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Rapport Annwali dwar l-operazzjonijiet tar-Reġistru tat-Trasparenza
2017

Ippreżentat mis-Segretarji Ġenerali
tal-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea

għas-

Sinjura Sylvie Guillaume, Viċi President tal-Parlament Ewropew
u

s-Sur Frans Timmermans, l-Ewwel Viċi President tal-Kummissjoni
Ewropea

Kif stipulat fil-Paragrafu 28 tal-Ftehim Interistituzzjonali rivedut dwar ir-Reġistru tat-
Trasparenza, iffirmat fis-16 ta’ April 2014 (bħala strument konġunt għall-Parlament
Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea), dan ir-Rapport Annwali jagħti rendikont tal-
operazzjonijiet tar-Reġistru tat-Trasparenza matul is-sena 2017.

Dan ir-Rapport jippreżenta l-istatistika dwar l-operat tar-Reġistru tat-Trasparenza minn
Jannar sa Diċembru 2017 u jiddeskrivi l-attivitajiet imwettqa mis-Segretarjat Konġunt tar-
Reġistru ta’ Trasparenza, b’mod partikolari fir-rigward tal-iżgurar tal-kwalità ottimali tad-
data, il-konformità ta’ monitoraġġ mal-Kodiċi tal-Kondotta u t-tkabbir tal-għarfien dwar
din l-iskema.
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I. INTRODUZZJONI

Ir-Reġistru tat-Trasparenza twaqqaf bħala skema konġunta mill-Parlament Ewropew u
l-Kummissjoni Ewropea fl-2011, permezz ta' Ftehim Interistituzzjonali. Huwa
jirrappreżenta waħda mill-għodod ewlenin biex jiġi implimentat l-impenn ta’ dawn iż-
żewġ istituzzjonijiet favur it-trasparenza. Ir-Reġistru tat-Trasparenza japplika għall-
gruppi ta’ interess u l-konsulenti li jaħdmu għal rashom kollha involuti f’attivitajiet
imwettqa bl-għan li jiġu influwenzati l-proċessi ta’ tfassil ta’ liġi u implimentazzjoni
ta’ politika tal-istituzzjonijiet tal-UE. Billi jitfa’ dawl fuq liema interessi qed jiġu
segwiti, minn min u b’liema livell ta’ riżorsi, ir-Reġistru tat-Trasparenza jippermetti
skrutinju pubbliku akbar, li jagħti liċ-ċittadini, lill-media u lill-gruppi interessati oħra l-
possibbiltà li jsegwu l-attivitajiet u l-influwenza potenzjali tar-rappreżentanti tal-
interess. Ir-Reġistru tat-Trasparenza jinkludi kważi 11 000 entità, kollha kemm huma
rreġistrati f'Kodiċi ta’ Kondotta komuni1.

II. IS-SITWAZZJONI ATTWALI TAR-REĠISTRU TAT-TRASPARENZA2

1. Statistika

Hemm sitt taqsimiet għar-reġistrazzjoni fir-Reġistru tat-Trasparenza.

"Il-lobbisti interni3 u l-assoċjazzjonijiet tan-negozju/tal-kummerċ/professjonali"
(Taqsima II)komplew ikunu l-akbar taqsima, u jirrappreżentaw kważi nofs dawk
irreġistrati kollha (ara d-dijagramma ċirkolari 1). F’din it-taqsima, is-subtaqsima,
"Assoċjazzjonijiet tal-kummerċ u tan-negozju" tirrappreżenta kważi 42 %u s-
subtaqsima”Kumpaniji u gruppi”aktar minn 37 % tat-total ta’ lobbisti interni u
assoċjazzjonijiet tan-negozju/tal-kummerċ/professjonali (ara t-Tabella 2, Taqsima II).

"Organizzazzjonijiet mhux governattivi" (Taqsima III) kienu t-tieni l-aktar tip komuni
ta’ reġistrant fl-2017, b’rappreżentanza ta’ aktar minn kwart tal-organizzazzjonijiet
reġistrati kollha.

"Konsulenzi professjonali, ditti legali, konsulenti li jaħdmu għal rashom" (Taqsima I)
segwiet, b'rappreżentanza ta' kważi 11 % tar-reġistranti kollha.

F’għadd iżgħar kien hemm"Gruppi ta’ riflessjoni, riċerka u istituzzjonijiet akkademiċi"
(Taqsima IV), segwiti minn "Organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw l-awtoritajiet
lokali, reġjonali u muniċipali eċċ." (Taqsima VI) u "Organizzazzjonijiet li
jirrappreżentaw il-knejjes u lill-komunitajiet reliġjużi" (Taqsima V).

1 Hemm inklużi biss l-entitajiet li kienu rreġistrati u attivi fil-31 ta’ Diċembru 2017.
2 Iċ-ċifri ppreżentati f’dan ir-rapport jirriflettu s-sitwazzjoni fil-31 ta’ Diċembru 2017.
3 Dan it-terminu jirreferi għal persuni impjegati fi ħdan l-organizzazzjoni u mhux, pereżempju, biex jimpjega
konsulenti esterni li jirrappreżentaw l-organizzazzjoni minn “barra”.
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Dijagramma ċirkolari 1: Distribuzzjoni tar-rappreżentanti interessati

Dijagramma ċirkolari 2: Tqassim skont is-Subtaqsima4

Taqsima I: Konsulenzi professjonali / ditti legali / konsulenti indipendenti

4 It-taqsimiet III u V m’għandhomx subtaqsimiet b’tali mod li ma humiex inklużi fit-tqassim.
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Taqsima II: Lobbisti interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ / tan-negozju /

professjonali

Taqsima IV: Gruppi ta' riflessjoni, istituzzjonijiet ta' riċerka u akkademiċi
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Taqsima VI: Organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw awtoritajiet lokali, reġjonali u

muniċipali, entitajiet oħra pubbliċi jew imħallta, eċċ.
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Tabella 3: Distribuzzjoni tar-reġistranti

Fil-31 ta' Diċembru 2017, kien hemm 11 612 reġistrant fir-Reġistru tat-
Trasparenza mifruxa fis-(sub)taqsimiet li ġejjin:

I - Konsulenzi professjonali/ditti legali/konsulenti li jaħdmu għal
rashom 1 327

Konsulenzi professjonali 768

Ditti legali 142

Konsulenti indipendenti 417

II - Lobbisti interni u assoċjazzjonijiet tan-negozju / tal-kummerċ /
professjonali 5 747

Kumpaniji u gruppi 2 154

Assoċjazzjonijiet tal-kummerċ u tan-negozju 2 396

Trade unions u assoċjazzjonijiet professjonali 863

Organizzazzjonijiet oħrajn 334

III - Organizzazzjonijiet Nongovernattivi 3 047

Organizzazzjonijiet nongovernattivi, pjattaformi u netwerks, u oħrajn simili 3 047

IV - Gruppi ta' riflessjoni, istituzzjonijiet akkademiċi u ta' riċerka 892

Gruppi ta' riflessjoni u istituzzjonijiet ta' riċerka 574

Istituzzjonijiet akkademiċi 318

V - Organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw il-knejjes u l-komunitajiet
reliġjużi 51

Organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw il-knejjes u l-komunitajiet reliġjużi 51

VI - Organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw awtoritajiet lokali, reġjonali
u muniċipali, entitajiet pubbliċi jew oħrajn imħalltin, eċċ. 548

Strutturi reġjonali 117

Awtoritajiet pubbliċi subnazzjonali oħrajn 97

Assoċjazzjonijiet transnazzjonali u netwerks ta' awtoritajiet pubbliċi
reġjonali jew subnazzjonali oħrajn 77

Entitajiet pubbliċi jew oħrajn imħalltin, maħluqa mil-liġi li l-għan tagħhom
huwa li jaġixxu fl-interess pubbliku

257



8

Kien hemm 2 430 reġistrazzjoni ġdida fir-Reġistru tat-Trasparenza fl-2017 (hemm
inklużi biss l-entitajiet li kienu rreġistrati fl-2017 u li għadha attiva fil-31 ta’ Diċembru
20175). L-għadd medju ta’ reġistrazzjonijiet ġodda fil-ġimgħa kien ta’ 202.

It-tqassim ta’ reġistrazzjonijiet ġodda kull taqsima kien kif ġej:

 344 entità fit-Taqsima I;
 1 041 fit-Taqsima II;
 675 fit-Taqsima III;
 239 fit-Taqsima IV;
 6 fit-Taqsima V u
 125 fit-Taqsima IV.

Nota:

Għal statistika annwali mill-2011, jekk jogħġbok żur il-paġna tal-istatistika6 fuq is-sit
web tar-Reġistru tat-Trasparenza.

Ċart 4: Reġistrazzjonijiet ġodda kull sena

L-għadd totali ta’ reġistranti żdied minn 10 911 fl-2016 għal 11 612 fl-2017, li
jirrappreżenta żieda ta’ aktar minn 6 % (Ċart 5).

5 Ir-raġunijiet possibbli għal diżattivazzjoni jinkludu t-tneħħija tagħhom stess, it-tneħħija mill-JTRS wara li l-
ineliġibbiltà/verifika tal-kwalità, eċċ.
6 http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/statistics.do?locale=mt&action=prepareView
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Ċart 5: L-għadd totali ta’ reġistranti fis-sena

Ir-reġistranti b’uffiċċju prinċipali bbażati fl-UE jammontaw għal madwar 77 % tar-
reġistrazzjonijiet kollha. Żewġ pajjiżi barra mill-UE (l-Istati Uniti u l-Iżvizzera) jidhru
fil-lista tal-aqwa 10 pajjiżi (Ċart 6). Hemm organizzazzjonijiet mill-Istati Membri kollha
fir-Reġistru tat-Trasparenza, b’nofs ir-reġistranti kollha jiddikjaraw uffiċċju prinċipali
f’wieħed minn dawn l-erba’ pajjiżi: Il-Belġju, il-Ġermanja, ir-Renju Unit jew Franza. Sa
30 % tar-reġistranti kollha għandhom uffiċċju fil-Belġju; għal madwar 18 % tar-
reġistranti kollha dan jirrappreżenta l-uffiċċju prinċipali tagħhom.

Ċart 6: Distribuzzjoni tar-reġistranti skont il-pajjiż — l-ewwel 107

7 Din l-istatistika hija bbażata fuq il-post tal-uffiċċju prinċipali tar-reġistrant kif indikata fir-reġistrazzjoni. Xi
reġistranti jista’ jkollha uffiċċju ddedikat għall-UE fil-Belġju minbarra l-uffiċċju prinċipali.
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2. Inċentivi għar-reġistrazzjoni

Għall-kuntrarju tal-2016, fl-2017 ma ġie introdott l-ebda inċentiv ġdid għar-
reġistrazzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kummissjoni Ewropea li tista’ tkun ir-
raġuni għalfejn l-għadd ta’ reġistrazzjonijiet ġodda reġa’ lura għal-livell tal-2015 (Ċart
4).

Ir-reġistrazzjoni hija prekundizzjoni għal organizzazzjonijiet u individwi li jaħdmu għal
rashom li r-rappreżentanti tagħhom ikunu ġew mistiedna jitkellmu f’seduti ta’ smigħ tal-
kumitati tal-Parlament Ewropew jew li qed ifittxu aċċess iffaċilitat fil-bini tiegħu.
Akkreditazzjoni ta’ aċċess għall-bini tal-Parlament Ewropew tista’ tingħata għal perjodu
ta’ mhux aktar minn 12-il xahar. Fl-2017 il-Parlament Ewropew ħareġ madwar 8 000
awtorizzazzjoni għal aċċess lil individwi, għar-rappreżentanti ta’ madwar 2 500
organizzazzjoni fir-Reġistru tat-Trasparenza (jew bħala talba ġdida jew tiġdid). Dan
jirrappreżenta xi tkabbir meta mqabbel mal-2016. Mill-2017, il-Parlament Ewropew ma
għadux jippermetti lid-detenturi ta’ badges fit-tul minn organizzazzjonijiet sospiżi li
jużaw il-badge tagħhom matul il-perjodu ta’ sospensjoni. L-aċċess tagħhom jista’ jiġi
stabbilit mill-ġdid malli titneħħa tas-sospensjoni tal-organizzazzjoni biss.

Il-Kummissjoni Ewropea kompliet tinforza r-regoli applikabbli għar-rappreżentanti ta’
interess stabbiliti fl-2016 fir-rigward ta’ membri ta’ gruppi ta’ esperti u fl-2014 dwar “l-
ebda reġistrazzjoni, l-ebda laqgħa” ma’ Kummissarji, Membri tal-Kabinett jew Diretturi
Ġenerali8.

Il-lista sħiħa ta’ inċentivi għar-reġistrazzjoni offruti miż-żewġ istituzzjonijiet hija
disponibbli fuq is-sit web tar-Reġistru tat-Trasparenza9.

3. Żjajjar fuq is-sit tar-Reġistru tat-Trasparenza

Fl-2017, is-sit web tar-Reġistru ta’ Trasparenza10 kellu medja ta’ 360 000 żjara11 (30 000
żjara kull xahar). L-akbar numru ta’ żjarat oriġina mill-Belġju (35 %), segwit mill-
Ġermanja (12 %) u mir-Renju Unit (8 %). Madwar 67 % taż-żjarat kienu diretti, filwaqt
li 14 % sabu s-sit web permezz ta’ magni tat-tiftix. Rigward il-preferenzi lingwistiċi, il-
verżjoni Ingliża tas-sit web iġġenerat kważi 56 % ta’ dawn iż-żjarat, segwita mill-Franċiż
(14 %) u mill-Ġermaniż (10 %).

III. ATTIVITAJIET TAS-SEGRETARJAT KONĠUNT TAR-REĠISTRU TAT-

TRASPARENZA

Is-Segretarjat Konġunt tar-Reġistru tat-Trasparenza (minn hawn ’il quddiem: is-
Segretarjat tar-Reġistru)hu magħmul minn grupp ta’ uffiċjali mill-Parlament Ewropew
u mill-Kummissjoni Ewropea. Hemm involuti b’kollox 11-il uffiċjal assenjati full-time

8 "Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-25 ta' Novembru 2014 dwar il-pubblikazzjoni ta' informazzjoni dwar laqgħat li jsiru
bejn id-Direttorati Ġenerali tal-Kummissjoni u organizzazzjonijiet jew persuni li jaħdmu għal rashom" - C(2014) 9048
u "d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-25 ta' Novembru 2014 dwar il-pubblikazzjoni ta' informazzjoni dwar laqgħat li saru
bejn Membri tal-Kummissjoni u organizzazzjonijiet jew individwi li jaħdmu għal rashom" - C(2014) 9051
9 http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do;TRPUBLICID-
prod=zn3Bu37HVgScAerUCZ1YmqwADpYM6Uen1yYgQiTXYN2f9ZdCoBgY!1758742562?locale=en&reference=
WHOS_IS_EXPECTED_TO_REGISTER
10 http://ec.europa.eu/transparencyregister/public
11 “Żjara” hija ddefinita bħala viżitatur li jidħol fis-sit web għall-ewwel darba. Jekk l-istess viżitatur iżur l-istess paġna
aktar minn 30 minuta wara l-aħħar darba li jara l-paġna, dan jiġi rreġistrat bħala żjara ġdida.
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jew part-time: 5 tal-Parlament Ewropew u 6 tal-Kummissjoni Ewropea. Għal kompiti
marbuta mar-Reġistru ta’ Trasparenza ix-xogħol tagħhom jammonta għal madwar 6
ekwivalenti full-time.

Is-segretarjat tar-Reġistru huwa responsabbli mill-ġestjoni ta’ kuljum tar-Reġistru tat-
Trasparenza; jipprovdi servizzi tal-helpdesk, joħroġ linji gwida għar-reġistrazzjoni,
jagħmel kontrolli tal-kwalità tad-data, jittratta t-twissijiet u l-ilmenti li jaslu,
jikkoordina l-iżvilupp u l-manutenzjoni tal-IT, u jwettaq attivitajiet ta’
sensibilizzazzjoni u attivitajiet oħrajn ta' komunikazzjoni biex jippromwovi l-iskema.
Is-segretarjat tar-Reġistru jopera bil-koordinazzjoni tal-Kap tal-Unità tat-Trasparenza
fis-Segretarjat Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kunsill tal-UE kien osservatur
għal-laqgħat tas-Segretarjat tar-Reġistru fl-2017.

1. Monitoraġġ tad-data fir-Reġistru tat-Trasparenza

Wieħed mill-kompiti ewlenin tas-Segretarjat tar-Reġistru huwa li jissorvelja l-kwalità
ġenerali tad-data fir-Reġistru tat-Trasparenza billi jwettaq verifiki dwar l-eliġibbiltà u
l-kwalità ta’ kull reġistrazzjoni ġdida. Barra minn hekk, is-Segretarjat tar-Reġistru
jfittex li jiżgura segwitu xieraq għat-twissijiet u l-ilmenti li jirċievi minn partijiet terzi.

Is-Segretarjat tar-Reġistru jikkoordina l-iżvilupp ta’ soluzzjonijiet innovattivi tal-IT
biex itejjeb is-sistema li r-Reġistru tat-Trasparenza huwa bbażat fuqha. Verżjoni
aġġornata ta’ din l-għodda ġiet varata f’Mejju 2017 u introduċiet detezzjoni
awtomatika u indikazzjoni ta’ kwistjonijiet potenzjali ta’ kwalità tad-data tar-
reġistrazzjonijiet. Reġistrazzjoni u aġġornamenti issa huma ffaċilitati bil-provvista ta’
gwida addizzjonali għall-utenti dwar data potenzjalment inkonsistenti, żbalji li jsiru
b’mod frekwenti, jew billi jiġi enfasizzat fejn hemm bżonn li jiġu pprovduti
ġustifikazzjonijiet. L-għan huwa li tingħata għajnuna lir-reġistranti jipprovdu
deskrizzjoni aktar preċiża tal-attivitajiet tal-affarijiet pubbliċi li jkunu wettqu vis-à-vis
l-istituzzjonijiet tal-UE, inklużi l-elementi finanzjarji rilevanti.

Reġistrazzjonijiet ġodda ma’ sitwazzjonijiet subottimali ta’ kwalità tad-data (193 każ
fl-2017), kienu għall-ewwel darba soġġetti għal validazzjoni minn qabel, qabel il-
pubblikazzjoni mis-Segretarjat Komuni tar-Reġistru tat-Trasparenza. Aktar kontrolli
tal-kwalità ġabu magħhom riżultati tanġibbli. Filwaqt li l-għadd ta’ reġistrazzjonijiet
b’data subottimali ġie stmat għal madwar 9 % f’Mejju 2017, dan reġa’ naqas għal
madwar 5 % sa tmiem is-sena.

Minn Diċembru 2017, ir-Reġistru tat-Trasparenza awtomatikament jipprovdi
informazzjoni dwar il-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni12 li jinħatru għalihom ir-
reġistranti, miġjuba minn reġistranti fir-Reġistru tal-Gruppi ta’ Esperti tal-
Kummissjoni u entitajiet simili oħra13. Dan l-element il-ġdid iżid it-trasparenza u l-
affidabbiltà tad-data u jnaqqas il-piż amministrattiv għal entitajiet reġistrati.

Helpdesking

Biex tingħata għajnuna lir-reġistranti is-Segretarjat tar-Reġistru jipprovdi servizz ta’
helpdesk. Fl-2017 is-Segretarjat tar-Reġistru wieġeb 1 022 mistoqsija individwali

12 Dan jirreferi għal individwi maħtura biex jirrappreżentaw interess komuni maqsum bejn il-partijiet interessati
f’qasam ta’ politika partikolari, li ma jirrappreżentawx parti interessata individwali, iżda orjentazzjoni ta’ politika
komuni għad-diversi organizzazzjonijiet tal-partijiet interessati (“Membri tat-tip B”) u għall-organizzazzjonijiet fis-
sens wiesa’ tal-kelma, inklużi kumpaniji, assoċjazzjonijiet, NGOs, trejdjunjins, universitajiet, istituti ta’ riċerka, ditti
legali u konsulenzi (“Membri tat-tip C”), kif stabbilit fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C(2016) 3301 tat-30 ta’ Mejju
2016.
13 http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?Lang=MT
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mibgħuta permezz tal-formola online multilingwi “Ikkuntattjana”. Minn dawn, 610
talbiet ikkonċernaw ir-reġistrazzjonijiet eżistenti filwaqt li 150 ikkonċernaw
reġistrazzjonijiet ġodda; 262 messaġġ kienu relatati ma’ kwistjonijiet oħra. Barra minn
hekk, is-Segretarjat tar-Reġistru joffri linja tat-telefon matul sigħat tal-ġimgħa
ddedikati.

1.1 Verifiki tal-kwalità

“Kontrolltal-kwalità” huwa sett ta’ verifiki mwettqa mis-Segretarjat tar-Reġistru biex
jiżgura l-kwalità u l-akkuratezza tad-data ppreżentata mir-reġistranti skont l-Anness II
tal-Ftehim Interistituzzjonali, sabiex jiġu evitati żbalji fattwali u reġistrazzjonijiet mhux
eliġibbli. F’każ ta’ nuqqas ta’ konformità mar-rekwiżiti stipulati fl-Anness II tal-
Ftehim, is-Segretarjat tar-Reġistru jibda djalogu mar-reġistranti biex jidentifika
soluzzjoni sodisfaċenti.

Fl-2017, is-Segretarjat tar-Reġistru wettaq 3 624 verifika tal-kwalità. F’dak li
jirrigwarda l-verifiki tal-kwalità mwettqa, 53 % tar-reġistrazzjonijet kienu meqjusa
bħala korretti (1 921), filwaqt li l-bqija kienu kkuntattjati fir-rigward tal-eliġibbiltà jew
ta' inkonsistenzi tad-data mniżżla fl-entrati tagħhom. Mill-1 703 entitajiet ikkuntattjati,
715-il entità tneħħew mir-Reġistru tat-Trasparenza għal waħda mir-raġunijiet li ġejjin:
inkonsistenzi, data skorretta jew mhux kompluta, nuqqas ta' aġġornament, u
ineliġibbiltà. Mid-988 entità li jifdal, 765 entità aġġornaw ir-reġistrazzjoni tagħhom
b’mod sodisfaċenti fuq gwida mis-Segretarjat tar-Reġistru, filwaqt li 223 verifika tal-
kwalità kienu għadhom għaddejjin fil-31 ta’ Diċembru 2017.

1.2 Twissijiet

"Twissija" hija mekkaniżmu li jippermetti lil partijiet terzi jinfurmaw lis-Segretarjat tar-
Reġistru dwar ir-reġistrazzjonijiet ta’ entità waħda jew aktar li jista’ jkun fihom żbalji
fattwali jew li ma jkunux eliġibbli. Fl-2017, is-Segretarjat tar-Reġistru rċieva 20 twissija
individwali (tmienja li oriġinarjament waslu bħala lmenti kienu kkwalifikati mill-ġdid
bħala “twissijiet”). Dawn it-twissijiet kienu dwar total ta’ 24 organizzazzjoni, peress li xi
twissijiet kienu jikkonċernaw aktar minn entità waħda.

Meta s-Segretarjat tar-Reġistru jirċievi notifiki dwar ksur possibbli tal-Kodiċi ta’
Kondotta, li taqa’ esklussivament taħt il-punt (d) tal-Kodiċi ta’ Kondotta14, dawn in-
notifiki jiġu pproċessati bħala “twissijiet”, meta jkunu relatati ma’ żbalji fattwali
potenzjali li jinsabu fid-datatar-reġistranti.

1.3 Ilmenti

"Ilment" ifisser notifika li tallega ksur minn reġistrant ta’ kwalunkwe wieħed mill-
obbligi skont il-Kodiċi ta’ Kondotta, ħlief għal allegazzjonijiet dwar żbalji fattwali li
jkunu ttrattati bħala "twissijiet" (ara 1.2 fuq).

Fl-2017, is-Segretarjat tar-Reġistru rċieva 21 ilment, li minnhom 3 kienu ammissibbli
bħala "lmenti" u tmienja ġew ikkwalifikati mill-ġdid bħala "twissija". Għaxar ilmenti
ġew meqjusa mhux ammissibbli, jew għax kienu jikkonċernaw kwistjonijiet barra mill-

14 Trasparenza il-punt (d) tal-Kodiċi ta’ Kondotta tar-Reġistru: [rappreżentanti ta’ interess
għandhom] jiżguraw li, sa fejn ikunu jafu huma, it-tagħrif li jagħtu meta jirreġistraw u sussegwentement fil-qafas tal-
attivitajiet tagħhom koperti mir-reġistru, ikun komplet, aġġornat u ma jiżgwidax; jaċċettaw li t-tagħrif kollu pprovdut
ikun soġġett għal eżami mill-ġdid u jaqblu li jikkooperaw mat-talbiet amministrattivi għal informazzjoni u
aġġornamenti kumplementari.
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ambitu tal-Ftehim Interistituzzjonali dwar ir-Reġistru tat-Trasparenza, jew minħabba li
ma ġewx pprovduti elementi biex jissostanzjaw l-ilment.

It-tliet ilmenti ammissibbli kienu jirrigwardaw ksur possibbli ta’ klawżola waħda jew
aktar li ġejjin tal-Kodiċi ta' Kondotta:

 klawżola (b) “m'għandhomx jiksbu jew jipprovaw jiksbu informazzjoni jew
deċiżjonijiet b'mod diżonest jew bl-użu ta' pressjoni indebita jew imġiba mhux
xierqa”;

 klawżola (c) “m'għandhomx jippretendu li għandhom relazzjoni formali mal-
Unjoni Ewropea jew ma' xi waħda mill-istituzzjonijiet tagħha fit-
tranżazzjonijiet tagħhom ma' terzi, jew jirrappreżentaw b'mod qarrieqi l-effett
tar-reġistrazzjoni b'mod li jiżgwida lill-partijiet terzi jew lill-uffiċjali jew
persunal ieħor tal-Unjoni Ewropea, jew jużaw il-logos tal-istituzzjonijiet tal-UE
mingħajr awtorizzazzjoni espressa”; u

 klawżola (m) “josservaw strettament ir-Regoli ta' Proċedura relevanti tal-
Parlament Ewropew”.

Wara investigazzjoni mis-Segretarjat tar-Reġistru u permezz ta’ kuntatt mar-reġistranti
kkonċernati, waħda mit-tliet ilmenti ammissibbli ngħalqet b’aġġornamenti pprovduti
mir-reġistrant ikkonċernat, filwaqt li żewġ reġistrazzjonijiet tneħħew mir-Reġistru tat-
Trasparenza għal nuqqas ta’ eliġibbiltà. Fuq inizjattiva proprja addizzjonali nfetħet
investigazzjoni dwar allegazzjonijiet ta’ mġiba mhux xierqa minn reġistrant mis-
Segretarjat tar-Reġsitru tard fl-2017.

2. Gwida u sensibilizzazzjoni

Is-Segretarjat tar-Reġistru jwettaq regolarment taħriġ intern u estern tal-attivitajiet ta’
komunikazzjoni mmirati lejn is-sensibilizzazzjoni dwar ir-Reġistru tat-Trasparenza u
jippromovi l-użu tiegħu.

 Barra minn hekk, il-Parlament Ewropew organizza tmien sessjonijiet ta’ taħriġ
u sessjonijiet ta’ informazzjoni interni għall-Membri u l-assistenti tagħhom, kif
ukoll tal-persunal;

 Il-Kummissjoni Ewropea organizzat ħames korsijiet ta’ taħriġ ta’ ġurnata sħiħa
għall-persunal bit-titlu “L-ittrattar kif xieraq u b’mod effetti mal-lobbisti.” Ġew
organizzati seba' sessjonijiet ta’ taħriġ dwar l-etika, it-trasparenza u r-
relazzjonijiet mal-lobbisti għall-Kabinetti u fi ħdan is-Segretarjat Ġenerali.

Barra minn hekk matul is-sena ngħataw madwar 30 preżentazzjoni lill-partijiet
ikkonċernati u lil gruppi ta’ viżitaturi miż-żewġ istituzzjonijiet.

Ir-Reġistru tat-Trasparenza u s-suġġett tar-regolament dwar l-illobbjar fil-livell tal-UE
jkompli jattira ħafna interess fiċ-ċrieki akkademiċi. Is-Segretarjat tar-Reġistru pprovda
wkoll informazzjoni għal studenti u riċerkaturi universitarji li jiktbu dokumenti
akkademiċi dwar dawn is-suġġetti.
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3. Il-Portal tad-Data Miftuħa tal-UE u r-Reġistru tat-Trasparenza

L-2017 rat titjib sinifikanti fid-disponibbiltà ta’ data miftuħa dwar ir-Reġistru tat-
Trasparenza. Settijiet ta’ data storika15 saru disponibbli fuq il-Portal tad-Data Miftuħa
tal-UE; dawn jinkludu dawk il-listi ta’ organizzazzjonijiet reġistrati, bid-data tagħhom,
u ta’ persuni akkreditati għall-aċċess fil-binjiet tal-Parlament Ewropew li tmur lura għal
Jannar 2015. Is-sit web iġġenera madwar 15 000 żjara u 5 000 tniżżila, u dan jagħmlu
s-seba’ l-aktar sett ta’ data miżjur u s-sitt l-aktar li tniżżel fuq il-Portal tad-Data
Miftuħa tal-UE. Barra minn hekk, inħolqu viżwali interattivi16 li jippermettu l-
esplorazzjoni tad-data tar-Reġistru tat-Trasparenza f’varjetà ta’ modi.

IV. KONKLUŻJONI

It-tkabbir fir-reġistrazzjonijiet kompla fl-2017 għalkemm kien jidher li batta meta
mqabbel mal-2016, b’2 430 entità ġdida jingħaqdu matul is-sena. Ir-Reġistru tat-
Trasparenza llum huwa wieħed mill-akbar tat-tip tiegħu fid-dinja. Il-viżibbiltà u l-
importanza tiegħu bħala bażi ta’ data ta’ rappreżentanti ta’ interess li wieħed jaċċessa
qed tiżdied b’mod kostanti fi Brussell u mhux biss.

Billi jħares il-Kodiċi ta’ Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza, is-Segretarjat tar-
Reġistru żgura li sar segwitu amministrattiv xieraq għal numru dejjem jiżdied ta’
twissijiet u lmenti li jaslu. It-titjib tal-kwalità tad-data ġenerali fir-Reġistru tat-
Trasparenza kien prijorità ewlenija oħra fl-2017. Bħala għajnuna bil-kwalità tad-data, sar
sforz sinifikanti għall-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ soluzzjoni tal-IT innovattivi biex
jiffaċilitaw ir-reġistrazzjoni/il-proċess ta’ aġġornament għal reġistranti ġodda u eżistenti,
essenzjalment biex jgħinuhom jevitaw l-iżjed żbalji frekwenti. Ġie msaħħaħ ukoll il-
monitoraġġ u kontroll min-naħa tas-Segretarjat tar-Reġistru permezz ta’ dan il-
mekkaniżmu awtomatiku. L-ewwel indikazzjonijiet huma li l-kwalità ġenerali tad-data
fir-Reġistru tat-Trasparenza qed titjieb b’mod gradwali fil-biċċa l-kbira bħala riżultat tal-
introduzzjoni ta’ din l-għodda.

Meta wieħed iħares lejn l-istampa politika usa’, fl-2017 seħħew diversi żviluppi politiċi li
ta’ min isemmihom. Il-Parlament Ewropew organizza sessjoni pubblika ta’ ħidma fl-10
ta’ Mejju 2017 bit-titolu “Trasparenza tal-UE — Lobbying, il-Parlament u l-Fiduċja
Pubblika”17. Fil-kuntest tal-proposta tal-Kummissjoni għal Ftehim Interistituzzjonali ġdid
dwar Reġistru tat-Trasparenza obbligatorju18, il-Parlament Ewropew adotta l-mandat ta’
negozjar tiegħu fil-15 ta’ Ġunju 201719 u l-Kunsill adotta l-mandat tiegħu fis-6 ta’
Diċembru 201720. Żewġ laqgħat interistituzzjonali ta’ orjentament saru mal-Presidenza
Estonjana tal-Kunsill tal-UE fis-6 ta’ Settembru u fit-12 ta’ Diċembru 2017.
Rappreżentanti politiċi21 mit-tliet istituzzjonijiet politiċi bdew in-negozjati dwar Reġistru
tat-Trasparenza tal-UE obbligatorju fl-ewwel kwart tal-2018.

15 https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/transparency-register
16 http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/datavisualisation/
17 https://epthinktank.eu/2017/05/30/lobbying-parliament-public-trust-eu-transparency-register-workshop-of-10-may-
2017/
18 http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/1-2016-627-EN-F1-1.PDF
19 http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20170622RES78125/20170622RES78125.pdf
20 http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/12/06/transparency-register-council-agrees-mandate-
for-negotiations/
21 Sylvie Guillaume, Viċi President responsabbli għar-Reġistru tat-Trasparenza, u Danuta Hübner, President tal-
Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali tal-Parlament, l-Ewwel Viċi President Frans Timmermans għall-Kummissjoni
Ewropea u Matti Maasikas, Deputat Ministru għall-Affarijiet Ewropej għal il-Presidenza Estonjana.
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