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Suġġett: Petizzjoni 0795/2012 imressqa minn Klaus Pöchhacker ta’ ċittadinanza 
Awstrijaka, dwar it-traduzzjoni tad-dokumenti tal-UE li huma aċċessibli 
għall-pubbliku

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jitlob sabiex id-dokumenti kollha tal-UE jkunu disponibbli fil-lingwi uffiċjali 
kollha tal-UE mill-ħin tal-pubblikazzjoni, u juri li ċertu websajts tal-Kummissjoni huma 
kollha bl-Ingliż jew għandhom partijiet minnhom bl-Ingliż. Peress li hu ma jitkellimx lingwa 
oħra għajr il-Ġermaniż, huwa ma jistax jakkwista aċċess għal informazzjoni utli (pereżempju 
finanzjament), li huwa jqis bħala diskriminazzjoni – possibilment b’impatt finanzjarju –
kontrih, għall-kuntrarju taċ-ċittadini oħra li jifhmu l-Ingliż. Huwa jixtieq ukoll ikun jaf kif 
dokument li ġie stabbilit b’lingwa barranija, li hu ma jifhimx, jista’ jkun vinkolanti għalih.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-15 ta' Ottubru 2012. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta' Jannar 2013

Ir-regolament modifikat tal-Kunsill Nru.  1/58 jistabbilixxi l-lingwi uffiċjali u li jaħdmu 
bihom l-istituzzjonijiet. F’konformità ma’ dan ir-regolament, l-atti ġuridiċi kollha u d-
dokumenti l-oħra ta’ valur ġenerali huma disponibbli fil-lingwi uffiċjali kollha (http://eur-
lex.europa.eu/). Kull ċittadin tal-Unjoni jista’ jirrikorri bil-miktub għall-aġenziji u l-
istituzzjonijiet tal-UE f’lingwa uffiċjali tal-Unjoni biex jirċievi risposta bl-istess lingwa.
Lil hinn mill-obbligi ġuridiċi, l-aġenziji u l-istituzzjonijiet tal-UE kollha jiddisponu minn 
ċertu grad ta’ flessibiltà, peress li  huma jridu jagħmlu l-aħjar użu possibbli mill-kapaċitajiet 
limitati ta’ traduzzjoni.
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Europa.eu hija l-websajt uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Din tiġi ġestita, f’isem l-aġenziji u l-
istituzzjonijiet tal-UE, mill-Kummissjoni Ewropea, li madankollu la hija responsabbli mill-
kontenut offrut mill-aġenziji u l-istituzzjonijiet oħra u lanqas mill-verżjonijiet lingwistiċi li 
bihom titqiegħed għad-dispożizzjoni l-informazzjoni tagħhom. Għalhekk, il-Kummissjoni 
mhijiex f’pożizzjoni li tipprovdi informazzjoni dwar il-websajts li l-kontenut tagħhom ikun 
ġestit minn aġenziji u istituzzjonijiet oħra tal-UE. Il-Kummissjoni tinnota li ż-żewġ websajts 
imsemmija fil-petizzjoni huma ġestiti mill-Parlament Ewropew u mill-Aġenzija Ewropea 
għas-Sigurtà Marittima.

B’mod ġenerali, il-Kummissjoni tqis li huwa essenzjali li l-komunikazzjoni ssir f’diversi 
lingwi jekk wieħed irid jinvolvi ċ-ċittadini u s-soċjetà ċivili fil-proċess demokratiku fil-livell 
Ewropew. Konsegwenza ta’ dan, fil-websajt tagħha, il-Kummissjoni tipprova tqiegħed għad-
dispożizzjoni l-informazzjoni fl-akbar numru possibbli ta’ lingwi uffiċjali tal-UE.  Fl-aktar 
snin reċenti, sar progress konsiderevoli f’dan il-qasam.
L-għażla tal-lingwi tiddependi mill-gruppi destinatarji, it-tip ta’ kontenut u l-kwantità ta’ 
informazzjoni, kif ukoll mill-perjodu ta’ validità tagħha. Is-siti prinċipali tal-korpi li jkollhom 
informazzjoni fundamentali s-soltu huma disponibbli fit-23 lingwa uffiċjali. Għal raġunijiet 
ta’ kosteffikaċja u biex jiġu ffrankati l-flus lill-kontribwenti, il-paġni speċjalizzati li 
jindirizzaw grupp destinatarju li jkun relattivament żgħir, xi drabi jiġu offruti f’inqas lingwi. 
Peress li l-Kummissjoni trid tqiegħed għad-dispożizzjoni mill-aktar fis possibbli 
informazzjoni urġenti u importanti bħal aħbarijiet, dawn u dokumenti b’perjodu ta’ validità 
limitat, ma jiġux tradotti fil-lingwi kollha.
L-informazzjoni bażika u d-dokumenti rigward talbiet biex jitressqu proposti s-soltu jiġu 
ppublikati fil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni. Minkejja dan, din ir-regola hija suġġetta għal 
limitazzjonijiet f’każijiet fejn it-traduzzjoni tat-talbiet fil-lingwi kollha ma tidhirx li tkun 
raġonevoli minħabba n-natura teknika ħafna tad-dokumenti. Bl-istess mod, it-talbiet imnedija 
fil-qasam tar-relazzjonijiet esterni huma ppublikati biss fil-lingwi relatati mal-kuntest tal-
miżuri proposti. Min iressaq it-talba jista’ f’kull każ iressaq il-proposti tiegħu f’lingwa 
uffiċjali li jagħżel hu. 


