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Suġġett: Petizzjoni 1773/2012 imressqa minn Marco Bava, ta’ ċittadinanza Taljana, 
dwar l-użu tal-lingwa Taljana fit-tħejjija ta’ dokumenti għall-konsultazzjoni 
pubblika tal-UE

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, li għandu l-intenzjoni jipparteċipa fil-konsultazzjonijiet pubbliċi tal-UE, 
jistaqsi jekk hux possibbli tintuża l-lingwa Taljana, kif ipprovdut mis-sistema tal-
multilingwiżmu.

Il-petizzjonant jindika li d-dokumenti tal-Kummissjoni Ewropea spiss huma disponibbli biss 
bl-Ingliż, li hija l-lingwa uffiċjali ta’ pajjiż li jipparteċipa biss parzjalment fl-Unjoni Ewropea, 
pereżempju, għażel li ma jadottax l-Ewro.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-12 ta’ Lulju 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-29 ta’ Novembru 2013

Il-Kummissjoni hija impenjata bis-sħiħ għall-prinċipju tal-multilingwiżmu u tagħmel mill-
aħjar biex tiżgura li ma jkun hemm l-ebda diskriminazzjoni bejn iċ-ċittadini abbażi tal-lingwa. 
Tiżgura rispett sħiħ għad-dritt taċ-ċittadini tal-UE, kif stabbilit fit-Trattati, li jikkuntattaw u 
jirċievu risposta minn kwalunkwe istituzzjoni tal-UE fi kwalunkwe lingwa uffiċjali tal-UE. 
Dan japplika ukoll għar-risposti għall-konsultazzjonijiet pubbliċi, irrispettivament mill-
lingwa/lingwi tal-pubblikazzjoni tagħhom.

Madankollu, il-Kummissjoni tixtieq tirrimarka li r-riżorsi disponibbli għat-traduzzjoni huma 
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limitati u primarjament meħtieġa biex tilħaq l-obbligi tat-traduzzjoni legali tagħha (il-
leġiżlazzjonijiet u d-dokumenti kollha ta’ importanza politika jridu jiġu tradotti fil-lingwi 
uffiċjali tal-UE kollha). Għalhekk, mhux id-dokumenti ta’ konsultazzjoni kollha jistgħu ikunu 
disponibbli fil-lingwi tal-UE kollha. 

Madankollu, peress li l-Kummissjoni temmen bis-sħiħ fl-importanza tal-konsultazzjonijiet 
għat-tfassil tal-politika aktar intelliġenti, tara li tagħmel disponibbli t-traduzzjonijiet ta’ kemm 
jista’ jkun dokumenti, filwaqt li tqis l-importanza u n-natura strateġika tagħhom. Pereżempju, 
il-Green Papers u l-White Papers, fil-prinċipju jiġu tradotti fil-lingwi kollha peress li huma 
kkunsidrati bħala prijorità politika għal skopijiet ta’ konsultazzjoni.

F’dan ir-rigward, għandha tingħata attenzjoni lill-Komunikazzjoni dwar l-Idoneità 
Regolatorja tal-UE, adottata mill-Kummissjoni fl-aħħar tal-20121 u lid-dokument ta’ ħidma 
tal-persunal mehmuż li jiddeskrivi r-riżultati ta’ reviżjoni tal-politika ta’ konsultazzjoni tal-
Kummissjoni2. Filwaqt li kkonfermat il-validità tal-politika ta’ konsultazzjoni u tal-għodod 
tal-Kummissjoni, ir-reviżjoni indikat oqsma fejn jista’ jsir aktar titjib fl-implimentazzjoni, 
inkluż kif jintlaħqu aħjar dawk affettwati b’mod dirett, fejn l-aċċessibbiltà tal-lingwa tkun 
fattur possibbli f’dan ir-rigward.

F’dak il-kuntest, il-Kummissjoni ħabbret sett ta’ miżuri li tippjana li tieħu biex tkompli 
ssaħħaħ u ttejjeb l-ambitu tal-konsultazzjonijiet tal-Kummissjoni. Dawn il-miżuri jinkludu l-
pubblikazzjoni ta’ kalendarju kontinwu ta’ konsultazzjonijiet ippjanati fuq il-websajt “il-Vuċi 
Tiegħek fl-Ewropa” (Your Voice in Europe), l-użu possibbli ta’ għodod ta’ konsultazzjoni 
ġodda u mezzi ta’ komunikazzjoni tal-Istati Membru u kwalità ta’ rispons imtejba. Il-
Kummissjoni impenjat ruħha wkoll biex teżamina jekk id-dokumenti ta’ konsultazzjoni u t-
taqsiriet jistgħux jiġu tradotti aktar b’mod wiesa fil-limiti baġitarji eżistenti. 

Bħala segwitu, il-Kummissjoni qed tesplora l-mezzi disponibbli kollha biex tiżgura 
aċċessibiltà usa tal-lingwi għad-dokumenti ta’ konsultazzjoni pubblika fil-limiti baġitarji 
eżistenti, bħal: l-editjar u t-taqsir tad-dokumenti ta’ konsultazzjoni u tal-kwestjonarji onlajn 
sabiex it-traduzzjoni ssir inqas intensiva fir-riżorsi; il-provvista ta’ gwida dwar l-abbozzar ċar 
u l-kopertura ottima tal-lingwa; l-iżgurar ta’ dispożizzjoni iktar sistematika tal-links għat-
traduzzjonijiet disponibbli kull meta jeżistu għad-dokumenti rilevanti; l-użu tat-traduzzjoni 
awtomatika għal dokumenti speċifiċi; u ż-żieda fl-għarfien tas-servizzi ta’ għodod tat-
traduzzjoni disponibbli u l-mezzi biex jiġi ffaċilitat l-użu effettiv tagħhom, inkluż l-ippjanar 
aħjar, sabiex jintlaħaq l-akbar grad possibbli ta’ multilingwiżmu. Is-simplifikazzjoni tal-
proċeduri u l-iżgurar tal-iżvilupp tal-għodod tal-ippjanar jgħinu wkoll biex itejbu l-fattur fil-
bżonnijiet tat-traduzzjoni għall-konsultazzjonijiet pubbliċi.
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