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Emenda 9
Constance Le Grip

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 tal-Unjoni 
Ewropea għandhom jittrattaw id-data
personali b’konformità sħiħa mad-
drittijiet tas-suġġetti tad-data kif iddefiniti 
fir-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' 
data personali mill-istituzzjonijiet u l-
entitajiet tal-Komunità u dwar iċ-
ċirkolazzjoni ħielsa ta’ din id-data.

Or. fr

Emenda 10
Constance Le Grip

Proposta għal regolament
Premessa 12 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Dokumenti relatati ma’ proċeduri 
mhux leġiżlattivi, bħal dawk bl-objettiv li 
jiġu adottati miżuri vinkolanti 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-qasam tal-liġi dwar il-kompetizzjoni, 
fil-każijiet ta’ kartell u fil-proċeduri tal-
kuntratti pubbliċi u ta' reklutaġġ, kif ukoll 
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id-drittijiet individwali tas-suġġetti tad-
data.

Or. fr

Emenda 11
Constance Le Grip

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. fr

Emenda 12
Constance Le Grip

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

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

istituzzjoni u trażmessa formalment lil 
reċipjent wieħed jew aktar jew irreġistrat 
b'mod ieħor, jew irċevut minn xi 
istituzzjoni f'qasam li jaqa' taħt il-
kompetenzi tal-Unjoni Ewropea; 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;

Or. fr

Emenda 13
Constance Le Grip

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, hekk kif previsti fir-
Regolament (KE) Nru 45/2001, fir-
rigward ta':

Or. fr

Emenda 14
Constance Le Grip

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 li 
b'rabta magħha l-kxif jista' jinfluwenza r-
riżultat tad-deċiżjoni;
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Or. fr

Emenda 15
Enrique Guerrero Salom

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-paragrafu (2)
għandhom japplikaw sakemm ikun hemm 
interess pubbliku superjuri fil-kxif. 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, il-
preservazzjoni tal-ambjent jew lid-dritt 
tal-għixien f'ambjent tajjeb għas-saħħa.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Għandha tiġi inkluża ''l-ambjent''. 'Għixien f'ambjent tajjeb għas-saħħa' ma tistax titqies 
bħala rispett għall-ambjent.

Emenda 16
Constance Le Grip

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 pubbliku superjuri fil-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 pubbliku superjuri fil-kxif. Jeżisti 
interess pubbliku qawwi fil-kxif fejn id-
dokumenti mitluba jkunu tfasslu jew 
ikunu waslu waqt proċeduri għall-
adozzjoni ta' atti legiżlattivi tal-Unjoni jew 
atti mhux legiżlattivi li jkollhom 
applikazzjoni ġenerali. Fil-kuntest tal-
evalwazzjoni tal-interess pubbliku għall-
kxif, għandu jingħata piż speċjali lill-fatt 
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li d-dokumenti mitluba jirrigwardaw il-
ħarsien tad-drittijiet fundamentali jew lid-
dritt tal-għixien f'ambjent tajjeb għas-
saħħa.

Or. fr

Emenda 17
Anneli Jäätteenmäki

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. 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. Data personali m'għandhiex tiġi 
mikxufa jekk kxif ta' dan it-tip ikun ta' 
ħsara għall-privatezza jew l-integrità tal-
persuna kkonċernata. Ħsara ta' dan it-tip 
ma tirriżultax jekk:

– id-data tkun relatata biss mal-attivitajiet 
professjonali tal-persuna kkonċernata 
sakemm, minħabba ċ-ċirkustanzi 
partikulari, ma jkunx hemm raġuni li 
wieħed jassumi li l-kxif ikollu effett ħażin 
fuq dik il-persuna;
– id-data tkun relatata biss ma' persuna 
pubblika sakemm, minħabba ċ-
ċirkustanzi partikulari, ma jkunx hemm 
raġuni li wieħed jassumi li l-kxif ikollu 
effett ħażin fuq dik il-persuna jew fuq 
persuni oħra relatati miegħu jew magħha;
– id-data tkun diġà ġiet ippublikata bil-
kunsens tal-persuna kkonċernata.
Id-data personali għandha madankollu 
tiġi mikxufa jekk interess pubbliku ta’ 
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importanza superjuri jirrikjedi l-kxif. 
F'dan il-każ, l-istituzzjoni, il-korp, l-
uffiċċju jew l-aġenzija għandhom 
jippreċiżaw in-natura tal-interess 
pubbliku billi jipprovdu r-raġunijiet 
għaliex, f'dak il-każ partikolari, l-interess 
pubbliku jkun ikbar mill-interess tal-
persuna kkonċernata.
Meta istituzzjoni, korp, uffiċċju jew 
aġenzija jiċħdu l-aċċess għal dokument 
fuq il-bażi ta' dan il-paragrafu, 
għandhom jikkunsidraw jekk ikunx 
possibbli aċċess parzjali għal dak id-
dokument.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni ma tissodisfax il-bżonn li jiġi stabbilit bilanċ ġust bejn id-
drittijiet fundamentali kkonċernati.

Emenda 18
Enrique Guerrero Salom

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. 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-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji 
jew l-aġenziji għandhom jikxfuhom. 
Mhemmx bżonn li jiġi kkonsultat l-awtur 
meta jkun ċar li għandha tiġi applikata 
waħda mill-eċċezzjonijiet imsemmija 
f'dan ir-Regolament. 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. es
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Justification

Aclaración linguística: "En el momento de entregar el documento" hay una falta de 
clarificación lingüística.¿Se refiere a "el momento en que el tercero entrega el documento a 
las instituciones, órganos u organismos"? ¿o a "el momento en que las instituciones, órganos 
u organismos entregan el documento del tercero al solicitante".

Si se trata del primer caso, el momento en que el tercero entrega el documento a las 
instituciones, órganos u organismos, se necesita una aclaración lingüística en la enmienda de 
Cashman,

Si se trata del segundo caso, el momento en que las instituciones, órganos u organismos 
entregan el documento del tercero al solicitante, se opta por cambiar la frase de la enmienda 
a "si en el momento de pedirlo el documento al solicitante,  éstos [los terceros] han 
solicitado que sea tratado de una manera específica". La idea es que si se hace en el 
momento de entregarlo, la institución pierde legitimidad. Es un acto expost, después de que la 
institución, órgano u organismo haya autorizado la entrega del documento, si el tercero pide 
que se aplique una de las excepciones, entonces el acto perdería legitimidad. Por ello, es 
mejor que el tercero se pronuncie antes de la entrega del documento; es decir, cuando éste se 
pida.

Emenda 19
Enrique Guerrero Salom

Proposta għal regolament
Artikolu 7 - paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Kull istituzzjoni għandha taħtar 
persuna inkarigata li tikkontrolla li l-
iskadenzi kollha ffissati f'dan l-Artikolu 
jiġu rispettati.

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-Ombudsman irrakkomanda l-ħatra ta' ''persuna responsabbli mill-informazzjoni'' 
inkarigata li tara li l-iskadenzi jiġu rispettati.
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Emenda 20
Constance Le Grip

Proposta għal regolament
Artikolu 8 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8(a) 

Talba ġdida

Jekk, wara li jirċievi l-informazzjoni, l-
applikant jixtieq jikseb dokumenti ġodda 
mill-istituzzjonijiet, it-talba għandha tiġi 
ttrattata bħala applikazzjoni ġdida 
b’konformità mal-Artikoli 7 u 8. 

Or. fr

Emenda 21
Enrique Guerrero Salom

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. 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, il-korpi, l-uffiċċji jew 
l-aġenziji għandhom jippubblikaw id-
dokumenti direttament – u, b'konformità 
mal-prinċipju ta' kooperazzjoni leali, 
għandhom jaġixxu bl-istess mod 
bejniethom – f'forma elettronika jew 
permezz ta' reġistri, b'mod partikolari
dokumenti miktuba jew irċevuti waqt 
proċeduri għall-adozzjoni ta' atti 
legiżlattivi tal-Unjoni Ewropea, jew atti 
mhux legiżlattivi ta' applikazzjoni ġenerali.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi garantit aċċess bla dewmien u effikaċi ferm għad-dokumenti, jeħtieġ li dawn ikunu 
aċċessibbli f'forma elettronika. Żieda: "– u, b'konformità mal-prinċipju ta' kooperazzjoni 
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leali, għandhom jaġixxu bl-istess mod bejniethom – ". It-terminu ''jippubblikaw'' ma jidhirx li 
huwa biżżejjed. Jaqbel li tiġi inkluża l-emenda proposta mis-Sur Cashman, b'din il-modifika 
żgħira.


