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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali, bħala 
l-kumitat responsabbli: 

– biex jinkorpora s-suġġeriment li ġej fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

A. billi problema urġenti tal-Unjoni Ewropea llum hija li ċ-ċittadini jiddubitaw mil-leġittimità 
tagħha; 

B. billi l-azzjonijiet kollha tal-Unjoni għandhom ikunu konformi mal-prinċipju tal-istat tad-
dritt;

C. billi l-Artikolu 41 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea jirrikonoxxi d-
dritt għal amministrazzjoni tajba bħala dritt fundamentali taċ-ċittadini; 

D. billi l-Kodiċi ta’ Mġiba Amministrattiva Tajba ppreparat mill-Ombudsman Ewropew u 
approvat mill-Parlament fis-6 ta’ Settembru 20011 jipprovdi bażi tajba għar-Regolament il-
ġdid, kif tagħmel ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar amministrazzjoni 
tajba;

1. Jistieden lill-Kummissjoni biex tibgħat proposta għal regolament li jistipula l-istandards 
minimi ta’ kwalità u garanziji ta’ proċedura li għandhom jiġu rrispettati mill-
istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji kollha tal-Unjoni, abbażi tal-Artikolu 298 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea; 

– biex tinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fl-anness tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni tagħha:

2. Ir-Regolament għandu jistabbilixxi garanzija u jistipula regoli ta’ proċedura aktar 
dettalljati sabiex ikun żgurat rispett tal-prinċipji fundamentali ta’ amministrazzjoni tajba, 
jiġifieri l-legalità u ċ-ċertezza legali, il-proporzjonalità, l-imparzjalità u l-ekwità, l-
aspettattivi leġittimi u l-ugwaljanza; 

3. L-amministrazzjoni tal-Unjoni Ewropea għandha timxi fuq il-prinċipju ta’ servizz li 
jfisser li l-amministrazzjoni għandha taħdem fl-ispirtu ta’ servizz għaċ-ċittadini, 
pereżempju billi tipprovdi liċ-ċittadini bil-pariri li jeħtieġu u tirrispondi għad-domandi 
tagħhom, filwaqt li tagħti bil-miktub ir-raġunijiet għad-deċiżjonijiet adottati u tagħti 
indikazzjoni tas-soluzzjonijiet disponibbli lill-persuni kkonċernati kollha; 

4. Obbligu ġenerali li jitlob li l-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji jieħdu passi fi 
żmien raġonevoli għandu jkun speċifikat fir-regoli ta’ proċedura relevanti; 

5. Ir-regoli ta’ proċedura għandhom jiggarantixxu, bi qbil ma’ punt (a) tal-Artikolu 41(2) 
tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, li l-persuna kkonċernata tinstema’ qabel ma 

                                               
1 Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-6 ta’ Settembru 2001 dwar ir-Rapport Speċjali tal-Ombudsman 

Ewropew wara inkjesta fuq inizjattiva proprja dwar l-eżistenza u l-aċċessibilità pubblika ta’ Kodiċi ta’ 
Imġiba Amministrattiva Tajba fl-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità (ĠU C 72 E, 21.3.2002, p. 331).
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tittieħed kwalunkwe miżura individwali li tista’ taffettwah jew taffettwaha b’mod ħażin; 

6. Id-dritt taċ-ċittadini għall-informazzjoni għandu jiġi implimentat permezz ta’ regola li 
tobbliga l-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji biex jipprovdu liċ-ċittadini 
kwalunkwe informazzjoni li jistgħu jiġu bżonn biex jiddefendu d-drittijiet tagħhom u 
barra minn hekk, billi joffrulhom l-aċċess għal dokumenti fornuti mir-Regolament (KE) 
Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Mejju 2001 dwar l-aċċess 
pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni1, 
flimkien mad-dritt għall-aċċess tal-profil tagħhom stess; l-istituzzjonijiet, il-korpi, l-
uffiċċji u l-aġenziji għandhom jiġu obbligati biex iżommu reġistru tad-dokumenti 
tagħhom; 

7. Peress li kull ċittadin għandu d-dritt, skont punt (d) tal-Artikolu 20(2) tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, li jikkomunika b’lingwa uffiċjali tal-Unjoni tal-għażla 
tiegħu jew tagħha fil-korrispondenza mal-amministrazzjoni tal-Unjoni, il-lingwa użata 
mill-istituzzjonijiet meta jindirizzaw liċ-ċittadini għandha tkun ċara u faċli biex tiftiehem. 

                                               
1 ĠU L 145, 31.5.2001, p. 43.
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BAŻI

Għaddew sentejn u nofs minn meta t-Trattat ta’ Lisbona daħal fis-seħħ.  L-Artikolu 298 dwar 
l-amministrazzjoni tajba huwa l-uniku wieħed mill-Artikoli l-ġodda tat-Trattat li l-
Kummissjoni għadha ma ħadet l-ebda azzjoni fuqu.  Issa huwa ż-żmien li tittieħed azzjoni.

Il-fiduċja fl-amministrazzjoni tista’ tiżdied b’mod sinifikanti billi jkun preparat kodiċi ta’ 
amministrazzjoni li japplika għall-istituzzjonijiet tal-UE kollha u li jiddefinixxi l-prinċipji u l-
prattiki ta’ amministrazzjoni tajba.  L-Artikolu 298 tat-Trattat ta’ Lisbona jipprevedi t-tfassil 
ta’ regolament bħal dan, u jgħid li ‘Fit-twettiq tal-missjonijiet tagħhom, l-istituzzjonijiet, il-
korpi u l-organi tal-Unjoni għandu jkollhom l-appoġġ ta’ amministrazzjoni Ewropea miftuħa, 
effiċjenti u indipendenti. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, li jaġixxu permezz ta’ regolament 
skont il-proċedura leġislattiva ordinarja, għandhom jistabbilixxu dispożizzjonijiet għal dan l-
għan, konformement mar-Regolamenti tal-Persunal u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg adottati 
abbażi tal-Artikolu 336.’

L-Artikolu 41 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea jiddefinixxi d-dritt 
taċ-ċittadini għal amministrazzjoni tajba.  Skont l-Artikolu, kull persuna għandha d-dritt li 
jkollha l-kwistjonijiet tagħha ttrattati b’mod imparzjali, ġust u fi żmien raġonevoli mill-
istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-Unjoni.  L-Artikolu jistipula wkoll id-
drittijiet taċ-ċittadini biex isemmgħu leħinhom, ikollhom aċċess għall-fajls tagħhom stess, 
jirċievu kumpens għal ħsarat u jikkuntattjaw l-istituzzjonijiet b’waħda mil-lingwi tat-Trattati, 
kif ukoll l-obbligu tal-amministrazzjoni li tagħti raġunijiet għad-deċiżjonijiet tagħha.   

Din il-lista ta’ drittijiet, flimkien ma’ linji gwida dwar amministrazzjoni tajba eżistenti, 
tifforma bażi li fuqha din il-proposta se tinbidel f’regolament.  Eżempju wieħed tajjeb ta’ linji 
gwida bħal dawn huwa l-Kodiċi Ewropew tal-Imġiba Amministrattiva Tajba, li ġie mfassal 
mill-Ombudsman Ewropew u approvat mill-Parlament Ewropew fl-2001. Ir-
rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill tal-Ewropa dwar amministrazzjoni tajba jistgħu jintużaw 
ukoll bħala test ta’ sors għar-regolament.  

Ir-regolament amministrattiv għandu japplika għall-istituzzjonijiet, il-korpi u l-aġenziji kollha 
tal-UE. Madanakollu, ma jistax japplika fuq Stati Membri meta jkunu qed jimplimentaw 
deċiżjonijiet magħmula mill-UE.

Il-leġittimità hija dipendenti fuq jekk iċ-ċittadini jemmnux li huma kapaċi li jinfluwenzaw il-
politiki tal-UE permezz ta’ proċessi demokratiċi ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet u fil-ħolqien ta’ 
fiduċja fil-ġustizzja u l-indipendenza tal-amministrazzjoni tal-UE. 

Regolament ta' definizzjoni għal proċeduri amministrattivi joħloq sens ta’ sigurtà, kemm 
għaċ-ċittadini kif ukoll għall-uffiċjali tal-Unjoni, li għalihom ir-regolament se joffri appoġġ 
matul il-qadi ta’ dmirijiethom.  Liġi dwar amministrazzjoni tajba se taħdem ukoll bħala bażi 
għall-Qorti ta’ Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea peress li tieħu ħsieb każijiet marbuta mal-
amministrazzjoni tal-Unjoni. 

Attwalment, hemm bosta linji gwida speċifiċi għas-settur li japplikaw għall-proċedura 
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amministrattiva.  Dawn jeżistu f’oqsma bħall-politika tal-kompetizzjoni, il-politika reġjonali u 
l-politika tal-konsumaturi.  Il-problema b’dawn ir-regoli hija li jeżistu f’ħafna oqsma 
differenti tal-leġiżlazzjoni tal-UE, u ma teżisti l-ebda leġiżlazzjoni integrata dwar dan is-
suġġett.  

It-trasparenza hija parti essenzjali minn amministrazzjoni tajba.  Hija wkoll l-iktar fattur 
importanti fil-ħolqien tal-fiduċja. Ir-regoli dwar l-aċċess għad-dokumenti (1049/2001) ġew 
miftuħa għar-reviżjoni mill-Parlament Ewropew u l-Kunsill Ewropew għal ħafna snin issa.  
Huwa ċar li l-liġi dwar l-amministrazzjoni li għada ġejja għandha tikkonforma mad-
dispożizzjonijiet ta’ dan ir-regolament.  Madanakollu, għandha tmur lil hinn mil-limiti tar-
regolament f’xi aspetti.   Pereżempju, rekwiżit li d-dokumentazzjoni għandha tkun 
irreġistrata, li mhux inkluż fir-Regolament 1049/2001, għandu jkun parti mil-liġi dwar l-
amministrazzjoni.

Il-Kodiċi Ewropew ta’ Mġiba Amministrattiva Tajba, imfassal mill-Ombudsman Ewropew, 
jesprimi l-opinjoni li l-amministrazzjoni tal-istituzzjonijiet tal-UE għandha tikkonforma ma’ 
ċerti prinċipji ta’ servizz.  Skont il-Kodiċi, huwa d-dmir tal-uffiċjali li jagħmlu dak kollu 
possibbli biex jassisstu ċ-ċittadini fl-interrazzjonijiet tagħhom mal-istituzzjonijiet.  Dan 
jeħtieġ li l-mistoqsijiet taċ-ċittadini jitwieġbu, li jiġu ggwidati lejn il-korp relevanti u li jkunu 
ttrattati b’rispett. 

Waħda mill-akbar problemi li ċ-ċittadini jesperjenzaw mal-amministrazzjoni tal-UE hija l-
lingwa tagħha.  Għalkemm it-Trattat jitlob li ċ-ċittadini jkunu kapaċi jinteraġixxu mal-
istituzzjonijiet bi kwalunkwe lingwa uffiċjali tal-UE, dan ma jfissirx neċessarjament li l-
lingwa tinftiehem.  L-intriċċi tal-lingwa legali u uffiċjali jsiru saħansitra aktar diffiċli biex 
jinftiehmu meta jiġu tradotti f’lingwa oħra. Uffiċjali f’istituzzjonijiet tal-UE għandhom 
jirċievu taħriġ dwar kif jużaw lingwa li tinftiehem.  


