar definittiv. 

Adlib Express Watermark



PE415.164v02-00 22/49 PR\760804MT.doc

MT

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

Or. en

Emenda 26

Proposta għal regolament
Premessa 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 2a
Skop

1. Dan ir-Regolament għandu japplika 
għad-dokumenti kollha miżmuma minn 
istituzzjoni, li jfisser dokumenti mfassla 
jew irċevuti minnha u fil-pussess tagħha, 
fil-qasam kollha tal-attività tal-Unjoni 
Ewropea.
2. 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.
B'mod partikolari, dokumenti mfassla jew 
irċevuti waqt proċedura leġiżlattiva 
għandhom isiru direttament aċċessibbli 
skont l-Artikolu 5a.
3. Dan ir-Regolament għandu jkun 
mingħajr preġudizzju għad-drittijiet ta' 
aċċess pubbliku għad-dokumenti 
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miżmuma mill-istituzzjonijiet forsi 
minħabba strumenti ta' liġi 
internazzjonali jew atti tal-istituzzjonijiet 
li qed jimplementawhom jew mil-
leġiżlazzjoni tal-Istati Membri.

Or. en

Emenda 27

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) (a) «dokument» għandha tfisser 
kwalunkwe kontenut ikun xi jkun il-mezz 
tiegħu (miktub fuq il-karta jew miżmum 
f'forma elettronika jew bħala ħoss jew 
irrekordjat f'forma viżiva jew awdjoviżiva) 
dwar kwistjoni marbuta ma' politika, 
attivitajiet u deċiżjonijiet li jaqgħu fl-
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 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 28

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) «dokumenti kklassifikati» għandu 
jfisser dokumenti li l-iżvelar tagħhom 
jista' jaffettwa l-protezzjoni tal-interessi 
essenzjali tal-Unjoni Ewropea jew wieħed 
jew iżjed mill-Istati Membri tagħha, 
b'mod partikolari fi kwistjonijiet ta' 
sigurtà pubblika, ta' difiża u militari, li 
jafu jkunu kklassifikati u li jkunu 
parzjalment jew totalment aċċessibbli 
skont il-kundizzjonijiet stipulati fl-
Artikolu 3a;

Or. en

Emenda 29

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 
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
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Emenda 30

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ac) «dokumenti mhux leġiżlattivi» 
għandu jfisser dokumenti mfassla jew 
irċevuti matul il-proċeduri għall-adozzjoni 
ta' atti ta' natura politika, bħal ma huma 
l-konklużjonijiet, ir-rakkomandazzjonijiet 
jew ir-riżoluzzjonijiet jew l-atti li jorbtu 
b'mod legali fi Stati Membri jew li jorbtu 
lilhom, imma li mhumiex ta' skop 
ġenerali kif inhuma dawk ċitati f'punt ab;

Or. en

Emenda 31

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ad) «dokumenti amministrattivi» għandu 
jfisser dokumenti jew miżuri li jittrattaw l-
organizzazzjoni interna, l-atti 
amministrattivi jew baġitarji tal-
istituzzjonijiet;

Or. en

Emenda 32

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ae) «arkivju» għandha tfisser għodda tal-
istituzzjoni li timmaniġġja b'mod 
strutturat ir-reġistrazzjoni tad-dokumenti 
kollha tal-istituzzjoni li jirreferu għal 

Adlib Express Watermark



PE415.164v02-00 26/49 PR\760804MT.doc

MT

proċedura li tkun għadha għaddejja jew li 
tkun ġiet konkluża reċentament;

Or. en

Emenda 33

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(af) «arkivji storiċi» għandu jfisser dik il-
parti mill-arkivji tal-istituzzjonijiet li tkun 
intgħażlet, skont it-termini stipulati fl-
Artikolu 3(1a), għall-preservazzjoni 
permanenti;

Or. en

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Lista dettaljata tal-kategoriji kollha tal-
atti koperti mid-definizzjonijiet f'punti (a) 
sa (ad) għandhom jiġu ppubblikati fil-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u 
fuq is-siti tal-Internet tal-istituzzjonijiet. 
L-istituzzjonijiet għandhom ukoll jaqblu 
bejniethom u jippubblikaw il-kriterji 
komuni tagħhom għall-arkivjar.

Or. en
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Emenda 35

Proposta għal regolament
Premessa 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3a
Dokumenti klassifikati

1. Meta jeżistu interessi pubbliċi, u 
mingħajr preġudizzju għall-iskrutinju 
parlamentari fil-livelli Ewropew u 
nazzjonali, istituzzjoni għandha 
tikklassifika dokument jekk l-iżvelar 
tiegħu jkun ta' ostakolu għall-protezzjoni 
tal-interessi essenzjali tal-Unjoni Ewropea 
jew ta' wieħed jew iżjed mill-Istati 
Membri. 
L-informazzjoni għandha tiġi 
kklassifikata kif ġej:
(a) " EU TOP SECRET": din il-
klassifikazzjoni għandha tiġi applikata 
biss għal informazzjoni u materjal li l-
iżvelar mhux awtorizzat tagħhom jista' 
jwassal għal preġudizzju eċċezzjonalment 
gravi għall-interessi essenzjali tal-Unjoni 
Ewropea jew ta' wieħed jew iżjed mill-
Istati Membri;
(b) " EU SECRET": din il-
klassifikazzjoni għandha tiġi applikata 
biss għal informazzjoni u materjal li l-
iżvelar mhux awtorizzat tagħhom jista' 
jwassal għal ħsara serja fl-interessi 
essenzjali tal-Unjoni Ewropea jew ta' 
wieħed jew iżjed mill-Istati Membri;
(c) "EU CONFIDENTIAL ": din il-
klassifikazzjoni għandha tiġi applikata 
għal informazzjoni u materjal li l-iżvelar 
mhux awtorizzat tagħhom jista' jkun ta' 
ħsara għall-interessi essenzjali tal-Unjoni 
Ewropea jew ta' wieħed jew iżjed mill-
Istati Membri;
(d) "EU RESTRICTED": din il-
klassifikazzjoni għandha tiġi applikata 
għal informazzjoni u materjal li l-iżvelar 
mhux awtorizzat tagħhom jista' jkun ta' 
żvantaġġ għall-interessi tal-Unjoni 
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Ewropea jew ta' wieħed jew iżjed mill-
Istati Membri;
2. L-informazzjoni għandha tiġi 
kklassifikata biss meta jkun meħtieġ. 
Jekk hu possibbli, dawk li oriġinaw id-
dokumenti għandhom jispeċifikaw fid-
dokumenti kklassifikati data jew perjodu 
meta l-kontenut ikun jista' jaqa' livell jew 
ma jibqax ikklassifikat. 
Inkella, huma għandhom jirrevedu d-
dokumenti, mill-inqas kull ħames snin, 
sabiex jiġi żgurat li l-klassifikazzjoni 
oriġinali tibqa' meħtieġa.
Il-klassifikazzjoni għandha tkun indikata 
b'mod ċar u korrett, u għandha tinżamm 
għat-tul ta' żmien li fih l-informazzjoni 
tkun teħtieġ il-protezzjoni.
Ir-responsabilità għall-ikklassifikar tal-
informazzjoni u għal kwalunkwe 
sitwazzjoni sussegwenti li fiha tinżel livell 
jew ma tibqax klassifikata hija kollha 
kemm hi f'idejn l-istituzzjoni ta' oriġini 
jew ta' dik li tkun irċeviet id-dokument 
ikklassifikat minn parti terza jew 
istituzzjoni oħra.
3. Mingħajr preġudizzju għad-dritt ta' 
aċċess minn istituzzjonijiet oħra tal-UE, 
dokumenti klassifikati għandhom 
jingħataw lil partijiet terzi biss meta jkun 
hemm il-kunsens ta' min oriġina d-
dokument.  
Madankollu, l-istituzzjoni li tirrifjuta 
aċċess bħal dan għandha tagħti r-
raġunijiet għad-deċiżjoni tagħha b'mod li 
ma tkunx ta' ħsara għall-interess imħares 
skont dan l-Artikolu. 
Meta iżjed minn istituzzjoni waħda tkun 
involuta fl-ipproċessar ta' dokument 
klassifikat, għandha tingħata l-istess bażi 
ta' klassifikazzjoni u l-medjazzjoni 
għandha tibda jekk l-istituzzjonijiet 
ikollhom apprezzament differenti tal-
ħarsien li jrid jingħata.
Dokumenti li jittrattaw il-proċeduri 
leġiżlattivi m'għandhomx jiġu 
kklassifikati; miżuri implimentattivi 
għandhom jiġu kklassifikati qabel l-
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adozzjoni tagħhom sakemm il-
klassifikazzjoni tkun neċessarja u 
mmirata għall-prevenzjoni ta' effett 
negattiv fuq il-miżura nnifisha. Ftehimiet 
internazzjonali li jittrattaw l-iskambju ta' 
informazzjoni kunfidenzjali huma 
konklużi f'isem l-Unjoni Ewropea jew il-
Komunità u ma jistgħux jagħtu xi dritt lil 
pajjiż terz jew organizzazzjoni 
internazzjonali biex jevitaw milli jkun 
hemm aċċess ta' informazzjoni 
kunfidenzjali mill-Parlament Ewropew. 
4. Applikazzjonijiet għall-aċċess għal 
dokumenti klassifikati skont il-proċeduri 
stabbiliti fil-paragrafi 1 sa 3 ta' dan l-
Artikolu għandhom jiġu pproċessati biss 
minn dawk il-persuni li għandhom dritt 
isiru jafu dwar dawk id-dokumenti. Dawk 
il-persuni għandhom ukoll jevalwaw 
liema referenzi għal dokumenti 
klassifikati jistgħu jsiru fir-reġistru 
pubbliku.
5. Dokumenti klassifikati għandhom jiġu 
reġistrati f'reġistru ta' istituzzjoni jew 
mogħtija biss bil-kunsens ta' min oriġina 
d-dokument.
6. Istituzzjoni li tiddeċiedi li ma tagħtix 
aċċess għal dokument klassifikat għandha 
tagħti r-raġunijiet għad-deċiżjoni tagħha 
b'mod li ma tagħmilx ħsara lill-interessi 
mħarsa mill-eċċezzjonijiet stipulati f'dan 
ir-Regolament.
7. Mingħajr preġudizzju għall-iskrutinju 
parlamentari nazzjonali, l-Istati Membri 
għandhom jieħdu l-miżuri xierqa biex 
jiżguraw li, meta jiġu ttrattati l-
applikazzjonijiet għal dokumenti 
klassifikati tal-UE, ikunu rrispettati l-
prinċipji stipulati f'dan ir-Regolament.
8. Ir-regoli ta' sigurtà tal-istituzzjonijiet 
dwar dokumenti klassifikati għandhom 
isiru pubbliċi.
9. Il-Parlament Ewropew għandu jkollu 
aċċess għal dokumenti klassifikati 
permezz ta' kumitat ta' superviżjoni 
speċjali magħmul minn ... membri 
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maħtura mill-
Konferenza tal-Presidenti tiegħu u li jimxi 
ma' proċedura ta' approvazzjoni speċifika 
u jaħlef b'mod solenni li ma jikxifx 
b'kwalunkwe mod il-kontenut tal-
informazzjoni aċċessata. 
Il-Parlament Ewropew għandu 
jistabbilixxi fir-regoli interni tiegħu u bi 
qbil mal-obbligi konferiti mit-Trattati, 
standards ta' sigurtà u sanzjonijiet 
ekwivalenti għal dawk imniżżla fir-regoli 
ta' Sigurtà Interna tal-Kunsill u tal-
Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dokumenti klassifikati għandhom jiġu definiti u t-trattament ta' dawk id-dokumenti għandu 
jitqies bħala dispożizzjonijiet separati qabel l-eċċezzjonijiet. (NB ara l-każ tal-istabbiliment 
ta' listi tat-terroristi).

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Eċċezzjonijiet Eċċezzjonijiet ġenerali għad-dritt ta' 
aċċess

Or. en

Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – parti introduttorja 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-istituzzjonijiet għandhom jirrifjutaw 
aċċess għal dokument meta l-iżvelar tiegħu 

1. Mingħajr preġudizzju għall-każijiet 
trattati fl-Artikolu 3, l-istituzzjonijiet 
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jista' jdgħajjef il-ħarsien ta'l-interess 
pubbliku fir-rigward ta':

jistgħu jirrifjutaw aċċess għal dokument 
meta l-iżvelar tiegħu jista' jdgħajjef il-
ħarsien tal-interess pubbliku fir-rigward ta':

Or. en

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) sigurtà pubblika li tinkludi s-sigurtà ta' 
persuni naturali jew persuni legali  ;

(a) sigurtà pubblika interna tal-Unjoni 
Ewropea jew ta' Stat Membru wieħed jew 
iżjed tagħha;

Or. en

Emenda 39

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 jistgħu jirrifjutaw 
aċċess għal dokument meta l-iżvelar tiegħu 
jista' jdgħajjef il-ħarsien ta' interess privat 
marbut ma':

Or. en

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) il-privatezza u l-integrità tal-
individwu, bi qbil mar-regoli relevanti 
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għall-protezzjoni tad-data personali 
applikabbli għall-istituzzjonijiet kif 
stipulati fl-Artikolu 286 tat-Trattat KE kif 
ukoll il-prinċipju tal-amministrazzjoni 
trasparenti u tajba imsemmija fl-Artikolu 
1(c); 

Or. en

Emenda 41

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 marbuta ma' 
arbitraġġ tal-qorti jew proċeduri għall-
arranġament ta' tilwim;

Or. en

Emenda 42

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-imparzjalità tal-
proċeduri tal-akkwist pubbliku sakemm 
tittieħed deċiżjoni mill-istituzzjoni li toffri 
kuntratt, jew ta' Bord ta' Selezzjoni fi 
proċedimenti li jwasslu għar-reklutaġġ ta' 
staff sakemm tittieħed deċiżjoni mill-
awtorità ta' ħatra.

Or. en
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Emenda 43

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  .

imħassra

(a) id-dokumenti relatati ma' kwistjoni 
fejn id-deċiżjoni tkun għadha ma tteħditx;
(b) dokumenti li fihom opinjonijiet għall-
użu intern bħala parti minn deliberazzjoni 
u konsultazzjonijiet preliminarji fl-
istituzzjoni kkoncernata, anki wara li d-
deċiżjoni tkun ittieħdet.

Or. en

Emenda 44

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 1 u 2
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 relatata ma'
emissjonijiet fl-ambjent, il-protezzjoni tad-
drittijiet fundamentali u b'mod partikolari 
d-dritt li wieħed jgħix f'ambjent b'saħħtu.

Or. en
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Emenda 45

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.

imħassra

Or. en

Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-eċċezzjonijiet stipulati f'dan l-Artikolu 
għandhom japplikaw biss għaż-żmien li fih 
il-ħarsien huwa ġustifikat fuq il-bażi tal-
kontenut tad-dokument. L-eċċezzjonijiet 
jistgħu japplikaw għal perjodu mhux itwal 
minn 30 sena. Fil-każ ta' dokumenti koperti 
mill-eċċeżżjonijiet dwar il-protezzjoni ta' 
data personali  jew interessi kummerċjali u 
fil-każ ta' dokumenti sensittivi, l-
eċċeżżjonijiet jistgħu, jekk meħtieġ, 
jibqgħu japplikaw wara dan il-perjodu.

7. L-eċċezzjonijiet stipulati f'dan l-Artikolu 
għandhom japplikaw biss għaż-żmien li fih 
il-ħarsien huwa ġustifikat fuq il-bażi tal-
kontenut tad-dokument. Inkella, il-bżonn 
għall-eċċezzjoni għandu jiġi rivedut mill-
inqas kull ħames snin, sabiex jiġi żgurat li 
l-eċċezzjoni oriġinali tibqa' meħtieġa.
F'kwalunkwe każ, l-eċċezzjonijiet 
għandhom japplikaw għal perjodu mhux 
itwal minn 30 sena. Fil-każ ta' dokumenti 
koperti mill-eċċezzjonijiet dwar il-
privatezza jew l-interessi kummerċjali l-
eċċezzjonijiet jistgħu, jekk meħtieġ u 
ġġustifikati kif suppost, jibqgħu japplikaw 
wara dan il-perjodu.
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Or. en

Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Konsultazzjonijiet Konsultazzjoni ta' partijiet terzi

Or. en

Emenda 48

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, l-istituzzjoni għandha tikkonsulta 
mal-parti terza bl-iskop li tagħmel stima 
dwar jekk tapplika eċċezzjoni prevista 
f'dan ir-Regolament sakemm ikun ċar li d-
dokument għandu jew m'għandux jiġi 
żvelat.

Or. en

Emenda 49

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 

2. Fejn applikazzjoni tikkonċerna 
dokument li jorigina minn Stat Membru, li 
ma jkollux il-kariga ta' Membru tal-
Kunsill, l-awtoritajiet ta' dan l-Istat 
Membru għandhom jiġu kkonsultati. L-
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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.

istituzzjoni li qiegħda żżomm id-dokument 
m'għandhiex tikxfu jekk l-Istat Membru 
ikkonċernat joġġezzjona fuq il-bażi tal-
Artikolu 296 tat-Trattat KE jew jipprovdi 
raġunijiet għalfejn irid iżommu għalih, 
ibbażati fuq l-eċċezzjoniet imsemmijin fl-
Artikolu 4 jew fuq id-dispożizzjonijiet 
speċifiċi fil-leġiżlazzjoni tiegħu li 
jostakolaw l-iżvelar tad-dokument 
ikkonċernat. 

Or. en

Emenda 50

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta Stat Membru jirċievi talba għal 
dokument fil-pussess tiegħu, li joriġina
minn istituzzjoni, jekk m'huwiex ċar li d-
dokument għandu jew m'għandux jiġi 
mikxuf, l-Istat Membru għandu jikkonsulta 
ma' l-istituzzjoni involuta sabiex jieħu 
deċiżjoni li ma jipperikolax l-għanijiet ta' 
dan ir-Regolament. L-Istat Membru jista' 
minflok jirreferi t-talba lill-istituzzjoni.

3. Mingħajr preġudizzju għall-iskrutinju 
parlamentari nazzjonali, fejn Stat Membru 
jirċievi talba għal dokument fil-pussess 
tiegħu, li joriġina  minn istituzzjoni, jekk 
m'huwiex ċar li d-dokument għandu jew 
m'għandux jiġi mikxuf, l-Istat Membru 
għandu jikkonsulta mal-istituzzjoni 
involuta sabiex jieħu deċiżjoni li ma 
jipperikolax l-għanijiet ta' dan ir-
Regolament. L-Istat Membru jista' minflok 
jirreferi t-talba lill-istituzzjoni.

Or. en
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Emenda 51

Proposta għal regolament
Artikolu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5a
Trasparenza Leġiżlattiva

1. Bi qbil mal-prinċipju demokratiku 
msemmi 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 l-ikbar aċċess possibbli għall-
attivitajiet tal-istituzzjonijiet li jaġixxu fil-
kapaċità leġiżlattiva tagħhom, inklużi 
dawk taħt setgħat delegati. 
2. Dokumenti relatati mal-programmi 
leġiżlattivi tagħhom, mal-
konsultazzjonijiet preliminari tas-soċjetà 
ċivili, mal-evalwazzjonijiet tal-impatt u 
ma' kwalunkwe dokument preparatorju 
ieħor marbuta ma' proċedura leġiżlattiva 
għandhom ikunu aċċessibbli fuq sit 
interistituzzjonali li jkun faċli biex jintuża 
u ppubblikati f'serje 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 
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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-
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 Ewropea.
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.

Or. en

Emenda 52

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Jekk applikazzjoni m'hijiex preċiża 
biżżejjed, jew id-dokumenti mitlubin ma' 
jistgħux jiġu identifikati faċilment, l-
istituzzjoni għandha titlob lill-applikant 
sabiex jiċċara l-applikazzjoni u għandha 
tgħin l-applikant f'dan il-proċess billi, per 
eżempju, tagħti tagħrif dwar l-użu tar-
reġistri pubbliċi ta' dokumenti. l-limiti taż-
żmien provduti taħt l-Artikoli 7 u 8 se 
jibdew meta l-istituzzjoni tkun irċeviet il-
kjarifikazzjonijiet mitlubin.

2. Jekk applikazzjoni m'hijiex preċiża 
biżżejjed, l-istituzzjoni għandha titlob fi 
żmien 15-il jum ta' xogħol lill-applikant 
sabiex jiċċara l-applikazzjoni u għandha 
tgħin l-applikant f'dan il-proċess billi, per 
eżempju, tagħti tagħrif dwar l-użu tar-
reġistri pubbliċi ta' dokumenti 

Or. en
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Emenda 53

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 lill-applikant 
dwar ir-rimedji tiegħu jew tagħha,

1. Applikazzjoni konfermatorja għandha 
tiġi proċessata mal-ewwel. Sa żmien 15-il
jum ta' xogħol 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 lill-applikant 
dwar ir-rimedji tiegħu jew tagħha,

Or. en

Emenda 54

Proposta għal regolament
Artikolu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 9 imħassra
Trattament ta' dokumenti sensittivi

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" skond ir-regoli ta' l-
istituzzjoni rilevanti, li jħarsu l-interessi 
essenzali ta' l-Unjoni Ewropea jew ta' 
wieħed jew aktar mill-Istati Membri 
tagħha fl-oqsma koperti mill-Artikolu 
4(1)(a), partikolarment is-sigurtà 
pubblika, kwistjonijiet militari u tad-
difiża.

Adlib Express Watermark



PE415.164v02-00 40/49 PR\760804MT.doc

MT

2. Applikazzjonijiet għall-aċċess għal 
dokumenti sensittivi skont il-proċeduri 
stabbiliti fl-Artikoli 7 u 8 għandhom jiġu 
pproċessati biss minn persuni li 
għandhom dritt isiru jafu dwar dawk id-
dokumenti. Dawn il-persuni għandhom 
ukoll, mingħajr preġudizzju għall-
Artikolu 11(2), jagħmlu stima dwar liema 
referenzi għal dokumenti sensittivi jistgħu 
jsiru fir-reġistru pubbliku.
3. Dokumenti sensittivi għandhom jiġu 
reġistrati fir-reġistru jew mikxufin biss 
bil-kunsens ta' mingħand min ġejjin.
4. Istituzzjoni li tiddeċiedi li ma tagħtix 
aċċess għal dokument sensittiv għandha 
tagħti r-raġunijiet għad-deċiżjoni tagħha 
b'mod li ma jagħmilx ħsara lill-interessi 
mħarsa fl-Artikolu 4.
5. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri xierqa sabiex jiżguraw li fl-
ipproċessar ta' applikazzjonijiet għal 
dokumenti sensittivi jitħarsu l-prinċipji 
f'dan l-Artikolu u fl-Artikolu 4.
6. Ir-regoli ta' l-istituzzjonijiet dwar 
dokumenti sensittivi għandhom isiru 
pubbliċi.
7. Il-Kummissjoni u l-Kunsill għandhom 
javżaw lill-Parlament Ewropew dwar 
dokumenti sensittivi skond l-arranġamenti 
miftiehma bejn l-istituzzjonijiet.

Or. en

Emenda 55

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-applikant jista' jkun mitluba ħallas l-
ispiża tal-produzzjoni u ta' l-impustar tal-
kopji. Il-ħlas m'għandux jaqbeż l-ispiża 
reali tal-produzzjoni u tal-impustar tal-

4. L-applikant jista' jkun mitluba ħallas l-
ispiża tal-produzzjoni u tal-impustar tal-
kopji. Il-ħlas m'għandux jaqbeż l-ispiża 
reali tal-produzzjoni u tal-impustar tal-
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kopji. Konsultazzjoni fil-post, kopji ta' 
inqas minn 20 paġna A4 u aċċess dirett fil-
forma elettronika jew permezz tar-reġistru 
għandhom ikunu b'xejn .

kopji. Konsultazzjoni fil-post, kopji ta' 
inqas minn 20 paġna A4 u aċċess dirett fil-
forma elettronika jew permezz tar-reġistru 
għandhom ikunu b'xejn . Fil-każ ta' 
verżjonijiet stampati jew dokumenti
f'format elettroniku bbażati fuq 
informazzjoni miġbura f'issejvjar 
elettroniku, f'sistemi tal-ipproċessar u tal-
ġbir, l-ispiża attwali biex jitfittxu u 
jinġabru d-dokument jew id-dokumenti 
tista' wkoll taqa' f'idejn l-applikant. L-
ebda ħlas addizzjonali m'għandu jsir jekk 
l-istituzzjoni tkun diġà pproduċiet id-
dokument jew id-dokumenti kkonċernati. 
L-applikant għandu jiġi infurmat minn 
qabel dwar l-ammont u l-metodu kif jiġi 
kkalkulat kwalunkwe ħlas.

Or. en

Emenda 56

Proposta għal regolament
Artikolu 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Bi qbil mal-prinċipji msemmija 
f'dan ir-Regolament, l-
istituzzjonijiet għandhom jaqblu 
dwar l-istruttura u l-preżentazzjoni 
tal-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea billi titqies il-ftehima 
interistituzzjonali pre-eżistenti.

1. Flimkien ma' l-atti msemmija fl-Artikolu 
254(1) u (2) tat-Trattat tal-KE u fl-ewwel 
paragrafu ta' l-Artikolu 163 tat-Trattat ta' 
Euratom, id-dokumenti li ġejjin, bla ħsara 
lill-Artikoli 4 u 9 ta' dan ir-Regolament, 
għandhom jiġu ppublikati fil-Ġurnal 
Uffiċjali:

Flimkien mal-atti msemmija fl-Artikolu 
254(1) u (2) tat-Trattat tal-KE u fl-ewwel 
paragrafu tal-Artikolu 163 tat-Trattat ta' 
Euratom, id-dokumenti li ġejjin, bla ħsara 
lill-Artikoli 4 u 9 ta' dan ir-Regolament, 
għandhom jiġu ppublikati fil-Ġurnal 
Uffiċjali:

(a) proposti tal-Kummissjoni;
(b) pożizzjonijiet komuni adottati mill-
Kunsill skond il-proċedura msemmija fl-
Artikoli 251 u 252 tat-Trattat tal-KE u r-

(a) pożizzjonijiet komuni adottati mill-
Kunsill skont il-proċedura msemmija fl-
Artikoli 251 u 252 tat-Trattat tal-KE u r-
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raġunijiet għal dawk il-pożizzjonijiet 
komuni, kif ukoll il-pożizzjonijiet tal-
Parlament Ewropew f'dawn il-proċeduri;

raġunijiet għal dawk il-pożizzjonijiet 
komuni, kif ukoll il-pożizzjonijiet tal-
Parlament Ewropew f'dawn il-proċeduri;

(c) il-qafas tad-deċiżjonijiet u deċiżjonijiet 
msemmija fl-Artikolu 34(2) tat-Trattat ta' 
l-UE;

(b) Direttivi ħlief dawk imsemmija fl-
Artikolu 254(1) u (2) tat-Trattat tal-KE, 
deċiżjonijiet ħlief dawk imsemmija fl-
Artikolu 254(1) tat-Trattat tal-KE, 
rakkomandazzjonijiet u opinjonijiet;

(d) konvenzjonijiet imwaqqfa mill-Kunsill 
skond l-Artikolu 34(2) tat-Trattat ta' l-
UE;
(e) konvenzjonijieta ffirmati bejn l-Istati 
Membri fuq il-bażi ta' l-Artikolu 293 tat-
Trattat tal-KE;

(c) konvenzjonijieta ffirmati bejn l-Istati 
Membri fuq il-bażi tal-Artikolu 293 tat-
Trattat tal-KE;

(f) ftehim internazzjonali konklużi mill-
Komunità jew skond l-Artikolu 24 tat-
Trattat ta' l-UE.

(d) ftehim internazzjonali konklużi mill-
Komunità jew skont l-Artikolu 24 tat-
Trattat tal-UE.

2. Sa fejn hu possibbli, id-dokumenti li 
ġejjin għandhom jiġu ppubblikati fil-
Ġurnal Uffiċjali:
(a) inizjattivi preżentati lill-Kunsill minn 
Stat Membru skond l-Artikolu 67(1) tat-
Trattat tal-KE jew skond l-Artikolu 34(2) 
tat-Trattat ta' l-UE;
(b) pożizzjonijiet komuni msemmija fl-
Artikolu 34(2) tat-Trattat ta' l-UE;

(e) pożizzjonijiet komuni msemmija fl-
Artikolu 34(2) tat-Trattat tal-UE;

(c) direttivi ħlief dawk msemmija fl-
Artikolu 254(1) u (2) tat-Trattat tal-KE, 
deċiżjonijiet ħlief dawk imsemmija fl-
Artikolu 254(1) tat-Trattat tal-KE, 
rakomandazzjonijiet u opinjonijiet.

(f) il-qafas tad-deċiżjonijiet u deċiżjonijiet 
msemmija fl-Artikolu 34(2) tat-Trattat tal-
UE;

(g) konvenzjonijiet imwaqqfa mill-Kunsill 
skont l-Artikolu 34(2) tat-Trattat tal-UE;

3. Kull istituzzjoni tista' fir-regoli tal-
proċedura tagħha tistabbilixxi liema aktar 
dokumenti għandhom jiġu ppubblikati fil-
Ġurnal Uffiċjali.

2. Kull istituzzjoni għandha taqbel dwar 
il-mod li bih l-istituzzjonijiet u l-korpi l-
oħra għandhom jippubblikaw dokumenti 
oħra barra dawk imsemmija hawn fuq.

Or. en
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Emenda 57

Proposta għal regolament
Artikolu 14 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 14a
Uffiċjal tal-Informazzjoni

1. Kull direttorat ġenerali f'kull 
istituzzjoni għandu jaħtar Uffiċjal tal-
Informazzjoni li għandu jkun 
responsabbli li jiġu żgurati l-konformità 
mad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-
Regolament u prattika amministrattiva 
tajba f'dak id-direttorat ġenerali.
2. L-Uffiċjal tal-Informazzjoni għandu 
jiddetermina liema informazzjoni hija 
espedjenti li tingħata lill-pubbliku 
rigward:
a) l-implimentazzjoni ta' dan ir-
Regolament;
b) prattika tajba
u għandu jiżgura t-tixrid ta' dik l-
informazzjoni b'mod u manjiera xierqa.
3. L-Uffiċjal tal-Informazzjoni għandu 
jevalwa jekk is-servizzi fid-direttorat 
ġenerali tiegħu jew tagħha jsegwux 
prattika tajba.
4. L-Uffiċjal tal-Informazzjoni jista' 
jibgħat lil persuna li jkollha bżonn l-
informazzjoni f'direttorat ieħor jekk l-
informazzjoni msemmija taqa' barra mir-
responsabilità tiegħu u f'idejn direttorat 
differenti fl-istess istituzzjoni, sakemm 
hija jew huwa jkollu tali informazzjoni.
5. Meta jkun hemm bżonn, l-Uffiċjal tal-
Informazzjoni jista' jikkonsulta lill-
Ombudsman Ewropew fir-rigward tal-
implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament 
kif suppost u b'mod tajjeb.

Or. en
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Emenda 58

Proposta għal regolament
Artikolu 14 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 14b
Sanzjonijiet

Kwalunkwe falliment fil-konformità mal-
obbligi skont dan ir-Regolament, sew jekk 
b'mod intenzjonali kif ukoll permezz ta' 
traskuraġni min-naħa tiegħu jew tagħha, 
għandu jwassal għal uffiċjal jew ħaddiem 
ieħor għal azzjoni dixxiplinarja, bi qbil 
mar-regoli u l-proċeduri stipulati fir-
Regolamenti tal-Istaff tal-Uffiċjali tal-
Komunitajiet Ewropej u l-Kundizzjonijiet 
tal-Impjieg ta' ħaddiema oħra tal-
Komunitajiet Ewropej u fir-regoli interni 
tal-istituzzjonijiet.

Or. en

Emenda 59

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Prattika amministrattiva fl-istituzzjonijiet Prattika ta' trasparenza amministrattiva fl-
istituzzjonijiet

Or. en
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Emenda 60

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Bl-implimentazzjoni ta' dan ir-
Regolament, l-istituzzjonijiet għandhom 
jaqblu fuq regoli komuni dwar il-mod li 
bih għandhom jitwettqu l-proċeduri 
amministrattivi u kif id-dokumenti 
amministrattivi għandhom jitressqu, jiġu 
kklassifikati, diklassifikati, irreġistrati u 
mxerrda fl-istituzzjonijiet tal-UE u barra 
minnhom, sabiex jiġi żgurat li l-prinċipji 
tat-trasparenza u l-amministrazzjoni tajba 
jiġu implimentati b'mod ugwali u effettiv. 
L-istituzzjonijiet li jkunu qed jagħmlu 
attività mhux leġiżlattiva għandhom 
jirreġistraw id-dokumenti kollha li 
jirċievu minn kwalunkwe parti 
interessata. 

Or. en

Emenda 61

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1 b. L-istituzzjonijiet għandhom 
jinfurmaw liċ-ċittadini, b'mod ġust u 
trasparenti, dwar l-organigramma 
organizzattiva tagħhom billi jindikaw ir-
responsabilità tal-unitajiet interni 
tagħhom, il-fluss tax-xogħol intern u l-
iskadenzi indikattivi tal-proċeduri li 
jaqgħu taħt ir-responsabilità tagħhom, 
b'tali mod li ċ-ċittadini jistgħu jirreferu 
għal dawn is-servizzi biex jiġbru appoġġ, 
informazzjoni jew għajnuna 
amministrattiva.
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Or. en

Emenda 62

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1c. L-ismijiet, it-titoli u l-funzjonijiet ta' 
dawk li huma uffiċjali pubbliċi, ħaddiema 
ċivili u rappreżentanti ta' interess 
b'konnessjoni mal-attivitajiet 
professjonali tagħhom għandhom jiġu 
żvelati sakemm, żvelar bħal dan ma jkunx 
ta' ħsara għall-privatezza jew l-integrità 
tal-persuni kkonċernati.

Or. en
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NOTA SPJEGATTIVA

Bħala rapporteur għall-proposta għal reviżjoni tar-Regolament 1049/2001, jiena ressaqt ċertu 
tibdiliet kruċjali għall-proposta tal-Kummissjoni Ewropea ppreżentata fit-30 ta' April 2008. 
Meta r-regolament attwali daħal fis-seħħ fl-2001, jiena kont ukoll ir-rapporteur responsabbli 
ta' dan il-fajl. 

Fl-2006 jiena fassalt ir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew approvata b'mod unanimu mill-
MEPs, li fiha kien hemm lista ta' rakkomandazzjonijiet għal titjib tar-Regolament attwali.

F'din il-perspettiva, meta l-Kummissjoni ressqet il-proposta tagħha għal reviżjoni fl-2008, l-
aspettattivi tiegħi kienu għoljin ħafna dwar kif għandhom jitjiebu l-istandards għall-aċċess 
pubbliku għad-dokumenti tal-UE.

Madankollu, minkejja ċertu tibdil pożittiv imdaħħal fil-proposta li huwa ġustifikabbli b'mod 
ċar bħal ma huma l-estensjoni tal-benefiċjarji ta' dawn ir-regolamenti u l-konformità mal-
Konvenzjoni ta' Aarhus, tibdil ieħor jirrappreżenta, fl-opinjoni tiegħi, pass lura fit-trasparenza, 
speċjalment jekk inqisu li l-maġġoranza tat-talbiet tal-2006 tal-Parlament Ewropew ma tqisux.

Fl-opinjoni tiegħi, aħna l-leġiżlaturi rridu naħtfu din l-opportunità biex jiġi rivedut ir-
Regolament 1049/2001, ħalli nippruvaw inbiddlu dan ir-regolament f'qafas legali reali u uniku 
dwar l-aċċessibilità pubblika fir-rigward tad-dokumenti u l-informazzjoni kollha trattata mill-
istituzzjonijiet u l-korpi tal-UE, billi wieħed iżomm f'moħħu li l-utenti finali huma ċ-ċittadini. 
Huwa d-dmir u l-obbligu tagħna li l-aċċess isir kemm jista' jkun faċli u faċli biex jintuża. 

Barra minn hekk, aħna għandna bżonn naħtfu l-opportunità biex nippruvaw norganizzaw id-
dispożizzjonijiet differenti b'mod konsistenti u raġunevoli sabiex l-Istituzzjonijiet ikunu 
jistgħu finalment jaħdmu flimkien ħalli jiddefinixxu regoli u linji gwida komuni għat-
trattament ta' tipi differenti ta' dokumenti. Aħna m'għandniex bżonn nibdew mill-bidu għax 
hemm ħafna inizjattivi li diġà jeżistu, fuq bażi ta' liġi flessibbli (soft law), li qed jippruvaw 
jilħqu l-istess objettiv. Għodod bħal ma huma l-Ġurnal Uffiċjali, is-sistema Celex jew ħafna 
ftehimiet interistituzzjonali dwar il-kodifikazzjoni u t-tfassil leġiżlattiv qed jimmiraw għall-
istess objettiv li huwa li l-proċess tat-teħid tad-Deċiżjonijiet Ewropew isir iktar faċli biex 
jinftiehem.

Meta nirreferi għall-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet Ewropej, inqis li għandu jiġi estiż ukoll 
għall-miżuri implimentattivi Nazzjonali għax dawn huma l-vera testi li jaffettwaw liċ-ċittadini 
Ewropej.
L-approċċ tiegħi huwa iżjed ambizzjuż mill-proposta tal-Kummissjoni u probabilment iżjed 
mill-ħerqa tal-Kunsill. Ir-rapport tiegħi bi ħsiebu jibni fuq l-esperjenza komuni tagħna billi 
naqsmu bejnietna kemm jista' jkun, f'perspettiva interistituzzjonali, id-dmirijiet u r-
responsabilitajiet tagħna skont it-trattati.

F'din il-perspettiva, jien qed nipprova ntemm in-nuqqas ta' regoli komuni dwar 
"informazzjoni klassifikata" (l-hekk imsejħa dokumenti sensittivi ċitati fir-regolament attwali 
1049/2001) billi nieħu fil-livell regolatorju ċertu prinċipji tajbin imħaddna mir-regoli tas-
sigurtà interna tal-Kunsill u l-Kummissjoni sakemm dawn il-prinċipji jkunu wkoll applikabbli 
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għal korp Parlamentari.

It-tieni sfida kienet li nagħmel differenza bejn it-trasparenza leġiżlattiva u amministrattiva 
billi naħtaf din l-okkażjoni biex nidħol fid-dettall dwar ċertu prinċipji ta' amministrazzjoni 
trasparenti u tajba kif previst mill-Artikolu 41 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE.

Bl-istess mod, għandna nagħtu s-setgħa lil korpi indipendenti bħal ma huma l-Ombudsman 
Ewropew u l-EDPS biex jgħinu l-istituzzjonijiet ħalli jwettqu r-riforma tal-proċedura interna 
tagħhom. Billi l-istituzzjonijiet diġà għandhom uffiċjali tal-protezzjoni tad-data, hija ħaġa 
konsistenti mal-għan tar-regolament li jinħatar f'kull unità organizzattiva, bħad-direttorati 
ġenerali, uffiċjal tal-informazzjoni li jkun l-interlokutur għaċ-ċittadini kif ukoll għall-unitajiet 
amministrattivi l-oħra li jittrattaw id-dokumenti tal-istituzzjonijiet. It-trasparenza mhijiex biss 
attribut imma prinċipju li fuqu għandhom jitfasslu l-proċeduri kollha tal-istituzzjonijiet.

L-impatt fuq id-dmirijiet tal-uffiċjali li jfasslu, jirreġistraw, jinnegozjaw, jikklassifikaw u 
jarkivjaw id-dokumenti tal-UE għandu jiġi allinjat billi jiġu protetti fl-istess ħin l-effiċjenza u 
t-trasparenza tal-istituzzjonijiet tal-UE.

Aħna għandna bżonn nirrispondu kemm jista' jkun malajr ħalli jiżdiedu t-talbiet mhux biss 
miċ-ċittadini Ewropej imma wkoll mill-istituzzjonijiet Nazzjonali u l-awtoritajiet reġjonali, 
primarjament il-parlamenti nazzjonali, billi wieħed iżomm f'moħħu r-ratifika li ilha ġejja tat-
Trattat ta' Liżbona. 

Li l-Parlament jadotta l-ewwel qari tiegħu fil-bidu ta' Marzu, billi jitlob lill-Kummissjoni biex 
tbiddel il-proposta tagħha u tinnegozja pożizzjoni komuni possibbli mal-Kunsill taħt il-
Presidenza Żvediża taf tkun aġenda raġonevoli. Jekk matul dan iż-żmien issir ċara li t-Trattat 
ta' Liżbona se jidħol fis-seħħ, tkun pjuttost faċli li nibnu fuq ix-xogħol li diġà jkun sar, u li 
naġġornaw test ġdid li jkun ġie ffinalizzat immedjatament wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' 
Liżbona nnifsu (kif kien il-każ għar-Regolament Olaf immedjatament wara d-dħul fis-seħħ 
tat-Trattat ta' Maastricht).

Jien iddeċidejt li nressaq numru ta' emendi li jittrattaw:

 Is-separazzjoni tal-benefiċjarji mill-iskop ta' dan ir-regolament.
 Fl-artikolu li jittratta d-definizzjonijiet, jiena ddeċidejt nerġa' ndaħħal id-definizzjoni l-

antika tad-dokument li qiegħed fir-regolament attwali għax tidher iżjed komprensiva u 
biddilt ukoll, għal raġunijiet ta' ċarezza, id-definizzjoni ta' bażi ta' data billi rreferejt 
għal informazzjoni miżmuma f'dawk il-bażijiet ta' data li għandhom isiru wkoll 
disponibbli għall-pubbliku jekk ikun meħtieġ. Għodod speċifiċi biex din l-
informazzjoni ssir disponibbli għandhom jiġu previsti mill-istituzzjonijiet.

 Jiena daħħalt ukoll definizzjonijiet ġodda dwar dokumenti, arkivji u arkivji storiċi 
kklassifikati, leġiżlattivi u amministrattivi. 

 Biddilt l-artikolu dwar l-eċċezzjonijiet li juru d-differenza bejn il-protezzjoni ta' 
interessi pubbliċi u privati.

 Jiena qed nipprova wkoll nispeċifika s-sistema użata għal dokumenti ta' partijiet terzi 
li s-soltu joħolqu ħafna problemi fil-prattiki tal-istituzzjonijiet.
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 Biddilt ukoll l-artikolu dwar dokumenti li jridu jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali 
tal-UE.

 Daħħalt emenda dwar l-irwol u r-responsabilità tal-uffiċjal tal-Informazzjoni msemmi 
hawn fuq billi żidt l-irwol tal-Ombudsman Ewropew bħala punt ta' referenza għal 
uffiċjali tal-Informazzjoni fl-istituzzjonijiet li jistgħu jiġu kkonsultati f'każ ta' dubji.

 Finalment, daħħalt emenda dwar is-Sanzjonijiet li ltqajt magħhom jekk wieħed ma 
jikkonformax ma' dan ir-regolament.

L-għan tiegħi huwa ovvjament li jiġi emendat dan ir-regolament sabiex tiżdied it-trasparenza 
mingħajr ma nagħmel dan l-istrument speċifiku wisq u diffiċli biex jiġi implimentat. 
Għalhekk, ħdimt fuq il-prinċipji ġenerali li kienu għadhom neqsin fir-regolament attwali fir-
rigward attivitajiet leġiżlattivi u amministrattivi tal-istituzzjonijiet. Fl-istess ħin, hija x-xewqa 
tiegħi li dan l-istrument jintuża biex jitjiebu l-prattiki tal-istituzzjonijiet billi nitgħallmu mill-
esperjenzi tal-passat li kienu għalija s-sors ewlieni ta' ispirazzjoni meta fassalt l-emendi tiegħi.
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