


 

 

Noti lill-applikant: 
 

(a) Din il-formola għandha timtela minn dawk l-applikanti li jitolbu dokumenti jew informazzjoni, inkluż 

informazzjoni fir-rigward ta’ deċiżjoni jew rakkomandazzjoni magħmula mill-Awtorità Pubblika fil-

konfront tagħhom. 

 

(b) Fil-każ ta’ informazzjoni mitluba dwar deċiżjoni jew rakkomandazzjoni magħmula mill-Awtorità 

Pubblika fil-konfront tal-applikant, it-talba għandha tiġi magħmula fi żmien sitt xhur mid-deċiżjoni jew 

rakkomandazzjoni rilevanti. Jekk ikun għadda ż-żmien, mid-data meta ttieħdet d-deċiżjoni jew 

rakkomandazzjoni rilevanti u d-data meta l-persuna kienet infurmata bid-deċiżjoni jew rakkomandazzjoni, 

is-sitt xhur japplikaw mid-data meta l-persuna kienet infurmata bid-deċiżjoni jew rakkomandazzjoni.  

 

(c) Sakemm ikun possibbli, aċċess għad-dokument għandu jkun ipprovdut skont il-preferenza tal-applikant. 

 

(d) Fil-każ ta’ dokumenti illi huma reġistrazzjoni ta’ ħsejjes u immaġini viżwali, l-Awtorità Pubblika tista’ 

tagħmel arranġamenti għall-applikant sabiex jisma’ dawn il-ħsejjes jew jara l-immaġini viżwali.  Fil-każ 

ta’ dokumenti f’forma stenografika jew f’forma kodifikata, traskrizzjoni tagħhom għandha tkun 

ipprovduta. 

 

(e) L- Awtorità Pubblika għandha tippreżenta notifika li tindika jekk it-talba tkunx ser tiġi aċċettata jew le 

skont l-Att dwar il-Libertà tal-Informazzjoni malajr daqskemm raġenevolment prattikabbli, u fi 

kwalunkwè każ mhux iżjed tard minn għoxrin ġurnata ta’ xogħol.  Dan iż-żmien jista’ jkun estiż sa 

erbgħin ġurnata ta’ xogħol skont l-artiklu 11 tal-Att dwar il-Libertà tal-Informazzjoni, f’liema każ l-

applikant jingħata avviż tal-estensjoni u r-raġunijiet dwarha.  

 

(f) Il-ħlas ikun impost mill-Awtorità Pubblika skont ir-Regolamenti tal-2010 dwar Ħlasijiet Imposti mill-

Awtoritajiet Pubbliċi għall-Aċċess għal Dokumenti. 

 

(g) L-Att dwar il-Libertà tal-Informazzjoni jintitola lill-applikant li jressaq ilmenti jew li jfittex li ssir 

investigazzjoni u rikonsiderazzjoni mill-Kummissarju għall-Informazzjoni u l-Protezzjoni tad-Data, skont 

il-każ, wara r-rikors għall-proċeduri interni dwar l-ilmenti tal-Awtorità Pubblika. 

 

(h) It-talba għal estratt jew sommarju ta’ dokument jista’ jnaqqas l-ispejjeż ta’ talba partikolari fejn l-

informazzjoni meħtieġa tkun tinsab ġo dokument kbir li jkun fih ukoll informazzjoni oħra li tkun 

irrelevanti għat-talba. 

 

(i) Proċedura Interna dwar l-Ilmenti 
Informazzjoni dwar il-Proċedura Interna dwar l-Ilmenti tal-Awtorità Pubblika, tkunu pprovduta fl-ittra ta’ 

konferma għal din l-applikazzjoni, li se tinħareġ mill-Awtorità Pubblika wara li tkun irċiviet l-

applikazzjoni.  

 

 

 


