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Raġunijiet għal tieni verżjoni tal-abbozz ta' rapport
Il-proposta għal riformulazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 (COM(2008)0229) ilha 
bosta snin pendenti. Fl-2009, il-plenarja tal-Parlament Ewropew adottat emendi iżda ma 
vvutatx fuq riżoluzzjoni leġiżlattiva, u l-kwistjoni ġiet irriferita lura lill-Kumitat 
responsabbli.1 Meta daħal fis-seħħ it-Trattat ta' Lisbona, il-Kummissjoni ddeċidiet li ma 
tirtirax il-proposta2. Għalhekk inżammet, għalkemm it-Trattati l-ġodda ħolqu qafas ġuridiku 
totalment ġdid fir-rigward tal-aċċess għal dokumenti u ddefinixxew dan id-dritt bħala dritt 
fundamentali (Artikolu 42 tal-Karta li issa hija vinkolanti), wessgħu l-kunċett ta' demokrazija 
parteċipattiva (Artikolu 9-12 TUE), u llimitaw b'mod qawwi l-eċċezzjonijiet marbutin mat-
trasparenza tal-proċedura leġiżlattiva (billi tħassar dak li kien l-Artikolu 207 TEK) li kien 
jirrikjedi trasparenza fix-xogħol leġiżlattiv preparatorju tal-Kunsill, “waqt li fl-istess ħin 
jippreserva l-effettività tiegħu fil-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet.”. F’Mejju 2010 ġie 
ppreżentat abbozz ta' rapport ġdid3 u wara sar workshop dwar it-trasparenza4. 
Wara l-preżentazzjoni tal-abbozz ta' rapport, il-Qorti Ġenerali u l-Qorti tal-Ġustizzja emettew 
bosta sentenzi importanti b'konsegwenzi fit-tul għall-fehim tal-qafas ġuridiku l-ġdid dwar l-
aċċess għal dokumenti maħluq mit-Trattat ta' Lisbona. F'dak ir-rigward, il-Qorti tal-Ġustizzja, 
fil-kawża Bavarian Lager (Kawża C-28/08), sentenza emessa fid-29 ta' Ġunju 2010, iċċarat 
il-pożizzjoni tagħha dwar ir-rabta bejn it-trasparenza u l-protezzjoni tad-data abbażi tat-
termini attwali tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001. Dan wassal għal analiżi addizzjonali 
sostanzjali tar-rabta bejn il-protezzjoni tad-data u t-trasparenza min-naħa tal-KEPD.5 Fl-istess 
waqt il-Qorti tal-Ġustizzja, fil-Kawża TGI (Kawża C-139/07 P), sentenza emessa fid-29 ta' 
Ġunju 2010 dwar l-aċċess f'każijiet (amministrattivi) ta' għajnuna statali, iddeċidiet li dawn il-
każijiet kienu jaqgħu taħt l-eċċezzjoni għall-fini ta' spezzjonijiet, investigazzjonijiet u verifiki. 
Il-kwestjoni b'rabta mal-aċċess għal dokumenti fi proċeduri amministrattivi (u fir-rigward ta' 
preżunzjoni possibbli ta' nuqqas ta' żvelar) ġiet iċċarata ulterjorment fil-kawża MyTravel
(Kawża C-506/08 P), sentenza emessa fil-21 ta' Lulju 2011, li fiha l-Qorti tal-Ġustizzja siltet 
differenza bejn dokumenti leġiżlattivi u dokumenti amministrattivi, iżda enfasizzat li dan ma 
jfissirx li d-dokumenti amministrattivi se jkunu esklużi mir-rekwiżit tat-trasparenza stabbilit 
fir-Regolament (KE) Nru 1049/2001. Fl-istess waqt, f'bosta sentenzi li tat, il-Qorti Ġenerali 
ddefinixxiet it-test li applikat fir-rigward tal-eċċezzjonijiet kundizzjonali, peress li r-riskju 
għandu jkun "raġonevolment prevedibbli, u mhux purament ipotetiku" u "l-aċċess għal dan id-
dokument jista’ konkretament u effettivament iwassal għall-ħsara lill-interess protett" - ara 
Batchelor (Kawża T-250/08), sentenza tat-22 ta' Marzu 2011, NLG (kawżi konġunti T-109/05 
u T-444/05), sentenza tal-24 ta' Mejju 2011, u Toland (Kawża T-471/08), sentenza emessa fis-
7 ta' Ġunju 2011. Hija ċċarat ukoll li fil-proċedura leġiżlattiva, l-eċċezzjoni tad-deliberazzjoni 
interna għandha tkun limitata sew fir-rigward tal-ismijiet u l-pożizzjonijiet tad-

                                               
1 Testi Adottati, P6_TA (2009)0114.
2 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill intitolata “Konsegwenzi tad-dħul fis-seħħ tat-

Trattat ta' Lisbona dwar il-proċeduri interistituzzjonali ta' teħid ta' deċiżjonijiet li għadejjin bħalissa” 
(COM(2009)0665).

3 PE 439.989v01.
4 "A workshop on Access to EU documents after the Lisbon Treaty", l-1 ta' Ġunju 2010, 

http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201005/20100527ATT75133/20100527ATT75133EN
.pdf.

5 Karta tal-KEPD tal-24 ta' Marzu 2011 dwar L-aċċess pubbliku għal dokumenti li jkun fihom data personali 
wara s-sentenza dwar il-Bavarian Lager u l-Opinjoni tat-30 ta' Ġunju 2008 dwar il-Proposta għal Regolament 
dwar l-aċċess pubbliku għal dokumenti tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni (ĠU C 2, 
7.1.2009, p. 7).
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delegazzjonijiet tal-Istati Membri fil-Kunsill, kif stabbilit fil-kawża Access Info Europe
(Kawża T-233/09), sentenza emessa fit-22 ta' Marzu 2011.

Minħabba t-tibdil sostanzjali msemmi hawn fuq, ġiet organizzata seduta oħra ta' smigħ1 bl-
għan li jiġi modifikat ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 kif ukoll dwar l-applikazzjoni fl-
imgħoddi tar-regolament imsemmi b'rabta mar-rapport annwali Hautala/Sargentini dwar l-
aċċess pubbliku għad-dokumenti (Artikolu 104(7)) għas-snin 2009-2010 (2010/2294(INI)). Ir-
rapport imsemmi analizza l-aspetti pożittivi u dawk negattivi tas-sistema attwali abbażi ta' 
eżempji prattiċi reali tal-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001. Huwa ġie adottat 
fil-LIBE b'maġġoranza kbira f'Ġunju 2011, u dan wera l-punti li jgħaqqdu lill-gruppi politiċi 
kollha b'rabta mal-aċċess għad-dokumenti.

Fl-istess waqt saru bosta laqgħat u dibattiti mal-Kunsill u mal-Kummissjoni, inkluża laqgħa 
bejn ir-rapporteur, ix-shadow rapporteurs u r-rapporteurs għal opinjoni mal-Viċi President tal-
Kummissjoni Šefčovič, fit-28 ta' Ġunju 2011. B'sorpriża għall-Parlament, il-Kummissjoni 
introduċiet proposta leġiżlattiva ġdida għal regolament li jemenda r-Regolament (KE) Nru 
1049/2001 (COM/2011/0137) fejn talbet li jsir aġġornament żgħir għar-Regolament (KE) Nru 
1049/2001 attwali, li kulma jagħmel hu li jikkupja l-Artikolu 15 tat-Trattat. Minħabba s-
sitwazzjoni ġuridika mhix ċara, intalbet kjarifika mis-Servizz Legali tal-PE dwar jekk it-tieni 
proposta tal-Kummissjoni kinitx tissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti mit-Trattat ta' Lisbona fir-
rigward tal-aċċess għad-dokumenti. Ingħatat tweġiba ċara u negattiva (Opinjoni tas-Servizz 
Legali tal-4 ta' Lulju 2011, SJ-0331/11), li fuq il-bażi tagħha ttieħdet deċiżjoni politika bil-
kunsens tal-gruppi politiċi: it-tieni proposta għandha tiġi integrata fl-ewwel waħda u għalhekk 
se tiddekadi (kif indikat fir-riżoluzzjoni leġiżlattiva).

Minħabba fl-iżviluppi kollha msemmija hawn fuq, kien neċessarju li r-rapporteur jibdel u 
jadatta partijiet mir-rapport tiegħu, u joħroġ it-tieni verżjoni tal-abbozz ta' rapport tiegħu.

Modifiki u tibdiliet ewlenin fit-tieni verżjoni tal-abbozz ta' rapport
It-tibdiliet proposti mill-Kummissjoni fit-tieni proposta qasira tagħha (COM(2011)0137) ġew 
integrati bis-sħiħ fir-rapport. Għalhekk, il-proposta msemmija se tiddekadi, kif indikat fir-
riżoluzzjoni leġiżlattiva - ara pereżempju Emendi 1, 25, kif ukoll l-emendi kollha li jintroduċu 
l-kliem "istituzzjoni, korp, uffiċċju u/jew aġenzija".
Kien meħtieġ li tiġi enfasizzata l-każistika tal-QEDB (kawża TASZ v. Hungary, a. no. 
37374/05), peress li bdiet tiżviluppa dritt għall-informazzjoni mid-dispożizzjoni dwar il-
libertà tal-espressjoni - Emendi 2 u 33. 

Id-dispożizzjonijiet li jiddefinixxu sistema komuni ta' dokumenti klassifikati reġgħu nkitbu u 
saret enfasi fuq proċedura komuni ta' klassifikazzjoni u deklassifikazzjoni - Emenda 27.

Ir-rwol tat-trasparenza leġiżlattiva ġie ċċarat u enfasizzat, speċjalment fir-rigward tal-
eċċezzjoni tad-deliberazzjoni interna li reġgħet ġiet introdotta, għad illi dan sar filwaqt li 
tqieset l-iktar każistika reċenti tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, u reġgħet inkitbet u 
ġiet limitata. Fil-prinċipju m'għandhiex tapplika għall-proċedura leġiżlattiva (wara li ntlaħaq 
ftehim bejn il-gruppi politiċi fir-rapport Hautala/Sargentini) u għandha tintuża biss sakemm il-
proċedura tkun għadha pendenti. Ara Emendi 10, 11, 32 u 36.

                                               
1 "The right to access to EU documents: Implementation and future of Regulation (EC) No 1049/2001",  tat-13 

ta' April 2011, 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201104/20110412ATT17628/20110412ATT17628EN
.pdf.
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Ir-rabta mal-atti lex specialis possibbli l-oħrajn ġiet iċċarata, u limiti iktar stretti jistgħu biss 
jiġu introdotti permezz ta' leġiżlazzjoni bbażata fuq l-Artikolu 15 - Emenda 18.

L-eċċezzjonijiet kollha għandhom ikunu kondizzjonali, u għal kull waħda għandu jkun hemm 
test li jiżen bejn l-eċċezzjoni fil-keffa l-waħda u l-interess pubbliku tal-iżvelar fil-keffa l-oħra, 
billi jitqiesu l-kriterji żviluppati mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea. Ara Emenda 33.
Bosta emendi tneħħew mir-rapport: ir-riferiment għal qafas ġenerali ta' dokumenti 
kklassifikati, l-użu mill-ġdid tal-informazzjoni, il-kontraddizzjoni bejn il-privatezza bħala 
bażi obbligatorja u kundizzjonali għar-rifjut, il-konsultazzjoni ta' partijiet terzi, Il-Ġurnal 
Uffiċjali, eċċ.


