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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew li temenda d-Deċiżjoni 
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
(2006/2223(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-ittra tal-11 ta' Lulju 2006 ta' l-Ombudsman Ewropew lill-President tal-
Parlament, 

– wara li kkunsidra l-ittra tal-21 ta' Settembru 2006 tal-President tal-Parlament lill-Kumitat 
għall-Affarijiet Kostituzzjonali,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 195(4) tat-Trattat tal-KE,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 107d(4) tat-Trattat Euratom,

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni 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-
Ombudsman1, kif inkorporata fl-Anness X tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 45(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali u l-opinjoni tal-
Kumitat għall-Petizzjonijiet (A6-0000/2007),

1. Jadotta d-deċiżjoni annessa li temenda d-Deċiżjoni 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;

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni, bil-għan li jiġi implimentat l-Artikolu 195(4) tat-Trattat tal-KE;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jiżgura li d-deċiżjoni annessa tiġi 
ppubblikata fi żmien xieraq fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea wara li tinkiseb 
kemm l-opinjoni tal-Kummissjoni kif ukoll l-approvazzjoni tal-Kunsill.

                                               
1  ĠU L 113, 4.5.1994, p. 15. Id-Deċiżjoni kif emendata bid-Deċiżjoni 2002/262/KE, KEFA, Euratom 
(ĠU L 92, 9.4.2002, p.13).
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ANNESS

Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew
li temenda d-Deċiżjoni 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

IL-PARLAMENT EWROPEW,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea u b’mod partikolari l-Artikolu 
195(4) tiegħu,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea dwar l-Enerġija Atomika u 
b'mod partikolari l-Artikolu 107d(4) tiegħu,

Wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu ta' ... dwar proposta għal deċiżjoni tal-Parlament 
Ewropew li temenda d-Deċiżjoni 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,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kummissjoni,

Bl-approvazzjoni tal-Kunsill,

Billi:

(1) Il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali1 tirrikonoxxi d-dritt għal amministrazzjoni tajba bħala 
wieħed mid-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini Ewropej.

(2) Il-fiduċja taċ-ċittadini fil-kapaċità ta' l-Ombudsman li jmexxi investigazzjonijiet 
imparzjali u bir-reqqa dwar każijiet allegati ta' amministrazzjoni ħażina hija fundamentali 
biex l-azzjoni ta' l-Ombudsman ikollha suċċess.

(3) Huwa mixtieq li l-Istatut ta' l-Ombudsman jiġi adattat sabiex titneħħa kull inċertezza fil-
kapaċità ta' l-Ombudsman li jmexxi investigazzjonijiet imparzjali u bir-reqqa fil-każijiet 
allegati ta' amministrazzjoni ħażina.

(4) Huwa mixtieq li l-Istatut ta' l-Ombudsman jiġi adattat sabiex tkun tista' titqies kull 
evoluzzjoni tad-dispożizzjonijiet legali jew tal-ġurisprudenza għal dak li jirrigwarda l-
intervent ta' entitajiet, uffiċċji u aġenziji ta' l-Unjoni Ewropea fil-każijiet li jidhru quddiem il-
Qorti tal-Ġuistizzja. 

(5) Huwa mixtieq li l-Istatut ta' l-Ombudsman jiġi adattat sabiex jitqiesu t-tibdiliet li saru 
f'dawn l-aħħar snin għal dak li jirrigwarda s-sehem ta' l-istituzzjonijiet jew ta' l-entitajiet 
Ewropej fil-ġlieda kontra l-frodi għad-detriment ta' l-interessi finanzjarji ta' l-Unjoni 
Ewropea, l-aktar il-ħolqien ta' l-Uffiċċju Ewropew ta' Kontra l-Frodi (OLAF), sabiex l-

                                               
1 Il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta' l-2001, kif proklamata mill-Parlament Ewropew, mill-Kunsill u mill-
Kummissjoni fi Strasburgu fit-12 ta' Diċembru 2007.
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Ombudsman ikun jista' jinnotifika l-informazzjoni li tidħol fil-kompiti ta' dawk l-
istituzzjonijiet jew entitajiet.

(6) Huwa mixtieq li jittieħdu passi sabiex l-Ombudsman jitħalla jiżviluppa l-koperazzjoni 
tiegħu ma' istituzzjonijiet simili fil-livell nazzjonali u internazzjonali kif ukoll ma' 
istituzzjonijiet nazzjonali jew internazzjonali li jkopru firxa ta' attivitajiet usa' minn ta' l-
Ombudsman Ewropew, bħall-ħarsien tad-drittijiet tal-bniedem, billi koperazzjoni bħal din 
tista' tagħti kontribut pożittiv biex titjieb l-effiċjenza ta' l-azzjoni ta' l-Ombudsman.

(7) It-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar għalaqlu ż-żmien fl-
2002,

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

Artikolu 1

Ċitazzjoni 1, Premessa 3, Artikolu 1(1), Artikolu 1(3), l-ewwel u l-ħames subparagrafi ta' 
Artikolu 3(2), Artikolu 4 u Artikolu 5 tad-Deċiżjoni 94/262/KEFA, KE, Euratom huma 
emendati kif ġej:

Statut ta' l-Ombudsman Proposta għal emenda

Emenda 1
Ċitazzjoni 1

Wara li kkunsidra t-Trattati li jistabbilixxu 
il-Komunitajiet Ewropej, partikolarment l-
Artikolu 195(4) tat-Trattat li jistabbilixxi l-
Komunità Ewropea, l-Artikolu 20d(4) tat-
Trattat li jistabbilixxi l-Komunità 
Ewropea tal-Faħam u l-Azzar u l-Artikolu 
107d(4) tat-Trattat li jistabbilixxi l-
Komunità Ewropea ta' l-Enerġija Atomika,

Wara li kkunsidra t-Trattati li jistabbilixxu 
l-Komunitajiet Ewropej, partikolarment l-
Artikolu 195(4) tat-Trattat li jistabbilixxi l-
Komunità Ewropea u l-Artikolu 107d(4) 
tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità 
Ewropea ta' l-Enerġija Atomika,

Ġustifikazzjoni

Billi t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar skada fl-2002, ir-
referenza għad-dispożizzjonijiet tiegħu għadda żmienha u għandha titħassar. 

Emenda 2
Premessa 3

Billi l-Ombudsman, li jista' wkoll jaġixxi 
fuq mozzjoni proprja tiegħu jew tagħha, 

Billi l-Ombudsman, li jista' wkoll jaġixxi 
fuq mozzjoni proprja tiegħu jew tagħha, 
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għandu jkollu adeżjoni għall-elementi 
neċessarji għat-twettiq ta' l-obbligi tiegħu; 
billi għalhekk l-istituzzjonijiet Komunitarji 
u korporazzjonijiet huma obbligati: li 
jipprovdu lill-Ombudsman, fuq talba 
tiegħu, kwalunkwe informazzjoni li jitlob 
mingħandhom, kemm-il darba ikun hemm 
sitwazzjoni raġonevoli ta' segretezza, u 
mingħajr preġudizzju għall-obbligu ta' l-
Ombudsman li ma jiżvelax l-
informazzjoni; billi l-awtoritajiet ta' l-
"Istati Membri" huma obbligati li 
jipprovdu lill-Ombudsman bl-
informazzjoni kollha neċessarja sakemm 
dik l-informazzjoni ma tkunx koperta bil-
liġijiet jew regolamenti rigward is-
segretezza jew dispożizzjonijiet li 
jipprevjenu l-komunikazzjoni tagħha; billi 
jekk l-Ombudsman isib li l-assistenza 
rikjesta mhix qed tiġi sodisfatta, hu għandu 
jinforma lill-Parlament Ewropew, li 
għandu jagħmel rappreżentazzjoni xierqa;

għandu jkollu aċċess għall-elementi 
neċessarji għat-twettiq ta' l-obbligi tiegħu; 
billi għalhekk l-istituzzjonijiet u l-entitajiet
Komunitarji huma obbligati li jipprovdu 
lill-Ombudsman, fuq talba tiegħu, 
kwalunkwe informazzjoni li jitlob 
mingħandhom u mingħajr preġudizzju 
għall-obbligu ta' l-Ombudsman li ma 
jiżvelax l-informazzjoni; billi l-awtoritajiet 
ta' l-"Istati Membri" huma obbligati li 
jipprovdu lill-Ombudsman bl-
informazzjoni kollha neċessarja sakemm 
dik l-informazzjoni ma tkunx koperta bil-
liġijiet jew regolamenti rigward is-
segretezza jew b'dispożizzjonijiet li 
jimpedixxu l-komunikazzjoni tagħha; billi 
jekk l-Ombudsman isib li l-assistenza 
rikjesta mhix qed tiġi sodisfatta, hu għandu 
jinforma lill-Parlament Ewropew, li 
għandu jagħmel rappreżentanza xierqa;

Ġustifikazzjoni

Biex il-kliem ta' din il-premessa jkun jaqbel mat-tibdiliet li saru fl-Artikolu 3, paragrafu 2, 
subparagrafu 1, permezz ta' l-Emenda 5.

Emenda 3
Artikolu 1, paragrafu 1

1. Ir-regolamenti u l-kundizzjonijiet 
ġenerali li jirregolaw it-twettiq ta' l-obbligi 
ta' l-Ombudsman se jkunu stabbiliti bid-
Deċiżjoni bi qbil ma' l-Artikolu 195(4) tat-
Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, 
l-Artikolu 20d(4) tat-Trattat li jistabbilixxi 
l-Komunità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar 
u l-Artikolu 107d(4) tat-Trattat li 
jistabbilixxi l-Komunità Ewropea ta' l-
Enerġija Atomika.

1. Ir-regolamenti u l-kundizzjonijiet 
ġenerali li jirregolaw it-twettiq ta' l-obbligi 
ta' l-Ombudsman se jkunu stabbiliti bid-
Deċiżjoni bi qbil ma' l-Artikolu 195(4) tat-
Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea
u l-Artikolu 107d(4) tat-Trattat li 
jistabbilixxi l-Komunità Ewropea ta' l-
Enerġija Atomika.

Ġustifikazzjoni

Billi t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar skada fl-2002, ir-
referenza għad-dispożizzjonijiet tiegħu għadda żmienha u għandha titħassar. 
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Emenda 4
Artikolu 1, paragrafu 3

3. L-Ombudsman ma jistax jintervjeni 
f'kazijiet quddiem il-qorti jew iressaq dubju 
dwar il-motivazzjoni ta' sentenza tal-qorti.

3. Bla ħsara għall-Artikolu 40, it-tieni 
paragrafu, ta' l-Istatut tal-Qorti tal-
Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej, l-
Ombudsman ma jistax jintervjeni f'każijiet
quddiem il-qorti jew iressaq dubju dwar il-
motivazzjoni ta' sentenza tal-qorti.

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li għandu jiġi rispettat il-prinċipju ġenerali li l-Ombudsman ma jintervjenix f'każijiet 
li jkunu quddiem il-qorti, ta' min jirrikonoxxi li hu jista', fi kwalunkwe każ, jagħmilha ta' 
"intervenjent" fis-sens tekniku f'każijiet quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja ta' l-Unjoni Ewropea, 
skond il-kundizzjonijiet speċifiċi stabbiliti fid-dispożizzjonijiet rilevanti ta' l-Istatut tal-Qorti 
tal-Ġustizzja ta' l-Unjoni Ewropea.

Emenda 5
Artikolu 3, paragrafu 2, subparagrafu 1

2. L-istituzzjonijiet Komunitarji u 
korporazzjonijiet huma obbligati li 
jipprovdu lill-Ombudsman bi kwalunkwe 
informazzjoni mitluba mill-Ombudsman u 
jtuh aċċess għall-fajls konċernati. Huma 
jistgħu biss jirrifjutaw a bażi ta' raġunijiet 
sostanzjali ta' segretezza.

2. L-istituzzjonijiet u l-entitajiet 
Komunitarji huma obbligati li jipprovdu 
lill-Ombudsman bi kwalunkwe 
informazzjoni mitluba minnu u li jagħtuh
aċċess għall-fajls konċernati.

Ġustifikazzjoni

Il-kliem kif qiegħed attwalment jista' jnaqqas mill-fiduċja taċ-ċittadini fl-aġir ta' l-
Ombudsman u għandu jitħassar. Barra minn hekk, l-Ombudsman u l-istaff tiegħu huma 
sottoposti wkoll għad-dover tas-segretezza (ara aktar 'l isfel, l-Emenda 7 għall-Artikolu 4, 
paragrafu 1).

Emenda 6
Artikolu 3, paragrafu 2, subparagrafu 5

Uffiċjali u impjegati oħra ta' l-
istituzzjonijiet Komunitarji u 
korporazzjonijiet għandhom jixhdu fuq 
talba ta' l-Ombudsman; għandom jitkellmu 

Uffiċjali u impjegati oħra ta' l-
istituzzjonijiet u l-entitajiet Komunitarji 
għandhom jixhdu fuq talba ta' l-
Ombudsman; għandhom jibqgħu jkunu 
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f'isem u bi qbil ma' l-istruzzjonijiet ta' l-
amministrazzjoni tagħhom u jibqgħu 
jkunu taħt id-dover tagħhom ta' segretezza 
professjonali.

marbuta bir-regoli rilevanti tar-
Regolamenti ta' l-Istaff, l-aktar bid-dover 
tagħhom ta' segretezza professjonali.

Ġustifikazzjoni

Is-sentenza li tħassret setgħet tnaqqas mill-fiduċja tal-pubbliku fil-kapaċità ta' l-Ombudsman 
li jmexxi l-investigazzjonijiet bir-reqqa għax setgħet tiġi interpretata li qiegħda tawtorizza 
lill-uffiċjali biex ma jgħidux il-verità lill-Ombudsman. Id-doveri imposti mir-Regolamenti ta' 
l-Istaff, madankollu, għandhom jitqiesu kif jixraq.

Emenda 7
Artikolu 4

1. L-Ombudsman u l-impjegati tiegħu, għal 
liema l-Artikolu 287 tat-Trattat li 
jistabbilixxi il-Komunitajiet Ewropej, l-
Artikolu 47(2) tat-Trattat li jistabbilixxi l-
Komunità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar u 
l-Artikolu 194 tat-Trattat li jistabbilixxi l-
Komunità Ewropea ta' l-Enerġija Atomika 
għandhom japplikaw, huma rikjesti li ma 
jiżvelawx informazzjoni jew dokumenti li 
jiksbu waqt il-qadi ta' dmirijiethom. 
Għandhom jkunu wkoll rikjesti li jittrattaw 
b'kunfidenzalità kull informazzjoni li tista' 
tippreġudika lill-persuna li rreġistrat l-
ilment jew kwalunkwe persuna oħra 
involuta, mingħajr preġudizzju għal 
paragrafu 2.

1. L-Ombudsman u l-impjegati tiegħu, li 
għalihom għandhom japplikaw l-Artikolu 
287 tat-Trattat li jistabbilixxi l-
Komunitajiet Ewropej u l-Artikolu 194 tat-
Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea 
ta' l-Enerġija Atomika, huma rikjesti li ma 
jiżvelawx informazzjoni jew dokumenti li 
jiksbu waqt il-qadi ta' dmirijiethom. 
Għandhom ikunu wkoll rikjesti li jittrattaw 
b'segretezza dokumenti jew informazzjoni 
sensittivi kif ukoll kull informazzjoni li 
tista' tippreġudika lill-persuna li rreġistrat l-
ilment jew kwalunkwe persuna oħra 
involuta, mingħajr preġudizzju għal 
paragrafu 2.

2. Jekk, waqt l-inkjesti, jiskopri fatti li 
jaħseb li jistgħu jirrleataw mal-liġi 
kriminali, l-Ombudsman għandu 
immedjatament javża lill-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti permezz tar-
Rappreżentazzjonijiet Permanenti ta' l-Istati 
Membri u l-Komunitajiet Ewropej u, kif
xieraq, lill-istituzzjoni Komunitarja li 
għandha awtorità fuq l-uffiċjal jew 
impjegat ikkonċernat, li tista' tapplika it-
tieni paragrafu ta' l-Artikolu 18 tal-
Protokoll dwar il-Privileġġi u l-
Immunitajiet tal-Komunitajiet Ewropej. L-
Ombudsman jista' wkoll jinforma lill-
istituzzjoni Komunitarja jew korporazzjoni

2. Jekk, waqt l-inkjesti, jiskopri fatti li 
jaħseb li jistgħu jirrelataw mal-liġi 
kriminali, l-Ombudsman għandu 
immedjatament javża lill-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti permezz tar-
Rappreżentanzi Permanenti ta' l-Istati 
Membri fil-Komunitajiet Ewropej jew, jekk
xieraq, lill-istituzzjoni jew entità
Komunitarja li għandha awtorità fuq l-
uffiċjal jew impjegat ikkonċernat, li tista' 
tapplika t-tieni paragrafu ta' l-Artikolu 18 
tal-Protokoll dwar il-Privileġġi u l-
Immunitajiet tal-Komunitajiet Ewropej. L-
Ombudsman jista' wkoll jinforma lill-
istituzzjoni jew entità Komunitarja 
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kkonċernata bil-fatti li jirrigwardaw il-
kondotta ta' membru mill-istaff tagħhom 
minn aspett dixxiplinarju. 

kkonċernata bil-fatti li jirrigwardaw il-
kondotta ta' membru mill-istaff tagħhom 
minn aspett dixxiplinarju.

Ġustifikazzjoni

L-Ombudsman u l-istaff tiegħu huma diġà koperti bid-dover tas-segretezza dwar l-
informazzjoni li jiksbu waqt il-qadi ta' dmirijiethom. L-għan ta' l-emenda għal paragrafu 1 hu 
li jsaħħaħ dan id-dover safejn jikkonċerna d-dokumenti sensittivi. Rigward paragrafu 2, l-
għan hu li jikkjarifika li l-Ombudsman għandu l-għażla jekk jinnotifikax lill-awtoritajiet 
nazzjonali jew lill-istituzzjonijiet u l-entitajiet Ewropej bl-informazzjoni li jikseb rigward il-
possibilità ta' xi attività kriminali jew frodi jew korruzzjoni li jkunu ta' ħsara għall-interessi 
finanzjarji ta' l-Unjoni.

Emenda 8
Artikolu 5

Sakemm tista' tgħin biex tagħmel l-inkjesti 
iktar effiċjenti u biex ikunu 
issalvagwardati aħjar id-drittijiet u l-
interessi ta' persuni li rreġistraw ilmenti 
lilu, l-Ombudsman jista' jikkopera ma' l-
awtoritajiet ta' l-istess tip f'ċerti Stati 
Membri sakemm ikun konformi mal-liġi 
nazzjonali applikabbli. L-Ombudsman ma 
jistax għalhekk jitlob li jara dokumenti 
liema ma kienx ikollu aċċess għalihom 
mill-Artikolu 3.

Sakemm tista' tgħin biex tagħmel l-inkjesti 
iktar effiċjenti u biex ikunu salvagwardati
aħjar id-drittijiet u l-interessi ta' persuni li 
rreġistraw ilmenti lilu, l-Ombudsman jista' 
jikkopera ma' l-awtoritajiet ta' l-istess tip 
f'ċerti Stati Membri sakemm ikun konformi 
mal-liġi nazzjonali applikabbli. L-
Ombudsman ma jistax għalhekk jitlob li 
jara dokumenti li ma kienx ikollu aċċess 
għalihom skond l-Artikolu 3. Bl-istess 
kundizzjonijiet, l-Ombudsman jista' 
jikkopera ma' istituzzjonijiet oħra għall-
promozzjoni u l-ħarsien tad-drittijiet tal-
bniedem.

Ġustifikazzjoni

L-emenda għandha l-għan li tippermetti lill-Ombudsman li jikkopera wkoll ma' istituzzjonijiet 
oħra nazzjonali jew internazzjonali li jaħdmu fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tiġi ppubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal 



PE396.670v01-00 10/16 PR\691629MT.doc

MT

Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, nhar il-

Għall-Parlament Ewropew
Il-President
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NOTA SPJEGATTIVA

B'ittra tal-11 ta' Lulju 2006 indirizzata lill-President Pöttering, l-Ombudsman Ewropew, is-
Sur Diamandouros, talab lill-Parlament Ewropew biex jibda l-proċedura għall-modifika ta' l-
Istatut ta' l-Ombudsman dwar bosta dispożizzjonijiet li huwa jqis li, kif inhuma mniżżla 
attwalment, m'humiex adegwati kif jixraq.

Din it-talba saret fuq il-punti li ġejjin:

1. is-setgħa ta' intervent f'każijiet quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja ta' l-Unjoni Ewropea 
(Artikolu 1, paragrafu 3)

2. l-aċċess għal dokumenti ta' l-Istituzzjonijiet (Artikolu 3, paragrafu 2, l-ewwel 
subparagrafu)

3. ix-xhieda ta' l-uffiċjali (Artikolu 1, paragrafu 3, il-ħames subparagrafu)
4. l-informazzjoni dwar attivitajiet kriminali li jista' jkun hemm (Artikolu 4, paragrafu 2) 
5. il-koperazzjoni ma' istituzzjonijiet internazzjonali fil-qasam tad-Drittijiet tal-Bniedem/ 

Drittijiet Fundamentali (Artikolu 5)

Xi wħud minn dawn il-kwistjonijiet diġà ġew trattati mill-Parlament fl-2001, bl-inizjattiva ta' 
l-Ombudsman ta' dak iż-żmien, is-Sur Söderman. Il-Parlament kien imbagħad adotta 
riżoluzzjoni, fis-6 ta' Settembru 2001, fuq il-bażi ta' rapport li kien sar mis-Sinj Teresa 
Almeida Garrett tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali, u li kien ippropona bosta emendi 
simili għall-proposti mressqa issa mis-Sur Diamandouros. Dakinhar deher li seta' jintlaħaq 
ftehim mal-Kunsill, bl-appoġġ tal-Kummissjoni, imma n-negozjati qatt ma ngħalqu minħabba 
li l-mandat tas-Sur Söderman kien qorob lejn tmiemu.

1. Is-setgħa ta' intervent f'każijiet quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja ta' l-Unjoni Ewropea 

Paragrafu 3 ta' l-Artikolu 1 ta' l-Istatut ta' l-Ombudsman jistipula li "l-Ombudsman ma jistax 
jintervjeni f'każijiet quddiem il-qorti jew iressaq dubju dwar il-motivazzjoni tal-qorti". Fil-
prinċipju din id-dispożizzjoni għandha tikkorrispondi għall-Artikolu 195 tat-Trattat tal-
Komunità Ewropea, li jgħid li l-Ombudsman m'għandux jittratta każijiet "meta l-fatti allegati 
huma jew kienu s-suġġett ta' proċeduri legali". Fl-ittra tiegħu, l-Ombudsman qiegħed jgħid li 
l-interpretazzjoni ta' Artikolu 1 paragrafu 3 tista' tkun kontenzjuża, u jistieden lill-Parlament 
biex jinterpretaha fis-sens li jikkonferma li l-Ombudsman huwa pprojbit milli jittratta każijiet 
li attwalment huma jew kienu suġġett ta' proċeduri legali, imma jista' jaġixxi ta' intervenjent, 
fis-sens tekniku, f'każ quddiem il-qorti. Skond is-Sur Diamandouros, dan jista' jsir billi 
titħassar il-frażi "... jintervjeni f'każijiet quddiem il-qorti..." fil-paragrafu 3 u jiżdied paragrafu 
4 li jgħid "L-Ombudsman jista' jintervjeni f'kawżi miġjuba quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-
Komunitajiet Ewropej".

Aktar tard, meta deher quddiem il-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali, kif ukoll quddiem 
il-Kumitat għall-Petizzjonijiet u f'ittra indirizzata lill-Viċi-President tal-Kummissjoni Margot 
Wallström, b'kopja lill-President tal-Parlament, is-Sur Diamandouros kompla kkjarifika t-
talba tiegħu rigward din il-kwistjoni.
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Skond dawn il-kjarifiki, huma jikkonsidra li jintervjeni biss, fis-sens tekniku, quddiem il-
Qorti tal-Ġustizzja ta' l-Unjoni Ewropea, b'konformità mar-regoli previsti fl-Istatut u fir-
Regoli ta' Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja ta' l-Unjoni Ewropea għal dak li hu l-intervent ta' 
entitajiet jew ta' terzi persuni. Barra minn hekk, hu jipprevedi li l-Ombudsman jista' 
jintervjeni biss f'kawżi li jqajmu dubji legali ta' importanza ġenerali u li jkunu rilevanti għall-
kompiti tiegħu (bħal, f'każijiet dwar il-kamp ta' applikazzjoni u l-kontenut tad-dritt 
fundamentali għal amministrazzjoni tajba).

L-irwol ta' l-Ombudsman Ewropew huwa li jfittex, permezz tal-medjazzjoni bejn iċ-ċittadini u 
l-amministrazzjoni, soluzzjoni sodisfaċenti li ma tkunx ġurisdizzjonali għal każijiet ta' 
amministrazzjoni ħażina. L-azzjoni ta' l-Ombudsman minnha nnifisha hija mezz mhux 
ġurisdizzjonali għall-ħarsien tad-drittijiet taċ-ċittadini u l-promozzjoni ta' l-amministrazzjoni 
tajba. Dan għalhekk jispjega għaliex l-Ombudsman huwa pprojbit milli jidher quddiem il-
qorti jew milli jintervjeni f'kawżi li jkunu jinsabu quddiem il-qorti, maxime fil-każijiet fejn 
ikun qiegħed jagħmel jew ikun għamel xi investigazzjonijiet. F'dan is-sens, huwa xieraq li 
tinżamm din il-projbizzjoni ġenerali għall-interventi ta' l-Ombudsman f'każijiet quddiem il-
qorti. 

Dan m'għandux x'jaqsam ma' l-"intervent" f'sens tekniku previst fl-Artikolu 40 ta' l-Istatut tal-
Qorti tal-Ġustizzja ta' l-Unjoni Ewropea. Skond dawn id-dispożizzjonijiet, l-"intervenjent" 
f'sens tekniku huwa jew xi Stat Membru jew xi istituzzjoni (paragrafu 1) jew xi persuna jew 
entità b'interess partikolari fil-każ. L-intervent ta' l-Ombudsman jista' eventwalment jitqies fil-
kamp ta' applikazzjoni tal-paragrafu 1 jekk il-kelma "istituzzjonijiet" tiġi interpretata f'sens 
usa'. Jekk inqisu l-paragrafu 2, id-diffikultà tkun li jiġi stabbilit l-interess ta' l-Ombudsman 
f'każ quddiem il-Qorti, għaliex ma jkunx ħafif li jiġi previst xi interess ieħor min-naħa ta' l-
Ombudsman f'każ quddiem il-Qorti barra dak li jfittex li d-dritt għal amministrazzjoni tajba 
jiġi rispettat. Imma dejjem tista' titqies il-possibilità li l-Ombudsman, bħal kull entità pubblika 
oħra, jikkunsidra li jkollu tagħrif partikolari dwar il-kwistjonijiet mqajma fil-każ jew dwar il-
problemi legali involuti li jistgħu jgħinu l-Qorti biex tiddeċiedi dwar il-każ b'mod konkret. L-
intervenjent jaġixxi f'dan is-sens kważi bħala "amicus curiae" u ma jkollux interessi egoistiċi 
fit-tilwima. Naturalment, dan l-"intervent" tekniku ma jkunx jista' jsir f'każijiet fejn l-
Ombudsman ikun diġà għamel l-investigazzjonijiet tiegħu, billi dan jikser il-prinċipju stabbilit 
fl-Artikolu 195 tat-Trattat tal-Komunitajiet Ewropej. Barra minn hekk, l-"intervent" f'dan is-
sens f'kull każ jiġi sottomess għall-aċċettazzjoni tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja, li waħdu 
jiddeċiedi dwar ir-rilevanza ta' l-interess eventwali, dwar il-konvenjenza u dwar l-opportunità 
ta' l-intervent. 

F'dan is-sens, huwa sostenibbli wkoll li l-Ombudsman, kemm bħala "istituzzjoni" f'sens usa' u 
kemm bħal kwalunkwe entità pubblika jew privata, attwalment diġà għandu l-jedd li joffri l-
intervent tiegħu lill-Qorti tal-Ġustizzja ta' l-Unjoni Ewropea. Pereżempju, il-Qorti diġà 
rrikonoxxiet dan id-dritt lill-Kontrollur Ewropew tal-Protezzjoni tad-Dejta. Jekk dan jiġi 
rikonoxxut b'mod speċifiku fl-Istatut ta' l-Ombudsman, wieħed ikun qiegħed jikkjarifika u fl-
istess ħin jillimita l-kamp ta' applikazzjoni ta' l-Ombudsman f'dan il-qasam. Dan jista' jsir kif 
għandu jkun permezz ta' referenza speċifika għad-dispożizzjonijiet imsemmija qabel fl-Istatut 
tal-Qorti tal-Ġustizzja ta' l-Unjoni Ewropea.

Fl-aħħarnett, wieħed għandu jikkunsidra wkoll li dan ir-rikonoxximent ikun qiegħed jimxi 
mas-sens ta' l-evoluzzjoni prevista fit-Trattat ta' Liżbona. Sewwasew il-protokoll 11, anness 
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miegħu, jimmodifika l-Artikolu 40, paragrafu 2, ta' l-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja ta' l-Unjoni 
Ewropea sabiex id-dritt ta' l-intervent ta' l-Istati Membri jiġi estiż għal entitajiet, uffiċċji u 
aġenziji ta' l-Unjoni:

"Għandu jkollhom dan l-istess dritt l-entitajiet, l-uffiċċji u l-aġenziji ta' l-Unjoni u kwalunkwe 
persuna oħra li tista' tiġġustifika interess fir-riżultat ta' xi każ miġjub quddiem il-Qorti tal-
Ġustizzja ta' l-Unjoni Ewropea. Persuni fiżiċi jew ġuridiċi ma jistgħux jintervjenu f'kawżi bejn 
Stati Membri, bejn istituzzjonijiet ta' l-Unjoni jew bejn Stati Membri u istituzzjonijiet ta' l-
Unjoni".

Mhux faċli li targumenta li l-Ombudsman għandu jitqies bħala wieħed mill-"entitajiet, uffiċċji 
jew aġenziji" li għalihom jirreferi dan l-artikolu ġdid, u għalhekk li l-Ombudsman jista' jiġi 
rikonoxxut bħala "intervenjent" skond il-kundizzjonijiet stipulati fl-istess artikolu.

2. L-aċċess għad-dokumenti u għall-informazzjoni 

L-Artikolu 3(2) ta' l-Istatut ta' l-Ombudsman jgħid:

"2. L-istituzzjonijiet u l-entitajiet Komunitarji huma obbligati li jipprovdu lill-Ombudsman bi 
kwalunkwe informazzjoni mitluba minnu u jagħtuh l-aċċess għall-fajls konċernati. Huma 
jistgħu biss jirrifjutaw a bażi ta' raġunijiet sostanzjali ta' segretezza."

Fl-ittra tiegħu l-Ombudsman qiegħed jitlob li titneħħa l-aħħar sentenza li tirreferi għall-
possibilità ta' xi restrizzjoni fl-aċċess għall-informazzjoni, billi tista' tnaqqas mill-fiduċja tal-
pubbliku "fil-kapaċità ta' l-Ombudsman li jagħmel investigazzjoni bir-reqqa". 

Il-ħtieġa li l-Ombudsman ikollu aċċess għall-informazzjoni rilevanti kollha sabiex ikun jista' 
jagħmel ġudizzju raġonevoli dwar il-merti ta' l-ilmenti taċ-ċittadini hija evidenti.

Għalkemm jixtieq jenfasizza li s'issa l-istituzzjonijiet fl-ebda każ ma ċaħħdu l-aċċess għal xi
dokumenti jew informazzjoni rilevanti, l-Ombudsman iqis li s-sentenza msemmija tista' 
twassal għal tilwim eventwali u għandha mnejn tnaqqas mill-fiduċja tal-pubbliku fl-aġir ta' l-
Ombudsman. 

Barra minn hekk, huwa vag wisq li tgħid li l-istituzzjonijiet jistgħu "a bażi ta' raġunijiet 
sostanzjali ta' segretezza" iċaħħdu lill-Ombudsman milli jkollu aċċess għad-dokumentazzjoni 
rilevanti li jkollu bżonn biex jagħmel ġudizzju dwar kemm ikun xieraq l-aġir ta' l-
amministrazzjoni u dan iħalli marġni wiesa' wisq ta' apprezzament għall-istituzzjonijiet. Kull 
restrizzjoni eventwali ta' l-aċċess għall-informazzjoni lill-Ombudsman għandha tkun ibbażata 
fuq kriterji legali speċifiċi u mhux fuq klawsola daqshekk miftuħa li tħalli f'idejn l-
amministrazzjoni nnifisha d-definizzjoni tal-każijiet fejn tqis li għandha tiġi applikata s-
segretezza.  Min-naħa l-oħra, wieħed ma jarax x'tip ta' "raġunijiet sostanzjali" jistgħu 
jiġġustifikaw is-"segretezza" ta' l-informazzjoni miżmuma min-naħa ta' l-amministrazzjoni 
fil-konfronti ta' l-Ombudsman billi dan, flimkien ma' l-istaff tiegħu, huwa marbut bl-istess 
dover ta' segretezza bħall-istituzzjonijiet. Biex ma nsemmux li kull kontribut min-naħa ta' l-
Ombudsman biex titjieb l-amministrazzjoni tajba huwa wkoll fl-interess ta' l-istituzzjonijiet. 
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F'dan id-dawl, ir-restrizzjoni prevista fl-aħħar sentenza tal-paragrafu 2 ma tidhirx li hi 
mixtieqa u b'xi mod hija sinjal ta' nuqqas ta' fiduċja mhix ġustifikata fl-Ombudsman. 
Għalhekk jidher li jkun konvenjenti li s-sentenza msemmija titħassar. Dan, madankollu, ma 
jfissirx li l-proċeduri speċjali applikati diġà għall-aċċess għal dokumenti sensittivi m'humiex 
se jiġu segwiti fil-ġejjieni (pereżempju, li l-Ombudsman innifsu biss, u mhux l-istaff tiegħu, 
għandu aċċess għal xi dokumenti kunfidenzjali li jista' jikkonsulta bla ma jieħu kopja 
tagħhom, eċċ).

Modifika simili għandha tiddaħħal ukoll fil-preambolu għall-Istatut ta' l-Ombudsman.

Barra minn hekk, ikun konvenjenti li jissaħħu d-dispożizzjonijiet li jgħidu li kemm l-
Ombudsman kif ukoll l-istaff tiegħu huma lkoll marbuta bid-dover tas-segretezza dwar l-
informazzjoni li jkollhom aċċess għaliha fil-qadi ta' dmirijiethom, sabiex jiġi speċifikat li 
għandhom jittrattaw b'mod kunfidenzjali l-kontenut ta' dokumenti "sensittivi", fis-sens tar-
Regolament (KE) Nru 1049/2001 dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament 
Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni1, jew informazzjoni (Artikolu 4, paragrafu 1, ta' l-
Istatut ta' l-Ombudsman).

Għandu jiġi nnutat li l-Parlament diġà ttratta din il-kwistjoni fl-2001, fil-qafas tar-riżoluzzjoni 
tas-6 ta' Settembru msemmija qabel. Dak iż-żmien, il-Parlament kien adotta modifika simili 
għall-paragrafu 2, flimkien ma' modifiki oħra mressqa mill-Ombudsman ta' dak iż-żmien, is-
Sur Söderman, li ma reġgħux tressqu mis-Sur Diamandouros. Dawn kienu jikkonċernaw l-
aktar dokumenti li ħarġu mill-Istati Membri. Billi s-Sur Diamandouros enfasizza quddiem il-
Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali li ma kienx jara l-ħtieġa li dawn ir-regoli jiġu 
modifikati, u billi kienu ta' ċerta sensittività għall-Istati Membri, ma jidhirx li l-Parlament 
għandu għalfejn jerġa' jqajjem dawk il-modifiki.

3. Ix-xhieda ta' l-uffiċjali

L-Artikolu 3, paragrafu 2, l-aħħar subparagrafu ta' l-Istatut ta' l-Ombudsman jistipula li:

"L-uffiċjali u impjegati oħra ta' l-istituzzjonijiet u l-entitajiet Komunitarji għandhom jixhdu 
fuq talba ta' l-Ombudsman; għandom jitkellmu f'isem u bi qbil ma' l-istruzzjonijiet ta' l-
amministrazzjoni tagħhom u jibqgħu jkunu taħt id-dover tagħhom ta' segretezza 
professjonali".

Fl-ittra tiegħu, l-Ombudsman iqis li l-aħħar sentenza ta' dan l-artikolu fiha kundizzjonijiet "li 
m'humiex ċari" u li jistgħu jiġu interpretati mill-opinjoni pubblika bħala li jfissru li "ix-xhud 
m'huwiex mitlub li dejjem jgħid il-verità". Dan jista' wkoll ifixkel il-fiduċja taċ-ċittadini fil-
kapaċità ta' l-Ombudsman li jagħmel investigazzjoni bir-reqqa. Għalhekk, is-Sur 
Diamandouros qiegħed jipproponi li din is-sentenza titħassar.

Huwa propju diffiċli li tispjega lill-opinjoni pubblika għaliex l-uffiċjali għandhom jixhdu 
quddiem l-Ombudsman "f'isem u bi qbil ma' l-istruzzjonijiet ta' l-amministrazzjoni tagħhom" 

                                               
1 Ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Mejju 2001 dwar l-aċċess 
pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni, ĠU L 145, 31.5.2001, p. 43.
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u mhux fuq il-bażi tat-tagħrif li jkollhom tal-fatti li jkun qiegħed jinvestiga dwarhom l-
Ombudsman. Dan jista' jiġi interpretat li jimplika li huma fid-dover li ma jgħidux il-verità 
quddiem l-Ombudsman jekk ikollhom istruzzjonijiet li jagħmlu dan. Hu evidenti li dawn 
m'humiex l-istandards mistennija mingħand amministrazzjoni moderna u miftuħa u ma 
jilħqux ir-rekwiżiti tal-kunċett ta' amministrazzjoni tajba, li hi rikonuxxuta bħala dritt 
fundamentali taċ-ċittadini Ewropej (Artikolu 41 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta' l-
Unjoni Ewropea). Għalhekk, jidher ċar li din is-sentenza għandha titħassar.

Dwar it-tieni kundizzjoni, li waqt li jkunu qegħdin jixhdu l-uffiċjali "jibqgħu jkunu taħt id-
dover tagħhom ta' segretezza professjonali", wieħed għandu jiftakar li, skond ir-Regolamenti 
ta' l-Istaff, dan id-dover japplika wkoll għall-uffiċjali meta jixhdu quddiem il-qorti. Għal din 
ir-raġuni, jidher xieraq li dan jinżamm ukoll rigward ix-xhieda quddiem l-Ombudsman, 
sakemm ir-referenza tkun għad-doveri statutorji normali ta' l-impjegati.

L-Ombudsman preċedenti, is-Sur Söderman, kien sewwasew diġà ppropona modifika simili 
għal din id-dispożizzjoni fl-2001 li kienet ġiet adottata mill-Parlament. Fil-verità, fir-
riżoluzzjoni ta' l-2001 msemmija qabel, il-Parlament Ewropew, wara l-proposti ta' l-
Ombudsman ta' dak iż-żmien, għamel aktar minn hekk u żied sentenza li tenfasizza li "Huma
[l-uffiċjali] għandhom jagħtu informazzjoni sħiħa u vera". Is-Sur Diamandouros m'huwiex 
jirrikjedi modifika simili għat-tieni subparagrafu attwali tal-paragrafu 2 ta' l-Artikolu 3 u ma 
jidhirx li hemm il-ħtieġa li din tiżdied.

4. L-informazzjoni dwar l-attività kriminali jew illegali li jista' jkun hemm

Is-Sur Diamandouros qiegħed jipproponi wkoll li jiġi modifikat l-Artikolu 4 ta' l-Istatut ta' l-
Ombudsman sabiex l-Ombudsman tingħatalu ċerta diskrezzjoni fl-għażla ta' l-awtoritajiet li 
jkun irid jinforma meta fl-investigazzjonijiet li jagħmel isir jaf b'fatti li jqis li jistgħu jkunu 
relatati ma' attivitajiet kriminali. Minflok ma jiġbed l-attenzjoni biss ta' l-awtoritajiet 
kompetenti nazzjonali, kif jipprevedi attwalment l-Artikolu 4, hu qiegħed jipproponi li l-
Ombudsman ikollu l-għażla jekk jiġbidx l-attenzjoni ta' l-awtoritajiet nazzjonali jew ta' l-
istituzzjonijiet u l-entitajiet ta' l-Unjoni, bħal pereżempju l-OLAF.

Għandu jkun rikonoxxut li, f'xi każijiet, ta' min jirrakkomanda li fil-verità l-ewwel għandha 
tinġibed l-attenzjoni ta' l-awtoritajiet jew l-entitajiet Ewropej. Dan jista' jseħħ fil-każ ta' xi 
attivitajiet dubjużi ta' frodi kontra l-interessi finanzjarji ta' l-UE jew ta' korruzzjoni nnutata 
mill-Ombudsman li jistgħu jiġu trattati b'mod aktar xieraq mill-kompetenzi dixxiplinarji ta' l-
istituzzjonijiet Ewropej jew li jistgħu jiġu investigati aħjar mill-OLAF milli mill-awtoritajiet 
nazzjonali ta' xi Stat Membru. 

Barra minn hekk, għandna niftakru li, skond l-Artikolu 22a tar-Regolamenti ta' l-Istaff, l-
impjegati kollha ta' l-istituzzjonijiet Ewropej, fosthom l-istaff ta' l-Ombudsman, huma 
marbuta bid-dover li jinfurmaw lis-superjuri tagħhom jew lill-OLAF b'xi attivitajiet illegali li 
jista' jkun hemm, bħal xi frodi jew korruzzjoni li jkunu ta' ħsara għall-interessi ta' l-Unjoni. 

5. Il-koperazzjoni ma’ istituzzjonijiet internazzjonali oħra
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Is-Sur Diamandouros qiegħed jitlob ukoll modifika fl-Artikolu 5 ta' l-Istatut ta' l-
Ombudsman1 sabiex l-Ombudsman jitħalla jikkopera ma' istituzzjonijiet oħra għall-
promozzjoni u l-ħarsien tad-drittijiet tal-bniedem jew tad-drittijiet fundamentali.

F'dan il-kuntest, wieħed irid jiftakar li għalkemm minoranza ta' l-Ombudsman nazzjonali ta' xi 
Stati Membri għandhom xi kompetenzi speċifiċi rigward il-ħarsien tad-drittijiet fundamentali 
taċ-ċittadini (bħad-dritt ta' l-appell quddiem il-qorti), dan mhux il-każ fil-maġġoranza 
tagħhom u m'huwiex il-każ ta' l-Ombudsman Ewropew. Madankollu, wieħed ma jistax jiċħad 
li, bħala koperazzjoni sempliċi, mingħajr xi kompetenzi speċifiċi ġodda marbuta magħha li 
jistgħu jwasslu għal tilwim eventwali ma' istituzzjonijiet jew entitajiet oħra ta' l-Unjoni, il-
kuntatti u l-iskambju ta' esperjenzi bejn l-Ombudsman u strutturi internazzjonali bħal dawn 
jistgħu jkunu ta' ġid għaż-żewġ naħat u jgħinu biex titjieb l-effiċjenza ta' l-Ombudsman 
Ewropew għal dik li hi l-promozzjoni ta' l-"amministrazzjoni tajba", li hi rikonoxxuta bħala 
dritt fundamentali taċ-ċittadini Ewropej skond il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali. Minn dan 
l-aspett, is-suġġeriment tas-Sur Diamandouros jidher li hu aċċettabbli. 

6. Kwistjonijiet oħra

Is-Sur Diamandouros jissuġġerixxi wkoll li r-referenzi għad-dispożizzjonijiet tat-Trattat tal-
Komunità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar għandhom jitħassru, billi dan it-trattat għalaqlu ż-
żmien fl-2002. Dan jispjega l-Emendi 1, 3  u 7 (l-ewwel parti).

                                               
1 "Sakemm tista' tgħin biex tagħmel l-inkjesti iktar effiċjenti u biex ikunu salvagwardati aħjar id-drittijiet u l-
interessi ta' persuni li rreġistraw ilmenti lilu, l-Ombudsman jista' jikkopera ma' l-awtoritajiet ta' l-istess tip 
f'ċerti Stati Membri sakemm ikun konformi mal-liġi nazzjonali applikabbli. L-Ombudsman ma jistax għalhekk 
jitlob li jara dokumenti li ma kienx ikollu aċċess għalihom skond l-Artikolu 3."
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