
PA\929575MT.doc PE506.236v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali

2012/0221(APP)

25.3.2013

ABBOZZ TA' OPINJONI
tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali

għall-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni

dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament 
(KEE/Euratom) Nru 354/83, fir-rigward tad-depożitu tal-arkivji storiċi tal-
istituzzjonijiet fl-Istitut Universitarju Ewropew f'Firenze
(COM(2012)0456 – C7-0000/xxxx – 2012/0221(APP))

Rapporteur għal opinjoni: Carlo Casini



PE506.236v01-00 2/4 PA\929575MT.doc

MT

PA_Leg_Consent



PA\929575MT.doc 3/4 PE506.236v01-00

MT

ĠUSTIFIKAZZJONI FIL-QOSOR

L-arkivji storiċi dejjem kellhom rwol sinifikanti fil-ħajja tal-Istati tal-Punent, li l-
funzjonament tajjeb tagħhom jiddependi minn kultura miktuba. Fir-repubblika antika ta’ 
Ruma, il-bini tat-Tabularium (l-uffiċċju uffiċjali tal-arkivji) diġà kien jinsab fiċ-ċentru 
simboliku tal-Forum Ruman.

L-Arkivji Storiċi tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea jiffurmaw parti mill-patrimonju 
kulturali Ewropew u l-ftuħ tagħhom għall-pubbliku jolqot objettivi u interessi akkademiċi, 
edukattivi u kulturali. Dawn l-interessi huma protetti mid-dritt primarju, peress li l-Unjoni 
"tirrispetta r-rikkezza tad-diversità kulturali u lingwistika tagħha u għandha tassigura li 
jitħares u jkun żviluppat il-wirt kulturali Ewropew"1. Skont il-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali, "l-arti u r-riċerka xjentifika huma liberi. Il-libertà akkademika għandha tiġi 
rispettata"2.

Barra minn hekk, skont ir-raba' premessa tar-Regolament 354/1983 "l-ipproċessar u l-analiżi 
kritika tal-arkivji […] mhumiex biss ta’ valur għar-riċerka storika inġenerali imma jistgħu fl-
istess ħin irendu aktar faċli l-attivitajiet tal-korpi involuti fl-affarijiet tal-Komunità u permezz 
ta’ hekk jagħtu sehem għall-kisba aqwa tal-għanijiet kollha tal-Komunità".

L-objettiv tal-proposta tal-Kummissjoni huwa li tikkonferma r-rwol tal-Istitut Universitarju 
Ewropew f’Firenze (EUI) fil-ġestjoni tal-arkivji storiċi tal-istituzzjonijiet u li toħloq bażi 
legali u finanzjarja soda għas-sħubija bejn l-Unjoni u l-EUI3. Konsegwentement, jekk l-EUI 
jkun jinsab f’sitwazzjoni legali u finanzjarja inqas favorevoli mis-sitwazzjoni attwali wara l-
adozzjoni tal-att, dan se jkun kontra l-objettivi tal-proposta4. 

Il-proposta tal-Kummissjoni (COM(2012)0456), kif emendata mill-Kunsill, tinkludi l-
arranġamenti istituzzjonali li ġejjin, li se jtejbu s-sitwazzjoni attwali:

― Id-depożitu tal-arkivji storiċi fl-EUI se jsir obbligatorju għall-istituzzjonijiet, skont il-liġi 
sekondarja tal-UE.  

― In-natura speċifika tal-attivitajiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE u tal-Bank Ċentrali
Ewropew tiġġustifika l-esklużjoni tagħhom mill-obbligu li jiddepożitaw l-arkivji storiċi 
tagħhom fl-EUI. Madankollu, dawn iż-żewġ istituzzjonijiet jistgħu jafdaw l-arkivji tagħhom 
lill-EUI fuq bażi volontarja.

― Id-depożitu tal-arkivji storiċi tal-istituzzjonijiet fl-EUI ma jaffettwax is-sjieda jew il-
protezzjoni tagħhom skont l-Artikolu 2 tal-Protokoll dwar il-Privileġġi u l-Immunitajiet tal-
Komunitajiet Ewropej anness mat-Trattat.

                                               
1 L-Artikolu 3(3)(4), TUE.
2 L-Artikolu 22.
3 Ara COM(2012)456, Memorandum ta’ Spjegazzjoni, punt 1.2.
4 Sitwazzjoni ddeterminata b’mod partikolari mill-kuntratt iffirmat fis-17 ta’ Diċembru 1984 bejn il-
Komunitajiet Ewropej, irrappreżentati mill-Kummissjoni, u l-EUI.
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― Kull istituzzjoni li tiddepożita se jkollha d-dritt li tirċievi informazzjoni dwar il-ġestjoni 
tal-arkivji tagħha u li twettaq spezzjoni.

― L-ispiża tal-ġestjoni tal-arkivji se tkun iffinanzjata minn kontribuzzjonijiet tal-baġit tal-UE.
It-tqassim tal-ispejjeż bejn l-istituzzjonijiet se jkun ibbażat fuq kriterji oġġettivi.

― Kull istituzzjoni għandha tadotta regoli interni għall-applikazzjoni tar-Regolament futur.

―  Il-Kummissjoni se tkun obbligata tikkonkludi, min-naħa tal-istituzzjonijiet li 
jiddepożitaw, ftehim qafas ta’ sħubija mal-EUI sabiex tistabbilixxi regoli dettaljati dwar ir-
responsabbiltajiet u r-rwoli rispettivi tal-istituzzjonijiet tal-UE u tal-EUI. Dan il-ftehim 
għandu jirrispetta d-dispożizzjonijiet tar-Regolament futur u tat-trattati.

Għal dawn ir-raġunijiet, ir-rapporteur jipproponi li l-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali 
jistieden lill-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex 
jipproponi li l-Parlament jagħti l-approvazzjoni tiegħu.

******
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