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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Sabiex taċċerta ruħha li tkun tista' tiffunzjona b'mod demokratiku, l-Unjoni Ewropea dejjem 
kellha bżonn tal-leġittimizzazzjoni taċ-ċittadini tagħha - u aktar ma tikber dan qed isir aktar il-
każ. Leġittimizzazzjoni bħal din tiddependi direttament minn numru ta' fatturi, inkluża fiduċja 
f'sistema ta’ valuri sikura u li tevolvi li tħares id-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini Ewropej.

Il-proċess ta' integrazzjoni Ewropea daħal f'fażi storika li fiha l-ħtieġa ta' komunikazzjoni bejn 
l-Unjoni u ċ-ċittadini Ewropej tidher aktar ċara minn qatt qabel. L-ewwel u qabel kollox, dan 
ifisser li l-Unjoni Ewropea hemm bżonn li tilqa' t-tħassib taċ-ċittadini tagħha u li jirnexxilha 
tassigurahom li l-istituzzjonijiet tagħha qed jagħmlu ħilithom konstantament sabiex 
jissodisfaw l-aspettativi tagħhom. Sabiex ikunu kredibbli, sforzi bħal dawn għandhom ikunu 
aġġornati ma’ l-iżviluppi storiċi u r-rekwiżiti ġodda li jridu jiġu sodisfatti b'riżultat ta' dan 
sabiex jiġi żgurat li l-Unjoni tiffunzjona b'mod armonjuż.

L-istruttura istituzzjonali ta' l-Unjoni Ewropea hija mfassla b'mod li jirrifletti u jikkonforma 
mal-priniċipju bażiku doppju ta' 'Unjoni ta' Stati u Unjoni ta' Popli'. L-istituzzjonijiet ta' l-
Unjoni jirrappreżentaw kemm lill-Istati u kif ukoll lill-poplu. Il-Parlament Ewropew huwa 
biss waħda mill-istituzzjonijiet li jirrappreżentaw lill-poplu. L-objettiv ewlieni ta' l-
Ombudsman Ewropew, bħala istituzzjoni rregolata mill-istat tad-dritt, huwa li jassigura li l-
istituzzjonijiet u l-entitajiet ta' l-Unjoni Ewropea jaġixxu b'mod korrett meta jitrattaw membri 
tal-pubbliku, u juruhom ir-rispett xieraq u b'hekk isaħħaħ l-fiduċja tal-pubbliku f'dawn l-
istituzzjonijiet u l-entitatjiet u fl-istruttura Ewropea kollha kemm hi, kull fejn ikun possibbli.

Il-proposti li jirrigwardaw ir-reviżjoni tad-deċiżjoni tal-Parlament Ewropew 94/262/KEFA, 
KE, Euratom tad-9 ta’ Marzu 1994 dwar ir-regolamenti u l-kondizzjonijiet ġenerali li 
jirregolaw il-qadi tad-dmirijiet ta' l-Ombudsman kif inkoroporati fl-Anness X tar-Regoli ta' 
Proċedura tal-Parlament jieħdu sinifikat partikolari fid-dawl ta' l-osservazzjonijiet imniżżla 
hawn fuq. Billi dawn il-modifikazzjonijiet effettivament jagħtu lill-Ombudsman dak li jeħtieġ 
biex jiffunzjona kif titlob il-liġi primarja ta' l-Unjoni Ewropa, huwa importanti li dawn jiġu 
adottati.
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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali, bħala l-
Kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 
li se jadotta:

1. Interventi f'kawżi quddiem il-qrati.

Wara li kkunsidra d-dispożizzjonijiet ta' l-Istatut (Artikolu 40(2) ) u r-Regoli ta' Proċedura 
(Artikolu 93) tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej, il-possibilità li tiġi ppreżentata 
evidenza quddiem il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja tista' biss tiffaċilita l-proċess ta' 
investigazzjoni legali. Fl-ebda każ dan ma jista' jiġi kkunsidrat bħala interferenza, għaliex il-
Qorti nnifisha tiddeċiedi, wara li tkun saret applikazzjoni, jekk tagħmilx użu jew le minn 
xhieda. Li kieku dan ma kienx hekk, dan kien ikun daqs li kieku l-ġudizzju ta' l-ECJ jkun qed 
jiġi ddubitat;

2. Aċċess għal Dokumenti

L-aċċess għad-dokumenti kollha, mingħajr eċċezzjoni, fil-pussess ta' l-istituzzjonijiet 
Komunitarji jagħmilha possibbli li l-Ombudsman ikun infurmat kemm jista' jkun u b'hekk 
ikun f'pożizzjoni li jagħmel ir-rakkomandazzjonijiet xierqa biex iħares ċittadini individwali 
b'mod aktar effettiv. Barra minn hekk, l-Ombudsman, f’ebda ċirkustanza m'hu intitolat li 
jikxef il-kontenut ta' dawk id-dokumenti;

3. Xhieda minn uffiċjali ta' l-istituzzjonijiet tal-Komunità

Fir-rigward tax-xhieda mogħtija minn uffiċjali u ħaddiema oħra ta’ l-Istituzzjonijiet Ewropej 
wara li jkunu ingħataw istruzzjonijiet mill-amministrazzjonijiet tagħhom, il-kliem tad-
dispożizzjonijiet rilevanti qed jirriskja li jdgħajjef l-awtoritajiet Komunitarji, filwaqt li joħloq 
l-impressjoni li dawn jista’ jkollhom xi ħaġa x’jaħbu u jinjora l-fatt li dawn qegħdin hemm, 
jew għandhom ikunu, għas-servizz tal-pubbliku.    L-uffiċjali għandhom ikunu marbutin biss 
mill-artikoli rilevanti tar-Regolamenti ta’ l-Istaff;

4. Informazzjoni dwar fatti li jindikaw it-twettiq ta’ reati skond il-liġi kriminali

Meta l-Ombudsman jiskopri fatti li jindikaw li kien hemm twettiq ta' reat skond il-liġi 
kriminali, ma jista’ jkun hemm ebda oġġezzjoni diskutibbli għall-possibilità li l-istituzzjoni 
Komunitarja reponsabbli tiġi infurmata, jew anke li l-kwistjoni tgħaddi għand l-OLAF, 
sakemm dan jgħin biex jiżgura effikaċja akbar fl-attribuzzjoni tar-responsabilità u l-
amministrazzjni tal-ġustizzja; 

5. Kooperazzjoni fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem

Koperazzjoni ma’ istituzzjonijiet li jiddefendu d-drittijiet tal-bniedem għandha tkun possibli 
bħala rutina. Minkejja dan, ta’ min jenfassizza li koperazzjoni bħal din għandha ssir skond il-
kundizzjonijiet speċifikati fl-Artikolu 5 tad-deċiżjoni tal-Parlament dwar ir-regolamenti u l-
kundizzjonijiet ġenerali li jirregolaw ir-rendiment tad-dmirijiet ta’ l-Ombudsman.
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