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Wara s-sentenza Turco u t-Trattat ta’ Lisbona, il-perspettiva legali nbidlet...
1. Mid-dħul fis-seħħ tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-30 ta’ Mejju 2001 rigward l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni1, il-Parlament Ewropew kien ħerqan li jivvaluta 
perjodikament2 kif il-prinċipju tat-trasparenza ġie implimentat mill-istituzzjonijiet tal-UE. 
Dan l-approċċ olistiku sar aktar u aktar iġġustifikat wara s-sentenza “Turco" tal-Qorti tal-
Ġustizzja Ewropea3 rigward it-trasparenza fil-proċedura leġiżlattiva u speċjalment wara d-
dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona li ta status li jorbot legalment lill-Karta tal-UE dwar id-
Drittijiet Fundamentali. Barra minn hekk, il-kwistjoni tar-relazzjoni bejn iċ-ċittadini u l-
amministrazzjoni tal-UE qed issir partikolarment prominenti wara t-Trattat ta’ 
Lisbona minħabba r-rinfurzar kbir tas-setgħat eżekuttivi politiċi u amministrattivi tal-UE 
f’dawn l-aħħar snin4. Dan jispjega għaliex, sa minn Lisbona, l-obbligu li jingħata aċċess għad-
dokumenti mhux biss jorbot lill-Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni imma wkoll lill-atturi 
l-ġodda bħal ma huma l-Kunsill Ewropew, il-Qorti tal-Ġustizzja, il-BĊE, il-BEI u n-numru 
dejjem jikber ta’ aġenziji u awtoritajiet tal-UE5, kif ukoll il-korpi, bħal ma huwa s-Servizz 
Ewropew għall-Azzjoni Esterna.

2. It-trasparenza mhux biss saret prinċipju ġenerali tal-ordni legali tal-UE imma issa 
hija marbuta wkoll mal-prinċipji tal-parteċipazzjoni ċivika u l-amministrazzjoni tajba.
Għalhekk tista’ titqies bħala element ewlieni tal-"prinċipji demokratiċi". L-Artikolu 11 TUE 
jħaddan b’mod espliċitu fehim aktar parteċipatorju tad-demokrazija, kumplimentari għad-
demokrazija rappreżentattiva (Artikolu 10 TUE). Id-dispożizzjonijiet il-ġodda tat-Trattati 
jistgħu u għandhom jinqraw fid-dawl ta’ tifsira demokratika aktar profonda, billi jispjegaw 
għaliex l-approċċ miftuħ, it-trasparenza u l-parteċipazzjoni huma importanti u se jiffurmaw ir-
relazzjoni bejn l-amministrazzjoni tal-UE u ċ-ċittadini tal-UE, kif ġie mitlub mit-Trattati6. 
F’dak ir-rigward, m’hemm l-ebda referenza oħra fit-Trattati għall-“preservazzjoni tal-
effettività fil-proċess tat-teħid ta’ deċiżjonijiet” (ara l-Artikoli 255 u 207(3) tat-TKE 
preċedenti) bħala limitu possibbli għat-trasparenza. Fl-istess ħin id-dispożizzjonijiet il-ġodda 
tal-Artikolu 15 TFUE u tal-Artikolu 42 tal-Karta jridu jitqiesu. Huma jirreferu għal dokumenti 
“tkun xi tkun il-forma tagħhom”, definizzjoni li l-importanza tagħha ma tistax tkun 
enfasizzata biżżejjed, b’mod partikolari minħabba l-ħżin estensiv ta’ informazzjoni 
f’databases varji.
                                               
1 ĠU L 145, 31.5.2001, p. 43. Ara b’mod ulterjuri, il-Kummissjoni Ewropea, ‘Green Paper: L-Aċċess tal-
Pubbliku għal Dokumenti miżmuma mill-istituzzjonijiet tal-Komunità Ewropea, Reviżjoni’ (COM(2007)0185 
finali, 18 ta’ Mejju 2007); Dokument ta’ ħidma tal-istaff tal-Kummissjoni, rapport dwar ir-riżultat tal-
konsultazzjoni pubblika dwar ir-reviżjoni tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 rigward l-aċċess pubbliku għad-
dokumenti tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni (SEC(2008) 29/2, 16 ta’ Jannar 2008).
2 Ara l-Artikolu 104(7) tar-Regoli ta' Proċedura tal-PE.
3Każi Konġunti C-39/05P u C-52/05P, Turco vs Il-Kunsill tal-Ministri, paragrafu 45, sentenza tal-1 ta’ Lulju 
2008, ECR [2008] 1-4723, li jtennu l-preambolu tar-Regolament 1049/2001.
4 Ara wkoll, Deirdre Curtin, Executive power of the European Union: law, practices and the living constitution, 
Oxford, Oxford University Press, 2009.
5 L-ewwel żewġ aġenziji nħolqu fl-1975. Fl-2000 in-numru tagħhom kien żdied għal 10 u fl-aħħar għaxar snin 
żdied għal aktar minn 30. 
6 Mhux biss “kull ċittadin” għandu “d-dritt li jipparteċipa fil-ħajja demokratika tal-Unjoni” imma wkoll “id-
deċiżjonijiet għandhom jittieħdu b’mod miftuħ kemm jista’ jkun u mill-qrib kemm jista’ jkun taċ-ċittadini” 
(Artikolu 10(3) TUE). Barra minn hekk ċerti obbligi rigward l-approċċ miftuħ, it-trasparenza u l-parteċipazzjoni 
jintefgħu fuq “l-istituzzjonijiet” (Artikolu 11(1) sa (3) TUE). Diskutibilment, il-prinċipji demokratiċi tal-Artikoli 
10 u 11 għandhom bżonn jiġu rrispettati u żviluppati fir-regolamenti futuri li jridu jiġu adottati b’segwitu għall-
Artikolu 298 TFUE.
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3. Għalkemm il-prinċipji tat-trasparenza msemmija hawn fuq ġew diskussi u milqugħa 
fuq l-ogħla livell politiku fl-UE, l-implimentazzjoni tagħhom ta’ kuljum tibqa’ mxekkla, 
kif ġie kkonfermat, per eżempju, mir-riżoluzzjoni tal-Parlament tal-14 ta’ Jannar 2009 dwar l-
implimentazzjoni tar-Regolament 1049/20011. Dan l-istess fatt jidher mir-rapporti perjodiċi 
tal-Ombudsman (juru aktar u aktar in-nuqqas ta’ trasparenza), kif ukoll mill-prattiki interni 
eżistenti u l-istruzzjonijiet amministrattivi tal-istituzzjonijiet tal-UE, jew anki mill-inizjattivi 
interistituzzjonali fejn ir-riżultat tagħhom jew anki l-għan huwa li mmorru lura għall-perjodu 
ta’ qabel Amsterdam u qabel ir-Regolament 1049/2001.

4. Is-sors ewlieni ta’ reżistenza kontra l-qafas legali l-ġdid jiġi minn ħafna Stati Membri 
tal-UE, billi huma mħassba dwar effetti mhux mixtieqa possibbli bħala konsegwenza tal-
aċċess għal informazzjoni/dokumenti nazzjonali skambjati fil-qafas tal-proċess għat-teħid 
ta' deċiżjonijiet tal-UE. Għalkemm skont ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 u l-
ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja2, id-dritt għal veto nazzjonali m’għadux jeżisti aktar, 
billi l-proċess tal-UE huwa awtonomu u l-eċċezzjonijiet permessi huma biss dawk elenkati fl-
Artikolu 4(1) sa (3) tar-Regolament (KE) Nru. 1049/20013, irrelevanti jekk l-informazzjoni 
ikkonċernatx in-negozjati, it-transpożizzjoni jew l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE. 
Għalhekk, bl-iżvilupp tan-nozzjoni ta’ “Informazzjoni Klassifikata tal-Unjoni Ewropea” 
(IKUE) għall-politiki “ordinarji”, li oriġinarjament ħadet il-forma għall-oqsma tad-difiża u s-
sigurtà biss u tkopri kemm l-informazzjoni klassifikata tal-Istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea 
u tal-Istati Membri, il-Kunsill u l-Kummissjoni qed jerġgħu jnaqqsu d-definizzjoni ċara tal-
limiti bejn l-UE u l-Istati Membri4. Din is-sitwazzjoni saret aktar evidenti bir-rifjut tal-aċċess 
                                               
1 Ara r-Rapport Cappato: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:046E:0080:0086:EN:PDF.
2 “Dan il-paragrafu 5 ma jistax għalhekk jiġi interpretat fis-sens li jagħti lil Stat Membru dritt ta’ veto ġenerali u 
inkondizzjonat sabiex jirrifjuta b’mod diskrezzjonali l-iżvelar ta’ dokumenti li ġejjin minnu u li huma miżmuma 
minn istituzzjoni, b’mod li l-aċċess għal dawn id-dokumenti ma jibqax jiġi rregolat mid-dispożizzjonijiet ta’ l-
imsemmi regolament sabiex jiddependi biss fuq id-dispożizzjonijiet tad-dritt nazzjonali." 
Każ C-64/05-P L-Isvezja vs. il-Kummissjoni ,  http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0064:EN:NOT
3 Artikolu 4(1) sa (3)
“Eċċezzjonijiet
1. L-istituzzjonijiet għandhom jirrifjutaw aċċess għal dokument meta l-iżvelar tiegħu jista' jdgħajjef il-ħarsien 
ta':
(a) l-interess pubbliku fir-rigward ta’:
- is-sigurtà pubblika, kwistjonijiet militari u ta’ difiża, relazzjonijiet internazzjonali, il-politika finanzjarja, 
monetarja jew ekonomika tal-Komunità jew ta’ Stat Membru;
(b) il-privatezza u l-integrità tal-individwu, b'mod partikolari skont il-legislazzjoni Komunitarja dwar il-ħarsien 
ta' data personali.
2. L-istituzzjonijiet għandhom jirrifjutaw aċċess għal dokument meta l-iżvelar tiegħu jista' jdgħajjef il-ħarsien 
ta':
interessi kummerċjali ta’ persuna naturali jew legali, inkluża l-proprjetà intellettwali, proċedimenti fil-qrati u 
pariri legali, l-iskop ta’ ispezzjonijiet, invesitgazzjoni u verifiki, jekk ma’ jkunx hemm interess pubbliku akbar fl-
iżvelar tiegħu.
3. Aċċess għad-dokument, miktub minn instituzzjoni għall-użu intern jew irċevut minn instituzzjoni, dwar 
kwistjoni fejn id-deċiżjoni ma ttiħditx mill-istituzzjoni, għandu jiġi rifjutat jekk l-iżvelar tad-dokument 
serjament idgħajjef il-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet ta' l-istituzzjoni, jekk m'hemmx interess pubbliku 
akbar fl-iżvelar tiegħu.
Aċċess għad-dokument li fih opinjonijiet għall-użu intern bħala parti minn deliberazzjoni u konsultazzjonijiet 
preliminarji fl-istituzzjoni kkoncernat għandu jiġi rifjutat anke wara li tittieħed id-deċiżjoni jekk l-iżvelar tad-
dokument serjament idgħajjef il-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet ta' l-istituzzjoni, jekk m'hemmx interess 
pubbliku akbar fl-iżvelar tiegħu.”
4 Ara d-dokument ta’ ħidma 3 separat.
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għal dokumenti dwar il-ftehimiet internazzjonali u l-mod mhux trasparenti tan-negozjati li 
jwasslu għal ċerti ftehimiet, b’konsegwenzi profondi possibbli għad-drittijiet tal-individwu 
(per eżempju, in-negozjati ACTA). Għalkemm ċertu livell ta’ kunfidenzjalità f’ċerti negozjati 
huwa mifhum, tal-anqas irid jiġi stabbilit u jkun possibbli kontroll indirett għaċ-ċittadini 
(permezz tar-rappreżentanti parlamentari tiegħu/tagħha eletti demokratikament). Speċjalment, 
billi l-Parlament Ewropew irid jagħti wara t-Trattat ta’ Lisbona l-kunsens tiegħu għal numru 
ta’ ftehimiet internazzzjonali (Artikolu 218 TFUE). Barra minn hekk, għalkemm l-Istati 
Membri u l-istituzzjonijiet tal-UE huma obbligati jaġixxu fl-ispirtu ta’ kooperazzjoni sinċiera 
(Artikolu 4(3) TUE), hemm ħafna prattiki inkwetanti tal-Kunsill u tal-Kummissjoni fis-
seħħ li de facto jaħbu l-kontenut reali tal-pożizzjonijiet tal-Istati Membri fil-korpi preparatorji 
tal-Kunsill/Kummissjoni bħal: - in-numru dejjem jikber ta’ dokumenti ta’ ħidma li mhumiex 
ikkwotati fil-ħin fir-reġistru tal-istituzzjoni (per eżempju, id-Dokumenti tal-Laqgħat tal-
Kunsill (MD jew SD) li jinxterdu biss wara); - il-fatt li sistematikament jinħbew l-ismijiet tal-
Istati Membri fir-riżultat tal-proċedimenti (meta jkunu disponibbli) li tagħmilha impossibbli li 
jinftiehem x’tip ta’ maġġoranza/minoranza qed tinħoloq fil-kumitati tal-Kunsill/Kummissjoni.
5. Waħda mill-eċċezzjonijiet, imniżżla fir-Regolament (KE) Nru. 1049/2001, li tkompli tiġi 
invokata mhux biss mill-Kunsill imma wkoll mill-Kummissjoni biex jiġi rrifjutat l-aċċess 
pubbliku għall-ħidmiet preparatorji, twaqqfet fl-Artikolu 4(3) tar-Regolament. Hija tiddikjara 
li l-aċċess jista' ma jingħatax jekk "l-iżvelar tad-dokument serjament idgħajjef il-proċess tat-
teħid ta' deċiżjonijiet tal-istituzzjoni, jekk m'hemmx interess pubbliku akbar fl-iżvelar tiegħu". 
Ta’ min wieħed jinnota li din l-eċċezzjoni ddaħħlet fir-Regolament (KE) Nru.1049/2001 biex 
turi l-ispirtu ta’ dispożizzjoni speċifika ta’ Trattat preċedenti (Artikolu 207(3) TKE) li kienet 
teħtieġ it-trasparenza tal-ħidmiet leġiżlattivi preparatorji tal-Kunsill, “filwaqt li fl-istess ħin 
tinżamm l-effettivita' tal-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet tiegħu” Din it-tensjoni bejn it-
trasparenza u l-effettività ġiet enfasizzata mill-Qorti tal-Ġustizzja, għax iddikjarat fis-
sentenza “Turco” tagħha li “It-trasparenza [miżjuda] tgħin liċ-ċittadin jieħu sehem fil-proċess 
tat-teħid ta’ deċiżjonijiet b’mod aktar mill-qrib, u jiggarantixxi li l-amministrazzjoni tgawdi 
aktar leġittimità u tkun aktar effettiva u kontabbli liċ-ċittadin f’sistema demokratika“. Dan ir-
raġunament intlaqa’ mit-Trattat wara Lisbona, u għalhekk, m’għadx hemm referenza għall-
kunċett tal-protezzjoni tal-proċess għat-teħid tad-deċiżjonijiet fit-Trattati l-ġodda, u s-
“sopravivenza” attwali ta’ dan il-kunċett huwa bbażat biss fuq l-Artikolu 4(3) tar-Regolament 
(KE) 1049/2001.

6. B’mod pjuttost paradossali, in-nuqqas ta’ rieda favur trasparenza miżjuda wara 
Lisbona qed jiżdied ukoll f’istituzzjonijiet li tradizzjonalment huma aktar miftuħa għal 
dawn l-objettivi. Anki l-Parlament Ewropew qed ikaxkar saqajh meta jasal biex joffri t-
trasparenza għan-negozjati leġiżlattivi mal-Kunsill, anki jekk it-Trattat jitlob li d-dibattiti 
leġiżlattivi għandhom ikunu pubbliċi. Anki l-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea fil-Lussemburgu, li 
għal għexieren ta’ snin kienet qed tfittex li tiftaħ il-ħidmiet istituzzjonali ta’ ġewwa tal-UE, 
reċentament kienet attakkata minħabba dak li tqies bħala interpretazzjoni ġeneruża bla bżonn 
tal-iskop u t-tifsira ta' ħafna eċċezzjonijiet ewlenin għad-dritt ta’ aċċess għad-dokumenti1. 
Dan huwa aktar u aktar il-każ meta jitqiesu d-dokumenti u l-amministrazzjoni tagħha stess. 
Flimkien ma’ dan hemm sforz mill-Kummissjoni biex “tressaq lura l-arloġġ”, b’mod 

                                               
1 Ara wkoll, Joni Helliskoski u Päivi Leino, 'Darkness at the break of noon: the case law on regulation No. 
1049/2001 on access to documents'
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partikolari fir-reviżjoni li għaddejja tar-regolament dwar l-aċċess għad-dokumenti1.

                                               
1 Ara wkoll, Francesco Maini, Jean-Patrick Villeneuve u Martial Pasquier, '"Inqas huwa aktar"?, Il-proposta tal-
Kummissjoni dwar l-aċċess għal dokumenti tal-UE u l-limiti proprji tat-trasparenza', Revue Française 
d'Administration Publique, li ġejja.


