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Amendment 14
Margrete Auken 

Proposal for a regulation
Artikolu 2

Test propost mill-Kummissjoni Amendment

Benefiċjarji u skop Benefiċjarji

1. Kull persuna naturali jew legali għandu 
jkollu  d-dritt ta' aċċess għad-dokument ta' 
l-istituzzjonijiet, bla ħsara għall-prinċipji, 
kondizzjonijiet u limiti stipulati f'dan ir-
Regolament.

Kull persuna naturali jew legali jew kull 
assoċjazzjoni ta’ persuni ġuridiċi jew 
naturaligħandu jkollu  d-dritt ta' aċċess 
għad-dokument ta' l-istituzzjonijiet, bla 
ħsara għall-prinċipji, kondizzjonijiet u 
limiti stipulati f'dan ir-Regolament.

2. Dan ir-Regolament se japplika għad 
dokumenti kollha miżmumin minn 
istituzzjoni, jiġifieri  , dokumenti miktuba 
minnha jew li rċiviet u fil-pussess tagħha, 
li jikkonċernaw kwistjoni relatata mal-
politiki, l-attivitajiet u d-deċiżjonijiet li 
jaqgħu fl-isfera ta' responsabilità  , f'kull 
qasam ta' attività ta' l-Unjoni Ewropea.
3. Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 4 u 
9, dokumenti għandhom isiru aċċessibbli 
għall-pubbliku jew wara applikazzjoni bil-
miktub jew direttament f'forma 
elettronika jew permezz ta' reġistru. 
B'mod partikolari, dokumenti miktuba 
jew irċevuti waqt proċedura leġiżlattiva 
għandhom isiru direttament aċċessibbli 
skond l-Artikolu 12.
4. Dokumenti sensittivi mfissra fl-Artikolu 
9(1) għandhom ikunu soġġetti għal 
trattament speċjali skond dak l-Artikolu.
5. Dan ir-Regolament ma japplikax għal 
dokumenti sottomessi lill-Qrati minn 
partijiet oħra barra l-istituzzjonijiet
6. Mingħajr preġudizzju għad-drittijiet 
speċifiċi tal-aċċess għal partijiet 
interessati stabbiliti mil-liġi tal-EU, id-
dokumenti li jifformaw parti mill-fajl 
amministrattiv ta' investigazzjoni jew tal-
proċeduri li jikkonċernaw att ta' ambitu 
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individwali m'humiex se jkunu aċċessibbli 
mill-pubbliku sakemm l-investigazzjoni 
tkun ingħalqet jew l-att ikun sar definittiv. 
Dokumenti li fihom informazzjoni 
miġbura jew meħuda minn xi istituzzjoni 
fil-qafas ta' investigazzjonijiet bħal dawn 
m'humiex se jkunu aċċessibbli mill-
pubbliku. Dokumenti li fihom 
informazzjoni miġbura jew meħuda minn 
xi istituzzjoni fil-qafas ta' 
investigazzjonijiet bħal dawn m'humiex se 
jkunu aċċessibbli mill-pubbliku.
7. Dan ir-Regolament għandu jkun 
mingħajr preġudizzju għad-drittijiet ta' 
aċċess pubbliku għad-dokumenti 
miżmuma mill-istituzzjonijiet forsi 
minħabba strumenti ta' liġi 
internazzjonali jew atti ta' l-istituzzjonijiet 
li qed jimplementawhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bi qbil mal-Artikolu 15(3) TFUE. Kjarifika li l-benefiċjarji u l-kamp ta’ applikazzjoni tar-
Regolament huma kwestjonijiet diffierenti li jkun preferibbli jekk jintgħamlu separatament.

Amendment 15
Margrete Auken 

Proposal for a regulation
Artikolu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Amendment

Artikolu 2a
Kamp ta’ Applikazzjoni

1. Dan ir-Regolament għandu japplika 
għad-dokumenti kollha miżmuma minn 
istituzzjoni, korp, uffiċċju jew aġenzija 
tal-Unjoni Ewropea, jiġifieri d-dokumenti 
mfassla jew irċevuti minnhom u fil-
pussess tagħhom, fl-oqsma kollha tal-
attività tal-Unjoni.
2. Id-dokumenti għandhom ikunu 
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aċċessibbli għall-pubbliku jew f'forma 
elettronika fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea, jew f'reġistru uffiċjali ta' 
istituzzjoni jew wara applikazzjoni bil-
miktub. B'mod partikolari, dokumenti 
miktuba jew irċevuti waqt proċedura 
leġiżlattiva għandhom isiru direttament 
aċċessibbli skond l-Artikolu 12.
3. Dan ir-Regolament għandu jkun 
mingħajr preġudizzju għal żieda fid-
drittijiet ta' aċċess pubbliku għad-
dokumenti miżmuma mill-istituzzjonijiet, 
aġenziji, uffiċċji jew korpi, li tista' 
tinħoloq permezz tal-istrumenti ta' liġi 
internazzjonali jew tal-atti tal-
istituzzjonijiet li jimplementawhom jew 
permezz tal-leġiżlazzjoni tal-Istati 
Membri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara fuq. Kjarifika li l-att propost jippreżenta b’mod ġenerali qafas għall-istituzzjonijiet, il-
korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji kollha tal-UE.

Amendment 16
Margrete Auken 

Proposal for a regulation
Artikolu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Amendment

(a) ‘dokument’ għandha tfisser kwalunkwe 
kontenut ikun xi jkun il-mezz tiegħu 
(miktub fuq karta jew miżmum f'forma 
elettronika jew bħala ħoss jew irrekordjat 
f'forma viżwali jew awdjoviżwali) mħejjija 
minn xi istituzzjoni u trażmessa 
formalment lil reċipjent wieħed jew aktar 
jew irreġistrat b'mod ieħor, jew irċevut 
minn xi istituzzjoni; data li qiegħda 
tinżamm f'forma elettronika, sistemi tal-
iproċessar u ta' irkupru huma dokumenti 
jekk jistgħu jiġu estratti f'forma ta' karta 

(a) “dokument” għandha tfisser kwalunkwe 
data jew kontenut ikun xi jkun il-mezz 
tiegħu (miktub fuq il-karta jew miżmum 
f'forma elettronika jew bħala ħoss jew 
irrekordjat f'forma viżiva jew awdjoviżiva) 
dwar kwestjoni marbuta ma' politiki, 
attivitajiet u deċiżjonijiet li jaqgħu fl-
isfera ta' responsabilità tal-istituzzjoni;
informazzjoni li qiegħda tinżamm f'forma 
elettronika, sistemi tal-ipproċessar u ta' 
rkupru (inklużi s-sistemi esterni użati 
għax-xogħol tal-istituzzjoni) għandha 



PE452.759v01-00 6/14 AM\838956MT.doc

MT

miktuba jew f'kopja ta' format elettroniku 
li jużaw l-għodda elettroniċi disponibbli 
għall-isfruttament tas-sistema;

tikkostitwixxi dokument jew dokumenti 
jekk tista' tiġi estratta f'forma kartaċea 
waħda jew aktar jew aktar jew f'kopji ta' 
format elettroniku li jużaw l-għodda 
elettroniċi raġonevolment disponibbli 
għall-isfruttament tas-sistema. Istituzzjoni 
li tkun bi ħsiebha toħloq sistema ġdida li 
taħżen f'forma elettronika, jew tbiddel 
b'mod sostanzjali sistema eżistenti, 
għandha tevalwa l-impatt probabbli fuq 
id-dritt ta' aċċess garantit minn dan ir-
Regolament u għandha taġixxi sabiex 
tħeġġeġ l-objettiv tat-trasparenza. Il-
funzjonijiet tal-irkupru tal-informazzjoni 
maħżuna f’sistemi ta’ ħżin elettroniku 
għandhom jiġu adattati sabiex jiġu 
ssodisfatti talbiet ripetuti mill-pubbliku li 
ma jkunux jistgħu jiġu ssodisfatti bl-
għodod disponibbli fil-mument biex isir l-
isfruttament tas-sistema;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-formulazzjoni proposta tqis l-importanza kulma qed tikber tal-ħżin elettroniku tad-data, li 
ma għandux jintuża bħala mezz biex ikun evitat l-aċċess pubbliku għall-informazzjoni li qabel 
kienet tinsab f’dokumenti ordinarji.

Amendment 17
Margrete Auken 

Proposal for a regulation
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Amendment

(a) sigurtà pubblika li tinkludi s-sigurtà ta' 
persuni naturali jew persuni legali  ;

(a) sigurtà pubblika interna tal-Unjoni 
Ewropea jew ta' Stat Membru wieħed jew 
iżjed tagħha;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kunċett tas-sigurtà pubblika interna ma jeħtiġx definizzjoni ġdid tal-UE.
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Amendment 18
Margrete Auken 

Proposal for a regulation
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Amendment

(c) konsultazzjoni legali u  qorti, arbitraġġ 
u proċeduri għall-arranġament ta' tilwim
;

(c) konsulenza legali li titratta proċeduri 
ta’ qrati;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Qorti tal-Ġustizzja ddikjarat fis-sentenza tagħha dwar il-kawża Turco li l-iżvelar tal-pariri 
legali f'inizjattivi leġiżlattivi jżid it-trasparenza u l-ftuħ tal-proċess leġiżlattiv u jsaħħaħ id-
drittijiet demokratiċi taċ-ċittadin Ewropew.

Amendment 19
Margrete Auken 

Proposal for a regulation
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Amendment

(e) l-oġġettività u l-impazjalità tal-
proċeduri ta' għazla.

(e) l-oġġettività u l-imparzjalità tal-
proċeduri tal-akkwist pubbliku sakemm 
tittieħed deċiżjoni mill-istituzzjoni li toffri 
kuntratt, jew ta' Bord ta' Selezzjoni fi 
proċedimenti li jwasslu għar-reklutaġġ ta' 
staff sakemm tittieħed deċiżjoni mill-
awtorità ta' ħatra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament għandu jiċċara li l-unika eċċezzjoni tikkonċerna biss il-proċeduri li għaddejin 
bħalissa.
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Amendment 20
Margrete Auken 

Proposal for a regulation
Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Amendment

4. L-eċċezzjonijiet taħt il-paragrafi (2) u 
(3) se japplikaw sakemm ikun hemm 
interess kbir mill-pubbliku għall-kxif. Fir-
rigward ta' paragrafi 2(a) interess kbir 
mill-pubbliku għall-kxif se jitqies li jeżisti 
fejn l-informazzjoni mitluba hija relatata 
ma emissjonijiet fl-ambjent.

4. L-eċċezzjonijiet taħt il-paragrafu (2)
għandhom japplikaw sakemm ma jkunx 
hemm interess pubbliku ta’ importanza 
superjuri għall-iżvelar. Meta jsir il-bilanċ
tal-interess pubbliku fl-iżvelar, għandu 
jingħata piż speċjali lill-fatt li d-
dokumenti mitluba jikkonċernaw il-
ħarsien tad-drittijiet fundamentali jew id-
dritt tal-għixien f'ambjent tajjeb għas-
saħħa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rispett għall-jeddijiet fundamentali huwa l-ġebla tax-xewka tal-UE u l-għajxien f’ambjent 
san huwa jedd li jinstab fl-Artikolu 37 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali u fl-Artikolu 1 
tal-Konvenzjoni Aarhus.

Amendment 21
Margrete Auken 

Proposal for a regulation
Artikolu 4 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Amendment

5. L-ismijiet, it-titoli u l-funzjonijiet ta' 
dawk li huma uffiċjali pubbliċi, uffiċjali 
ċivili u rappreżentanti ta' interess 
b'konessjoni ma' l-attivitajiet professjonli 
tagħhom għandhom jinkixfu sakemm, 
minħabba ċ-ċirkostanzi partikolari, il-kxif 
ikun se jaffettwa b'mod ħażina l-persuni 
konċernati. Data personali oħra għandha 
tinkixef skond il-kondizzjonijiet fir-
rigward ta' l-ipproċessar illegali ta' data 
bħal din stipulata mil-leġiżlazzjoni ta' l-
UE dwar il-protezzjoni ta' individwi fir-

5. Data personali m'għandhiex tiġi 
mikxufa jekk kxif ta' dan it-tip ikun ta' 
ħsara għall-privatezza jew l-integrità tal-
persuna kkonċernata. Ħsara bħal din 
m'għandhiex titqies bħala li tkun saret 
jekk:
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rigward ta' l-ipproċessar ta' data 
personali.

– id-dejta tkun relatata biss mal-attivitajiet 
professjonali tal-persuna kkonċernata 
sakemm, minħabba ċ-ċirkustanza 
partikulari, ma jkunx hemm raġuni li 
wieħed jassumi li l-iżvelar ikollu effett 
ħażin fuq dik il-persuna;
– id-data tkun relatata biss ma' persuna 
pubblika sakemm, minħabba ċ-
ċirkustanzi partikulari, ma jkunx hemm 
raġuni li wieħed jassumi li l-iżvelar ikollu 
effett ħażin fuq dik il-persuna jew fuq
persuni oħra relatati miegħu jew magħha;
– id-data tkun diġà ġiet ippublikata bil-
kunsens tal-persuna kkonċernata.
Id-data personali għandha madankollu 
tiġi mikxufa jekk interess pubbliku ta’ 
importanza superjuri jirrikjedi l-kxif. 
F'dawk il-każi, l-istituzzjoni jew l-entità 
għandhom jiġu rikjesti li jispeċifikaw l-
interess pubbliku. Għandhom jagħtu 
raġunijiet dwar għalfejn, fil-każ speċifiku, 
l-interess pubbliku jipprevali fuq l-
interessi tal-persuna kkonċernata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont ma jingħad fir-rakkomandazzjonijiet tas-Sorveljant Ewropew tal-Protezzjoni tad-Data.

Amendment 22
Ágnes Hankiss

Proposal for a regulation
Artikolu 4 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Amendment

5. L-ismijiet, it-titoli u l-funzjonijiet ta' 
dawk li huma uffiċjali pubbliċi, uffiċjali 
ċivili u rappreżentanti ta' interess 
b'konessjoni ma' l-attivitajiet professjonli 

5. L-ismijiet, it-titoli u l-funzjonijiet ta' 
dawk li huma uffiċjali pubbliċi, uffiċjali 
ċivili u rappreżentanti ta' interess 
b'konessjoni mal-attivitajiet professjonli 
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tagħhom għandhom jinkixfu sakemm, 
minħabba ċ-ċirkostanzi partikolari, il-kxif 
ikun se jaffettwa b'mod ħażina l-persuni 
konċernati. Data personali oħra għandha 
tinkixef skond il-kondizzjonijiet fir-
rigward ta' l-ipproċessar illegali ta' data 
bħal din stipulata mil-leġiżlazzjoni ta' l-UE
dwar il-protezzjoni ta' individwi fir-
rigward ta' l-ipproċessar ta' data personali.

tagħhom għandhom jinkixfu.
biss bil-kunsens tal-oriġinatur, sakemm, 
minħabba ċ-ċirkostanzi partikolari, il-kxif 
ikun se jaffettwaw b’mod ħażin il-
privatezza u l-integrità tal-persuni 
konċernati. Data personali oħra għandha 
tinkixef skond il-kondizzjonijiet fir-
rigward ta' l-ipproċessar illegali ta' data 
bħal din stipulata mil-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni dwar il-protezzjoni ta' individwi 
fir-rigward ta' l-ipproċessar ta' data 
personali.

Il-kunsens għandu jintalab mid-detenturi 
ta' karigi pubbliċi, impjegati taċ-ċivil u 
rappreżentanti ta' interess qabel ma 
ismijiet, it-titli u l-funzjonijiet tagħhom 
ma jiġu inklużi f’dokument.

Meta istituzzjoni, korp, uffiċċju jew 
aġenzija jiċħdu l-aċċess għal dokument 
fuq il-bażi tal-paragrafu 1, għandhom 
jikkunsidraw jekk ikunx possibbli aċċess 
parzjali għal dak id-dokument.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-diċitura għandha tkun inlinja mad-deċiżjoni reċenti tal-QEĠ fil-kawża Bavarian Lager (C-
28/08P). L-aċċess futur għal dokumenti appena redatti għandu jkun magħmul eħfef.

Amendment 23
Margrete Auken 

Proposal for a regulation
Artikolu 4 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Amendment

7. L-eċċezzjonijiet stipulati f'dan l-Artikolu 
għandhom japplikaw biss għaż-żmien li fih 
il-ħarsien huwa ġustifikat fuq il-bażi tal-
kontenut tad-dokument. L-eċċezzjonijiet 
jistgħu japplikaw għal perjodu mhux itwal 
minn 30 sena. Fil-każ ta' dokumenti 
koperti mill-eċċeżżjonijiet dwar il-

7. L-eċċezzjonijiet stipulati f'dan l-Artikolu 
ma għandhomx japplikaw għad-
dokumenti trażmessi fil-qafas tal-
proċeduri li jwasslu għal att leġiżlattiv jew 
att mhux leġiżlattiv b'applikazzjoni 
ġenerali. L-eċċezzjonijiet għandhom 
japplikaw biss għaż-żmien li fih il-ħarsien 
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protezzjoni ta' data personali  jew 
interessi kummerċjali u fil-każ ta' 
dokumenti sensittivi, l-eċċeżżjonijiet 
jistgħu, jekk meħtieġ, jibqgħu japplikaw 
wara dan il-perjodu.

huwa ġustifikat fuq il-bażi tal-kontenut tad-
dokument. L-eċċezzjonijiet jistgħu 
japplikaw għal perjodu mhux itwal minn 
30 sena.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jikkunsidra d-deċiżjoni Turco li tisħaq dwar l-importanza tat-trasparenza fil-proċedura 
leġiżlattiva bħala prerekwiżit għad-demokrazija.

Amendment 24
Margrete Auken 

Proposal for a regulation
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Amendment

Konsultazzjonijiet Konsultazzjonijiet 
1. Fir-rigward ta' dokumenti ta' partijiet
terzi, l-istituzzjoni għandha tikkonsulta 
mal-parti terza bl-iskop li tagħmel stima 
dwar jekk tapplika eċċezzjoni li hemm 
referenza għaliha  , fl-Artikolu 4 jekk 
ikun ċar li d-dokument għandu jew 
m'għandux jiġi mikxuf.

1. Dokumenti ta' terzi għandhom jinkixfu 
mill-istituzzjonijiet bla ma ssir 
konsultazzjoni mal-awtur jekk ikun ċar li 
l-ebda eċċezzjoni li hemm f’dan ir-
Regolament ma tkun applikabbli. It-terz 
għandu jiġi kkonsultat jekk, meta jkun 
qiegħed jissottometti d-dokument, ikun 
mitlub li jiġi ttrattat b’mod partikolari, bl-
iskop li jiġi vvalutat dwar jekk tapplikax 
eċċezzjoni prevista minn dan ir-
Regolament. Dokumenti provduti lill-
istituzzjonijiet bl-iskop li jkun influwenzat 
it-tfassil tal-politiki, għandhom ikunu 
ppubblikati.

Or. en
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Amendment 25
Margrete Auken 

Proposal for a regulation
Artikolu 5 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Amendment

2. Fejn applikazzjoni tikkonċerna 
dokument li jorigina minn Stat Membru, 
barra dokumenti trasmessi fil-qafas tal-
proċeduri li jwasslu għal att legiżlattiv jew 
att mhux leġiżlattiv ta' applikazzjoni 
ġenerali, l-awtoritajiet ta' dan l-Istat 
Membru għandhom jiġu kkonsultati. L-
istituzzjoni li qiegħda żżomm id-dokument 
għandha tikxfu sakemm l-Istat Membru 
jipprovdi raġunijiet għalfejn irid iżommu 
għalih, ibbazati fuq l-eċċezzjoniet 
imsemmijin fl-Artikolu 4 jew fuq id-
dispożizzjonijiet speċifiċi fil-leġiżlazzjoni 
tiegħu li jostakolaw il-kxif tad-dokument 
ikkonċernat. L-istituzzjoni għandha 
tapprezza l-adegwatezza tar-ragunijiet 
mogħtija mill-Istat Membru sakemm huma 
bbażati fuq l-eċċezzjonijiet stipulati f'dan 
ir-Regolament.

2. Fejn applikazzjoni tikkonċerna 
dokument li joriġina minn Stat Membru:

– li ma ġiex trażmess minn dak l-Istat 
Membru fil-kapaċità tiegħu bħala 
membru tal-Kunsill, jew
– li ma jikkonċernax informazzjoni 
ppreżentata lill-Kummissjoni dwar l-
implimentazzjoni tal-politiki u tal-liġi tal-
UE,
l-awtoritajiet ta' dan l-Istat Membru 
għandhom jiġu kkonsultati. L-istituzzjoni li 
qiegħda żżomm id-dokument għandha 
tikxfu sakemm l-Istat Membru ma 
jipprovdix raġunijiet għalfejn irid iżommu 
għalih, ibbazati fuq l-eċċezzjoniet 
imsemmijin fl-Artikolu 4 jew 
f'dispożizzjonijiet ekwivalenti tal-
leġiżlazzjoni tiegħu, jew ma joġġezzjonax 
fuq il-bażi tal-Artikolu 346(1)(a) KE li l-
kxif tad-dokument imur kontra l-interessi 
essenzjali tiegħu rigward is-sigurtà. L-
istituzzjoni għandha tivvaluta l-
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adegwatezza tar-ragunijiet mogħtija mill-
Istat Membru.

Or. en

Amendment 26
Margrete Auken 

Proposal for a regulation
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Amendment

3. Meta Stat Membru jirċievi talba għal 
dokument fil-pussess tiegħu, li joriġina
minn istituzzjoni, jekk m'huwiex ċar li d-
dokument għandu jew m'għandux jiġi 
mikxuf, l-Istat Membru għandu jikkonsulta 
ma' l-istituzzjoni involuta sabiex jieħu 
deċiżjoni li ma jipperikolax l-għanijiet ta' 
dan ir-Regolament. L-Istat Membru jista' 
minflok jirreferi t-talba lill-istituzzjoni.

3. Mingħajr preġudizzju għall-iskrutinju 
parlamentari nazzjonali, meta Stat 
Membru jirċievi talba għal dokument fil-
pussess tiegħu, li joriġina  minn 
istituzzjoni, jekk m'huwiex ċar li d-
dokument għandu jew m'għandux jiġi 
mikxuf, l-Istat Membru għandu jikkonsulta 
ma' l-istituzzjoni involuta sabiex jieħu 
deċiżjoni li ma jipperikolax l-għanijiet ta' 
dan ir-Regolament. L-Istat Membru jista' 
minflok jirreferi t-talba lill-istituzzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Inlinja mad-deċiżjoni tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja fil-kawża IFAW, li kkjarifikat li l-Istati 
Membri la għandhom jedd ta' veto dwar id-dokumenti li joriġinaw minnhom u lanqas - bl-
eċċezzjoni tal-iskrutinju nazjzonali - ma għandhom il-jedd jinvokaw dispożizzjonijiet 
nazzjonali sakemm dawn ma jkunux ugwali fis-sustanza għall-eċċezzjonijiet f’dan ir-
Regolament.

Amendment 27
Angelika Werthmann 

Proposal for a regulation
Artikolu 11 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Amendment

3. L-istituzzjonijiet għandhom mal-ewwel 
jieħdu l-miżuri meħtieġa sabiex 

3. L-istituzzjonijiet għandhom mal-ewwel 
jieħdu l-miżuri meħtieġa sabiex 
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jistabbilixxu reġistru li għandu jkun 
operazzjonali sat-3 Ġunju 2002.

jistabbilixxu konnessjoni komuni għar-
reġistri tal-istituzzjonijiet, biex tippermetti 
li r-reġistri jkunu koordinati.

Or. de


