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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Ir-Regolament 1049/2001 attwali dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-UE kien pass 
sinifikanti lejn aktar trasparenza fi ħdan l-Unjoni. Fit-tmien snin minn meta ġie implimentat, 
ikkontribwixxa għall-ħolqien ta' kultura ta' amministrazzjoni aktar trasparenti fl-
Istituzzjonijiet Ewropej.

It-Trattat ta' Lisbona iġib l-importanza tat-trasparenza f’livell ġdid bis-saħħa tal-
Artikolu 10/TUE, il-Paragrafu 3 li jiddikjara li: “Kull ċittadin għandu d-dritt li jipparteċipa 
fil-ħajja demokratika tal-Unjoni. Id-deċiżjonijiet għandhom jittieħdu b'mod kemm jista' jkun 
miftuħ u qrib iċ-ċittadin”.

It-Trattat il-ġdid jestendi b’mod ċar l-ambitu tar-regolament. Qabel, it-Trattat kien jitlob 
trasparenza mill-Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni biss, u issa l-Artikolu 15/TFUE 
jiddikjara li “Kull ċittadin ... [għandu jkollu] d-dritt għall-aċċess għal dokumenti tal-
istituzzjonijiet, il-korpi u l-organi tal-Unjoni, ikun xi jkun il-mezz tagħhom”.

Il-Parlament għamel diversi talbiex lill-Kummissjoni biex tressaq proposta ġdida għat-tfassil 
mill-ġdid tar-Regolament 1049/2001 biex titqies il-bidla għall-bażi legali tiegħu li ġab miegħu
it-Trattat ta' Lisbona. F’Diċembru li għadda, il-Parlament adotta riżoluzzjoni fejn iddikjara li 
r-Regolament għandu jiġi aġġornat b’mod urġenti u fejn maqdar ukoll il-fatt li l-Kummissjoni 
ma għamlitx proposta modifikata.

Barra minn hekk, peress li l-Kummissjoni tat il-proposta tagħha fl-2008, il-Qorti tal-Ġustizzja 
għamlet xi deċiżjonijiet importanti ħafna dwar l-aċċess għad-dokumenti. L-aktar waħda 
sinifikanti minn dawn kienet fil-kawża Turco (T-84/03 Turco vs il-Kunsill), fejn il-Qorti 
ddeċidiet li anke l-aċċess għall-opinjonijiet tas-servizzi legali għandu jsir disponibbli. Fil-
konklużjoni tagħha, il-Qorti ddikjarat li: “it-trasparenza... tikkontribwixxi fl-għoti ta' aktar 
leġittimità lill-istituzzjonijiet f'għajnejn iċ-ċittadin Ewropew u żżid il-fiduċja tiegħu fihom”.

Madankollu, il-Kummissjoni rrifjutat li tagħmel proposta ġdida. L-unika bidla li l-
Kummissjoni għamel fil-fatt kienet il-modifika tal-bażi legali tar-regolament li saret fil-
komunikazzjoni Omnibus f’Diċembru li għadda. 

F’din is-sitwazzjoni, il-Kumitat responsabbli, il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, iddeċieda li l-
Parlament għandu jieħu f’idejh ir-rwol tal-Kummissjoni u jagħmel l-emendi meħtieġa li 
“jillisbonizzaw” ir-regolament. 

Il-proposta tal-Kummissjoni

Aħna issa obbligati li nipproċedu fuq il-bażi tal-proposta tal-Kummissjoni mill-2008. 
Sfortunatament, din il-proposta ma ssaħħaħx it-trasparenza tal-Unjoni sal-livell rikjest mit-
Trattat il-ġdid. Bil-kontra, ħafna mill-emendi proposti mill-Kummissjoni saħansitra jnaqqsu l-
istandard attwali.

L-aktar gravi minn dawn hija l-emenda li l-Kummissjoni qed tipproponi għall-Artikolu 3 li 
jkun jillimita b'mod sinifikanti d-definizzjoni ta' dokument. Fl-opinjoni tar-Rapporteur, 
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għandha titħalla d-definizzjoni attwali, li tkopri d-dokumenti relevanti kollha - u mhux biss 
dawk irreġistrati.

Emenda oħra li qed tħasseb lir-Rapporteur tirrigwarda d-dritt li l-Istati Membri jżommu lura 
dokumenti taħt l-Artikolu 5. Il-formulazzjoni proposta mill-Kummissjoni tagħti lill-Istati 
Membri dritt bla limiti biex jirreferu lura għal-leġiżlazzjoni tagħhom stess biex jiġġustifikaw 
rifjut għall-aċċess għal dokument li joriġina minn Stat Membru. L-istituzzjonijiet se jkunu 
jistgħu jikkunsidraw biss ġustifikazzjonijiet ibbażati fuq ir-Regolament, u mhux ibbażati fuq 
il-liġi nazzjonali. Dritt ta’ dan it-tip “jiddilwixxi” l-prinċipju ta’ trasparenza, u jħallih 
kompletament għad-diskrezzjoni tal-Istati Membri. L-eċċezzjonijiet elenkati fl-Artikolu 4 tar-
Regolament għandhom ikunu biżżejjed. Jekk ma jkunux, għandhom isiru bidliet fl-Artikolu 4 
u mhux jingħataw drittijiet bla limiti lill-Istati Membri.

L-iskop tar-Regolament

Kif jistqarr it-titolu tar-Regolament, dan jikkonċerna l-aċċess pubbliku għad-dokumenti. L-
għan ewlieni tagħna hu li jiġu ggarantiti d-drittijiet taċ-ċittadini biex jieħdu sehem fil-ħajja 
demokratika tal-Unjoni billi jingħata l-aktar aċċess estensiv possibbli għad-dokumenti tal-UE.

Fil-fehma tar-rapporteur, għandu jkun hemm distinzjoni ċara bejn “l-aċċess pubblika għad-
dokumenti” u “l-informazzjoni u l-parteċipazzjoni taċ-ċittadini”, minn naħa, u d-dritt ta’ 
aċċess tal-istituzzjonijiet, anke għal dokumenti kunfidenzjali, fuq l-oħra. Din tal-aħħar tista’ 
tissolva permezz ta’ ftehim interistituzzjonali.

EMENDI

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

Emenda 1

Proposta għal regolament
Artikolu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 2a
Ambitu

1. Dan ir-Regolament għandu japplika 
għad-dokumenti kollha miżmuma minn 
istituzzjoni, korp, uffiċċju jew aġenzija 
tal-UE, li jfisser id-dokumenti li jfasslu 
jew jirċievu jew li jkunu fil-pussess 
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tagħhom, fl-oqsma kollha tal-attività tal-
Unjoni Ewropea.
2. Id-dokumenti għandhom isiru 
aċċessibbli għall-pubbliku jew f'forma 
elettronika fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea, jew f'reġistru uffiċjali ta' 
istituzzjoni, korp, uffiċċju jew aġenzija 
jew wara applikazzjoni bil-miktub.
B'mod partikolari, id-dokumenti mfassla 
jew irċevuti waqt proċedura leġiżlattiva 
għandhom isiru direttament aċċessibbli 
skont l-Artikolu 12 ta’ dan ir-Regolament.
3. Dan ir-Regolament għandu jkun bla 
ħsara għad-drittijiet imsaħħa għall-aċċess 
pubbliku għad-dokumenti miżmuma mill-
istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji jew l-
aġenziji li jistgħu jsegwu minn strumenti 
ta' liġi internazzjonali jew atti tal-
istituzzjonijiet li qed jimplementawhom 
jew mil-leġiżlazzjoni tal-Istati Membri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-att propost jippreżenta b’mod ġenerali qafas għall-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-
aġenziji kollha tal-UE.

Emenda 2

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 tal-

(a) “dokument” għandha tfisser 
kwalunkwe data jew kontenut ikun xi jkun 
il-mezz tiegħu (miktub fuq il-karta jew 
miżmum f'forma elettronika jew bħala 
reġistrazzjoni awdjo, viżiva jew 
awdjoviżiva) dwar kwistjoni marbuta mal-
politiki, l-attivitajiet u d-deċiżjonijiet li 
jaqgħu fil-qasam ta' responsabilità tal-
istituzzjoni, il-korp, l-uffiċċju jew l-
aġenzija; l-informazzjoni li tinsab
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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;

f’sistemi għall-ħżin, l-iproċessar u l-
irkupru elettroniċi (inklużi s-sistemi 
esterni li jintużaw għax-xogħol ta’ 
istituzzjoni, korp, uffiċċju jew aġenzija) 
għandha tikkostitwixxi dokument jew
dokumenti jekk tista’ tiġi estratta f'forma 
ta' karta jew karti stampati jew f'kopji ta' 
format elettroniku billi jintużaw l-għodda 
disponibbli għall-isfruttament tas-sistema;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda proposta mill-Kummissjoni tillimita l-aċċess pubblika għal għadd żgħir ta' 
dokumenti biss. Dan ikun jikkostitwixxi tbaxxija ċara tal-istandards ta' trasparenza meta 
mqabbla mas-sitwazzjoni attwali.

Emenda 3

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) konsulenza legali li titratta proċeduri 
ta’ qrati;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Qorti tal-Ġustizzja ddikjarat fis-sentenza tagħha tal-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-ċittadini Ewropej.

Emenda 4

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 ta' l-

imħassar
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istituzzjonijiet.
(a) id-dokumenti relatati mal-materja fejn 
id-deċiżjoni tkun għada ma tteħditx;
(b) dokumenti li fihom opinjonijiet għall-
użu intern bħala parti minn deliberazzjoni 
u konsultazzjonijiet preliminarji fl-
istituzzjoni kkoncernat

Or. en

Emenda 5

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 ma jkunx
hemm interess pubbliku ta’ importanza 
superjuri għall-iżvelar. Meta jsir il-bilanċ 
tal-interess pubbliku fl-iżvelar, għandu 
jingħata piż speċjali lill-fatt li d-
dokumenti mitluba jirrigwardaw il-
ħarsien tad-drittijiet fundamentali jew 
riskji għas-saħħa tal-bniedem.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament 1367/2006 jistabbilixxi interess pubbliku ta’ importanza superjuri fir-rilaxx ta’ 
informazzjoni dwar l-emissjonijiet fl-ambjent. Għandu jkun hemm preżunzjoni simili favur 
interess pubblika ta’ importanza superjuri fir-rilaxxa ta’informazzjoni dwar ħarsien ta’ 
drittijiet fundamentali jew riskji għas-saħħa tal-bniedem.

Emenda 6

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 

5. Data personali m'għandhiex tiġi żvelata 
jekk żvelar ta' dan it-tip ikun ta' ħsara 
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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.

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-iżvelar 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-iżvelar 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 żvelata jekk interess pubbliku ta’ 
importanza superjuri jirrikjedi l-iżvelar. 
Fil-każi ta’ dan it-tip, l-istituzzjoni, il-
korp, l-uffiċċju jew l-aġenzija għandhom 
jiġu rikjesti li jispeċifikaw l-interess 
pubbliku. Għandhom jagħtu raġunijiet 
dwar għalfejn, fil-każ speċifiku, l-interess 
pubbliku jipprevali fuq l-interessi tal-
persuna kkonċernata.
Meta istituzzjoni, korp, uffiċċju jew 
aġenzija jiċħdu l-aċċess għal dokument 
fuq il-bażi tal-paragrafu 1, għandhom 
jikkunsidraw jekk ikunx possibbli aċċess 
parzjali għal dak id-dokument.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni ma tissodisfax il-bżonn ta' bilanċ ġust bejn id-drittijiet 
fundamentali kkonċernati u lanqas ma tirrifletti s-sentenza tal-Qorti tal-Prim' Istanza fil-
Bavarian Lager.

Emenda 7

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 
ma għandhomx japplikaw għad-
dokumenti trażmessi fil-qafas tal-
proċeduri li jwasslu għal att leġiżlattiv jew 
att mhux leġiżlattiv b'applikazzjoni 
ġenerali. L-eċċezzjonijiet 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. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Qorti tal-Ġustizzja ddikjarat fis-sentenza tagħha tal-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-ċittadini Ewropej.

Emenda 8

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 

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 
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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.

Membru għandhom jiġu kkonsultati. L-
istituzzjoni, il-korp, l-uffiċċju jew l-
aġenzija li qegħdin iżżommu d-dokument
għandhom jiżvelawh sakemm l-Istat 
Membru ma jipprovdix raġunijiet biex ma 
jiġix żvelat, ibbazati fuq l-eċċezzjoniet 
imsemmijin fl-Artikolu 4. L-istituzzjoni, il-
korp, l-uffiċċju jew l-aġenzija għandhom
jevalwaw l-adegwatezza tar-ragunijiet 
mogħtija mill-Istat Membru.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri m'għandhomx jingħataw id-dritt assolut li jinvokaw il-leġiżlazzjoni tagħhom 
stess. L-eċċezzjonijiet tal-Artikolu 4 għandhom ikunu raġuni tajba biżżejjed għaċ-ċaħda tal-
aċċess.


