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L-Awdituri tal-UE biħsiebhom jeżaminaw il-
parteċipazzjoni tal-pubbliku fit-tfassil tal-liġijiet 
Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri qed twettaq awditu dwar il-parteċipazzjoni tal-pubbliku fit-tfassil 
tal-liġijiet tal-UE. B’mod partikolari, huma se jeżaminaw il-konsultazzjonijiet pubbliċi li l-
Kummissjoni Ewropea jkollha mal-partijiet ikkonċernati meta tkun qed tħejji l-proposti 
leġiżlattivi tagħha. Illum, l-awdituri ppubblikaw Dokument ta’ Sfond, “Konsultazzjoni mal-
pubbliku fit-tħejjija ta’ liġijiet tal-UE”, bħala sors ta’ informazzjoni għal dawk li huma interessati 
fis-suġġett. 

Qabel ma l-Kummissjoni tipproponi inizjattivi leġiżlattivi ġodda, hija tivvaluta l-konsegwenzi 
ekonomiċi, soċjali u ambjentali potenzjali tagħhom. Hija tikkonsulta wkoll lill-partijiet interessati 
bħaċ-ċittadini, negozji u organizzazzjonijiet oħra. L-awdituri se jivvalutaw l-effettività, ix-xerqien, 
it-trasparenza u l-aċċess miftuħ ta’ dawn il-konsultazzjonijiet pubbliċi mal-partijiet ikkonċernati. 

“Il-konsultazzjonijiet pubbliċi għandhom l-għan li jippromwovu t-trasparenza u l-obbligu ta’ 
rendikont, kif ukoll li jiżguraw l-approvazzjoni u l-appoġġ ġenerali tal-pubbliku għall-inizjattivi tal-
UE”, qalet Annemie Turtelboom, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri responsabbli għall-
awditu. “Aħna se neżaminaw il-punt sa fejn dawn il-konsultazzjonijiet qed jilħqu dawk l-objettivi.” 

L-awdituri se janalizzaw il-qafas tal-Kummissjoni għall-konsultazzjonijiet pubbliċi u se jeżaminaw 
kampjun tal-konsultazzjonijiet pubbliċi tal-Kummissjoni. Ir-rapport huwa mistenni li jiġi 
ppubblikat lejn nofs l-2019. 

Nota lill-Edituri 

Wara l-elezzjonijiet Ewropej tal-2014, il-Kummissjoni Ewropea adottat “Aġenda għal 
Regolamentazzjoni Aħjar”. L-għan tal-aġenda kien li jiġu eżaminati l-prattiki tal-UE relatati mat-
tfassil tal-liġijiet biex ikun żgurat li dawn jissodisfaw ir-rekwiżiti moderni u l-aspettattivi taċ-
ċittadini għal trasparenza massima u konsultazzjoni wiesgħa. Hija kienet ukoll favur li jingħataw 
opportunitajiet addizzjonali lil dawk iċ-ċittadini u partijiet ikkonċernati oħra li jkunu interessati 
biex jipparteċipaw matul iċ-ċiklu tal-ħajja kollha tal-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-politika. 

L-iskop ta’ din l-istqarrija għall-istampa huwa li jingħataw il-messaġġi prinċipali tad-Dokument ta’ 
Sfond tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri. Id-dokument sħiħ jinsab fuq eca.europa.eu. 
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