
PR\931354MT.doc PE507.989v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni

2012/0221(APP)

25.3.2013

***
ABBOZZ TA' 
RAKKOMANDAZZJONI
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 – C7-0000/2013 – 2012/0221(APP))

Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni

Rapporteur: Doris Pack



PE507.989v01-00 2/7 PR\931354MT.doc

MT

PR_APP

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta’ konsultazzjoni
*** Proċedura ta’ approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta’ proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta’ att.)



PR\931354MT.doc 3/7 PE507.989v01-00

MT

WERREJ

Paġna

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW ..........5

NOTA SPJEGATTIVA..........................................................................................................6



PE507.989v01-00 4/7 PR\931354MT.doc

MT



PR\931354MT.doc 5/7 PE507.989v01-00

MT

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

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 – C7-0000/2013 – 2012/0221(APP))

(Proċedura leġiżlattiva speċjali – approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta għal regolament tal-Kunsill (COM(2012)0456),

– wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni preżentata mill-Kunsill skont l-Artikolu 352 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C7-0000/2013),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 81(1) tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni u l-opinjoni tal-
Kummissjoni għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali (A7-0000/2013),

1. Jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-proposta għal regolament tal-Kunsill;

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-parlamenti nazzjonali.
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NOTA SPJEGATTIVA

L-arkivji storiċi tal-istituzzjonijiet tal-UE jirrappreżentaw sors ta' informazzjoni importanti 
għall-istorja u l-wirt tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk hu essenzjali li titħalla konsultazzjoni 
pubblika tal-arkivji u li tkun ppreservata l-informazzjoni dwar l-istituzzjonijiet tal-UE, u 
jingħata appoġġ lir-riċerka dwar l-istorja tal-integrazzjoni Ewropea.

Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE, Euratom) Nru. 354/83 tal-1 ta' Frar 1983 jitlob lill-
istituzzjonijiet tal-UE jistabbilixxu arkivji storiċi u biex dawn id-dokumenti jkunu disponibbli 
għall-pubbliku wara perjodu ta' 30 sena. Ir-regolament ma jispeċifikax post partikolari għad-
depożitu tal-arkivji tal-UE.

Fl-1984, il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni qablu li jiddepożitaw l-arkivji 
storiċi tagħhom fl-Istitut Universitarju Ewropew (EUI) f'Firenze, u f'Diċembru 1984 kien 
iffinalizzat kuntratt speċifiku dwar it-termini tad-depożitu bejn il-Komunitajiet Ewropej, 
rappreżentati mill-Kummissjoni u mill-EUI. Il-kuntratt jindika ukoll li l-gvernTaljan għandu 
jipprovdi binja permanenti u mingħajr ħlas sabiex l-EUI jkun jista' żżomm l-arkivji tiegħu.

Il-proposta għal Regolament tal-Kunsill li qed jiġi diskuss bħalissa skont il-proċedura ta' 
approvazzjoni mill-Parlament Ewropew (Artikolu 81(1) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu) 
tistipula qafas legali u finanzjarju ta' kooperazzjoni bejn l-UE u l-EUI.Fl-istess ħin issaħħaħ 
wkoll ir-rwol tal-EUI, li għandu l-għan li jimmaniġja l-arkivji storiċi tal-istituzzjonijiet tal-
UE. 

F'termini ta' kontenut, il-proposta ma tbiddilx l-elementi ewlenin tar-Regolament 354/83, 
bħad-definizzjoni ta' arkivji storiċi kif ukoll dwar meta u liema dokumenti għandhom ikunu 
miftuħin għall-pubbliku. Fil-fatt il-proposta tipprovdi emendi limitati għar-regolament 
eżistenti, bħall-obbligu li kull istituzzjoni tal-UE (bl-eċċezzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja u l-
Bank Ċentrali Ewropew) jiddepożitaw l-arkivji storiċi tagħhom fl-EUI, il-prinċipju li kull 
istituzzjoni għandha żżomm is-sjieda tal-arkivji tagħha, is-sistema għall-finanzjament tal-
arkivji, il-protezzjoni tad-data personali nkluża fl-arkivji, u d-disponibilità tal-arkivji b'mezzi 
elettroniċi, fejn possibbli. 

Ir-rapporteur tixtieq tieħu l-opportunità li tissottlinja l-kooperazzjoni interistituzzjonali tajba 
f'dan il-qasam.

B'mod partikolari r-Rapporteur tixtieq tiġbed l-attenzjoni għal xi żviluppi magħmula fil-
proposta li tqis bħala pożittivi fir-rigward tal-finanzjament, tal-protezzjoni u d-diġitizzazzjoni 
tad-data. 

Il-proposta tiddikjara biċ-ċar l-obbligu ta' finanzjament tal-EUI mill-baġit ġeenrali tal-Unjoni 
permezz ta' kontribuzzjonijiet tal-istituzzjonijiet depożitanti u tindika l-kontribuzzjonijiet 
finanzjarji li għandhom ikopru l-ispejjeż ta' ġestjoni tal-arkivji iżda mhux għall-provvista ta' 
bini u repożitorji li għandhom jiġu ffinanzjati mill-gvern Taljan.

L-approċċ ta' qsim tal-ispejjeż hu bbażat fuq il-kriterju li d-daqs tal-kontribuzzjoni ikun 
proporzjonali "mad-daqs tal-pjanijiet ta' stabbiliment rispettivi tal-istituzzjonijiet depożitanti" 



PR\931354MT.doc 7/7 PE507.989v01-00

MT

(Artikolu 8.10). Dan il-kriterju jidher li hu vantaġġjuż ħafna għall-Parlament Ewropew, peress 
li minħabba d-daqs tiegħu, mhux se jagħmel kontribuzzjoni finanzjarja kbira anke jekk 
x'aktarx li jiddepożita kwantità kbira ta' arkivji storiċi. 

Ir-rapporteur hi kuntenta bit-test li jiddikjara biċ-ċar li "fejn possibbli, l-istituzzjonijiet 
għandhom jaraw li l-arkivji tagħhom ikunu disponibbli għall-pubbliku b'mezzi elettroniċi, 
inklużi arkivji diġitizzati u dawk maħluqa b'mod diġitali, u jiffaċilitaw il-konsultazzjoni 
tagħhom fuq l-internet" (Artikolu 9.1). Dan jikkunsidra r-realitajiet attwali tal-proċess ta' 
arkivjar diġitali li mhuwiex konsistenti fost l-istituzzjonijiet differenti tal-UE. Barra minn 
hekk, peress li bħalissa l-arkivji fl-Ewropa qegħdin jiffaċċjaw l-isfidi tal-era diġitali, il-
proposta tħeġġeġ lill-istituzzjonijiet tal-UE biex jipproċedu lejn id-diġitizzazzjoni. 

Fir-rigward tal-kwistjoni sensittiva tal-protezzjoni tad-data, il-proposta tiċċara r-regoli 
applikabbli dwar l-arkivji. Fl-eventwalità li kull data personali tibqa fl-arkivji, tenfasizza r-
rwol tal-EUI bħala "proċessur" tad-data personali skont ir-Regolament (KE) Nru. 45/20011, li 
jaġixxi skont ir-rekwiżiti tal-istituzzjonijiet depożitanti tal-UE. 

It-test jirrikonoxxi ukoll li l-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (KEPD) bħala l-
awtorità li għandu jkollha poteri superviżorji fuq l-istituzzjonijiet tal-UE, kif previst mir-
Regolament 45/2001. 

Fid-dawl ta' dan kollu, ir-Rapporteur tirrakkomanda li l-Plenarja tapprova l-att propost.
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