
AM\757244MT.doc PE416.552v01-00

MT MT

PARLAMENT EWROPEW
2004 










 2009

Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali

2008/0090(COD)

4.12.2008

EMENDI
14 - 16

Abbozz ta' opinjoni
Anneli Jäätteenmäki
(PE414.178v01-00)

Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-aċċess 
pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni 
(għall-kunsiderazzjoni mill-ġdid)

Proposta għal regolament
(COM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD)



PE416.552v01-00 2/5 AM\757244MT.doc

MT

AM_Com_LegOpinion



AM\757244MT.doc 3/5 PE416.552v01-00

MT

Emenda 14
Monica Frassoni

Proposta għal regolament
Premessa 18 a (ġdida)

Text proposed by the Commission Emenda

(18a) L-istituzzjonijiet għandhom 
jiżguraw li l-iżvilupp tat-teknoloġija tal-
informazzjoni jħaffef l-eżerċizzju tal-jedd 
għall-aċċess u ma jnaqqasx l-ammont ta' 
tagħrif disponibbli għall-pubbliku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-progress fit-teknoloġija tal-informazzjoni jista' jkollu effetti pożittivi u negattivi fuq l-aċċess 
pubbliku. L-istituzzjonijiet għandhom jippruvaw jippromwovu l-effetti pożittivi u jimminizzaw 
in-negattivi. Il-provvediment għall-aċċess għall-informazzjoni fid-dejtabejż elettroniku jsir 
billi tiġi emendata d-definizzjoni tad-dokumenti fl-Artikolu 3 u l-obbligazzjoni ġenerali għall-
informazzjoni tajba hija proposta f'emenda għall-Artikolu 15. Dawn l-emenda jservu wkoll 
biex jitqies il-jedd għall-amministrazzjoni t-tajba li jinsab fl-Artikolu 41 tal-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali.

Emenda 15
Monica Frassoni

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt a

Text proposed by the Commission Emenda

(a) «dokument»  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 ta' l-
iproċessar u ta' irkupru huma dokumenti 

(a) 'dokument' għandu jfisser kwalunkwe 
kontenut fi kwalunkwe mezz (miktub fuq 
il-karta jew miżmum f'sura elettronika jew 
bħala reġistrazzjoni ta' awdjo, viżiva jew 
awdjoviżiva) dwar kwistjoni marbuta ma' 
politika, attivitajiet u deċiżjonijiet li 
jaqgħu fl-isfera ta' responsabbilità tal-
istituzzjoni; informazzjoni li qiegħda 
tinżamm f'forma elettronika, sistemi ta' l-
iproċessar u ta' irkupru (inklużi s-sistemi 
esterni użati għax-xogħol tal-istituzzjoni) 
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jekk jistgħu jiġu estratti f'forma ta' karta 
miktuba jew f'kopja ta' format elettroniku li 
jużaw l-għodda elettroniċi disponibbli 
għall-isfruttament tas-sistema

għandha tikkostitwixxi dokument jew 
dokumenti jekk jistgħu jiġu estratti f'forma 
ta' karta miktuba waħda jew aktar jew 
f'kopji ta' format elettroniku li jużaw l-
għodda elettroniċi raġonevolment 
disponibbli għall-isfruttament tas-sistema

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda tirrestawra l-formulazzjoni preżenti tad-definizzjoni bażiku ta' dokument, peress li 
l-proposta tal-Kummissjoni tkun tippermetti l-limitazzjoni arbitrarja tal-jedd ta' aċċess. Id-
diċitura addizzjonali tipprovdi għall-aċċess għall-informazzjoni fid-dejtabejżis elettroniċi 
sabiex jintlaħaq l-objettiv deskritt fil-Premessa 18 il-ġdida.

Emenda 16
Monica Frassoni

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

Text proposed by the Commission Emenda

1. L-istituzzjonijiet għandhom jiżviluppaw 
prattiċi amministrattivi tajbin sabiex 
jiffaċiltaw l-eżerċizzju tad-dritt ta' l-aċċess 
garantit minn dan ir-Regolament.

1. L-istituzzjonijiet għandhom jiżviluppaw 
prattiċi amministrattivi tajbin sabiex 
jiffaċiltaw l-eżerċizzju tad-dritt ta' l-aċċess 
garantit minn dan ir-Regolament. L-
istituzzjonijiet għandhom jorganizzaw u 
jżommu l-informazzjoni fil-pussess 
tagħhom b'mod li l-pubbliku jista' 
jingħata aċċess għall-informazzjoni 
mingħajr sforz żejjed.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda għall-Artikolu 15(1) hija msejsa fuq il-jedd għall-amministrazzjoni tajba misjub fl-
Artikolu 41 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali u jikkorrispondi mal-leġiżlazzjoni, ngħidu 
aħna, tal-Finlandja. Ikun ifisser ukoll pass fid-direzzjoni lejn att għal-libertà tal-
informazzjoni tal-UE ġenwin, filwaqt li fl-istess nifs jintlaħaq l-objettiv magħmul fil-Premess 
18 il-ġdida, jiġifieri li l-iżvilupp fit-teknoloġija tal-informazzjoni għandu jagħmilha eħfef li 
jiġi eżerċitat il-jedd tal-aċċess u li jitnaqqasx l-ammont ta' informazzjoni disponibbli għall-
pubbliku.
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