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Emenda 17
Marian Harkin

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) It-tieni sottoparagrafu ta' l-Artikolu 1 
tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea jħaddan 
fih il-kunċett ta' trasparenza, billi jgħid li t-
Trattat huwa stadju ġdid fil-proċess tal-
ħluq ta' għaqda dejjem eqreb fost il-popli 
ta' l-Ewropa, fejn id-deċiżjonijiet jittieħdu 
bl-aktar mod miftuħ, u l-eqreb liċ-ċittadin, 
possibbli.

(2) It-tieni sottoparagrafu ta' l-Artikolu 1 
tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea jħaddan 
fih il-kunċett ta' trasparenza, billi jgħid li t-
Trattat huwa stadju ġdid fil-proċess tal-
ħluq ta' għaqda dejjem eqreb fost il-popli 
ta' l-Ewropa, fejn id-deċiżjonijiet jittieħdu 
bl-aktar mod miftuħ, u l-eqreb liċ-ċittadin, 
possibbli. Dan huwa kkonfermat fl-
Artikolu 42 tal-Karta għad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u fid-
Dikjarazzjoni Nru 17 mehmuża mat-
trattat ta' Maastricht u mad-Dikjarazzjoni 
ta' Laeken, li rabtu t-trasparenza mtejba 
tal-proċess ta' teħid tad-deċiżjonijiet mat-
titjib fl-aċċess pubbliku għall-
informazzjoni kif stabbilit fl-Artikolu 255 
tat-Trattat tal-KE, li jkompli jikkonferma 
n-natura demokratika tal-istituzzjonijiet 
mal-kunfidenza tal-pubbliku fl-
amministrazzjoni.

Or. en

Emenda 18
Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta għal regolament
Premessa 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) It-tieni sottoparagrafu ta' l-Artikolu 1 
tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea jħaddan 
fih il-kunċett ta' trasparenza, billi jgħid li t-
Trattat huwa stadju ġdid fil-proċess tal-
ħluq ta' għaqda dejjem eqreb fost il-popli 
ta' l-Ewropa, fejn id-deċiżjonijiet jittieħdu 
bl-aktar mod miftuħ, u l-eqreb liċ-ċittadin, 
possibbli.

(2) It-tieni sottoparagrafu ta' l-Artikolu 1 
tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea jħaddan 
fih il-kunċett ta' trasparenza, billi jgħid li t-
Trattat huwa stadju ġdid fil-proċess li 
tinħoloq għaqda dejjem eqreb fost il-popli 
ta' l-Ewropa, fejn id-deċiżjonijiet jittieħdu 
bl-aktar mod miftuħ, u l-eqreb liċ-ċittadin, 
possibbli. Fejn applikabbli, għandhom 
jintużaw l-aħjar riżorsi disponibbli biex 
jiġi pprattikat il-prinċipju tat-trasparenza, 
u b'hekk jinkisbu iktar leġittimità, 
effikaċja, u responsabilità lejn iċ-ċittadin, 
filwaqt li jiġu rispettati d-drittijiet 
fundamentali, id-demokrazija u l-prinċipji 
tas-sussidjarjetà u tal-proporzjonalità.

Or. en

Emenda19
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

2. Dan ir-Regolament għandu 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, l-investigazzjonijiet u 
d-deċiżjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' 
responsabilità, f'kull qasam ta' attività ta' l-
Unjoni Ewropea.

Or. en
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Emenda 20
Marian Harkin

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

2. Dan ir-Regolament għandu 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 u 
kompetenza diretta jew indiretta f'kull 
qasam ta' attività ta' l-Unjoni Ewropea.

Or. en

Emenda21
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3

Text proposed by the Commission Amendment

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.

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. Il-formoli varji tal-applikazzjoni 
għandhom ikunu identiċi għall-korpi 
kollha koperti minn dan ir-Regolament u 
għandhom ikunu tradotti fil-lingwi 
uffiċjali kollha tal-UE.

Or. en
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Emenda22
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Dan ir-Regolament ma japplikax għal 
dokumenti sottomessi lill-Qrati minn 
partijiet oħra barra l-istituzzjonijiet

5. Dan ir-Regolament ma japplikax għal 
dokumenti mressqa quddiem il-Qrati minn 
partijiet oħra barra l-istituzzjonijiet, 
sakemm l-investigazzjoni tkun magħluqa.

Or. en

Emenda23
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

7. Dan ir-Regolament għandu jkun 
mingħajr preġudizzju għad-drittijiet ta' 
aċċess pubbliku iktar wiesgħa għad-
dokumenti miżmuma mill-istituzzjonijiet 
forsi minħabba strumenti ta' liġi 
internazzjonali jew atti ta' l-istituzzjonijiet 
li qed jimplementawhom.

Or. en

Emenda 24
Marian Harkin

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) «dokument»  tfisser  kwalunkwe 
kontenut ikun xi jkun il-mezz tiegħu 
(miktub fuq karta jew miżmum f'forma 

(a) «dokument» tfisser kwalunkwe 
kontenut ikun xi jkun il-mezz tiegħu 
(miktub fuq karta jew miżmum f'forma 
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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 
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

elettronika jew bħala ħoss jew irrekordjat 
f'forma viżiva jew awdjoviżiva) rigward 
kwistjoni li taqa' fi ħdan l-isfera ta' 
responsabilità jew kompetenza diretta jew 
indiretta tal-istituzzjoni;

Or. en

Emenda 25
Marian Harkin

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – test introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-istituzzjonijiet għandhom jirrifjutaw
aċċess għal dokument meta l-iżvelar tiegħu 
jista' jdgħajjef il-ħarsien ta'l-interess 
pubbliku fir-rigward ta':

1. Kwalunkwe rifjut min-naħa ta' 
istituzzjoni ta' aċċess għal dokument
għandu jqis il-prinċipju tal-
proporzjonalità u għandu jkun ibbażat 
esklussivament fuq il-kontenut u l-ħin tar-
rilaxx tad-dokument; l-istituzzjoni 
għandha tipprovdi ġustifikazzjoni għal 
dan ir-rifjut meta l-iżvelar tiegħu jista' 
jdgħajjef il-ħarsien tal-interess pubbliku 
fir-rigward ta':

Or. en

Emenda 26
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt e
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) l-ambjent, bhal siti għat-tgħammir ta' 
speċi rari

imħassar

Or. en

Emenda 27
Marian Harkin

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) id-dokumenti relatati mal-materja fejn 
id-deċiżjoni tkun għada ma tteħditx;

(a) id-dokumenti relatati mal-materja fejn 
id-deċiżjoni tkun għadha ma tteħditx u r-
regoli tat-trasparenza jkunu mħarsa;

Or. en

Emenda 28
Marian Harkin

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) dokumenti li fihom opinjonijiet għall-
użu intern bħala parti minn deliberazzjoni 
u konsultazzjonijiet preliminarji fl-
istituzzjoni kkoncernat

(b) dokumenti li fihom opinjonijiet għall-
użu intern bħala parti minn deliberazzjoni 
u konsultazzjonijiet preliminarji fl-
istituzzjonijiet kkoncernati anke wara li d-
deċiżjoni tkun ittieħdet u sa limitu ta' 
żmien raġonevoli.

Or. en
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Emenda 29
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 jorigina minn Stat Membru, 
barra dokumenti trasmessi fil-qafas tal-
proċeduri li jwasslu għal att legiżlattiv jew 
att mhux leġiżlattiv ta' applikazzjoni 
ġenerali, jew dokumenti li jkollhom 
informazzjoni ppreżentata lill-
Kummissjoni, 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 ta' dawn ir-
ragunijiet mogħtija mill-Istat Membru, 
speċjalment meta huma bbażati fuq l-
eċċezzjonijiet stipulati f'dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 30
Marian Harkin

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fil-każ ta' rifjut totali jew parzjali, l-
applikant jista', sa 15-il jum utli minn meta 
jirċievi r-risposta mill-istituzzjoni, jagħmel 
applikazzjoni konfermatorja fejn jitlob lill-
istituzzjoni li terġa' tikkunsidra l-pożizzjoni 

3. Fil-każ ta' rifjut totali jew parzjali, meta 
l-applikant iressaq dubju dwar id-dannu 
reali għall-interess li qed jingħad li qed 
jiġi affettwat u/jew jargumenta li hemm 
interess kbir għall-kxif, l-applikant jista' 
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tagħha. jistaqsi lill-Ombudsman Ewropew biex 
jagħti l-opinjoni indipendenti u objettiva 
tiegħu dwar il-kwistjoni ta' ħsara u/jew 
interess kbir għall-kxif. Jekk, wara li 
tingħata l-opinjoni tal-Ombudsman 
Ewropew, ir-rifjut totali jew parzjali jiġi 
kkonfermat mill-istituzzjoni, l-applikant 
jista', sa 15-il jum utli minn meta jirċievi r-
risposta mill-istituzzjoni, jagħmel 
applikazzjoni konfermatorja fejn jitlob lill-
istituzzjoni li terġa' tikkunsidra l-pożizzjoni 
tagħha, li l-istituzzjoni tkun obbligata 
tirrispondi fi żmien 15-il jum, sew jekk 
taċċetta jew tirrifjuta t-talba.

Or. eenen

Emenda 31
Marian Harkin

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-dokumenti għandhom jiġu forniti 
f'verżjoni u format eżistenti (inklużi dawk 
elettroniċi jew f'format alternattiva bħal 
Braille, tipa kbira jew tejp) b'kull 
kunsiderazzjoni tal-preferenza ta' l-
applikant.

3. Id-dokumenti għandhom jiġu forniti 
f'verżjoni u format eżistenti (inklużi dawk 
elettroniċi jew f'format alternattiv bħal 
Braille, tipa kbira jew tejp u f'waħda mill-
lingwi uffiċjali tal-UE) b'kull 
kunsiderazzjoni tal-preferenza ta' l-
applikant. L-aċċess għad-dokumenti ma 
għandux ikun limitat minn kwalunkwe 
software jew sistema operattiva użata fl-
ambjent tal-IT fl-istituzzjoni.

Or. en

Emenda 32
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dokumenti miktuba jew irċevuti waqt 
proċeduri għall-adozzjoni ta' atti 
legiżlattivi ta' l-UE  , jew atti mhux 
legiżlattivi ta' applikazzjoni ġenerali  se 
bla ħsara lill-Artikoli 4 u 9, ikunu
direttament aċċessibbli mill-pubbliku  .

1. L-istituzzjonijiet għandhom, sa fejn hu 
possibbli jagħmlu d-dokumenti
direttament aċċessibbli lill-pubbliku 
f'forma elettronika jew permezz ta' 
reġistru skont ir-regoli tal-istituzzjoni 
involuta.

Or. en

Emenda 33
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Sa mhux aktar tard minn .. .. ..., il-
Kummissjoni għandha tippubblika 
rapport dwar l-implimentazzjoni ta' dan 
ir-Regolament u għandha tagħmel 
rakkomandazzjonijiet, li jinkludu, jekk 
ikunu xierqa, proposti għar-reviżjoni ta' 
dan ir-Regolament li hemm bżonnhom 
minħabba bidliet fis-sitwazzjoni kurrenti 
u programm ta' azzjoni ta' miżuri li 
għandhom jittieħdu mill-istituzzjonijiet.

Or. en

Emenda 34
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn possibbli, dokumenti oħra, 
partikolarment dokumenti dwar l-iżvilupp 

2. B'mod partikolari dokumenti miktuba 
jew irċevuti waqt proċeduri għall-
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ta' politika jew strateġija, se  ikunu 
direttament aċċessibbli f'forma 
elettronika.

adozzjoni ta' atti leġiżlattivi jew atti mhux 
leġiżlattivi tal-UE ta' applikazzjoni 
ġenerali għandhom skont l-Artikoli 4 u 9,
ikunu direttament aċċessibbli mill-
pubbliku.

Or. en

Emenda 35
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Kull istituzzjoni għandha tiddefinixxi 
fir-regoli tal-proċedura tagħha liema 
kateġoriji oħra ta' dokumenti huma 
direttament aċċessibli mill-pubbliku.

4. L-istituzzjonijiet għandhom 
jistabbilixxu portal komuni għar-reġistri
tad-dokumenti tagħhom, u b'mod 
partikulari għandhom jiggarantixxu punt 
ta' aċċess uniku għall-aċċess dirett għad-
dokumenti li jitfasslu jew jaslu waqt 
proċeduri għall-adozzjoni ta' atti 
leġiżlattivi jew atti mhux leġiżlattivi tal-
UE ta' applikazzjoni ġenerali.

Or. en
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