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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW 

It-trasparenza, ir-responsabbiltà u l-integrità fl-istituzzjonijiet tal-UE 

(2015/2041(INI)) 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra d-deċiżjoni tiegħu tal-15 ta' April 2014 dwar il-modifika tal-ftehim 

interistituzzjonali dwar ir-Reġistru tat-Trasparenza1 (EU lobby register); 

– wara li kkunsidra d-deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-25 ta' Novembru 2014 li ma tiltaqax 

ma' lobbyists mhux irreġistrati u tippubblika informazzjoni dwar laqgħat ta' lobbyists, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali u l-opinjonijiet 

tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali, il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit, il-

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, il-Kumitat għall-

Affarijiet Legali u l-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A8-

0000/2015), 

A. billi l-Unjoni "għandha tirrispetta l-prinċipju tal-ugwaljanza taċ-ċittadini tagħha, li 

għandhom jingħataw attenzjoni ndaqs mill-istituzzjonijiet" (Artikolu 9 tat-Trattat dwar 

l-Unjoni Ewropea), u billi "kull ċittadin għandu d-dritt li jipparteċipa fil-ħajja 

demokratika tal-Unjoni" u "d-deċiżjonijiet għandhom jittieħdu b'mod kemm jista' jkun 

miftuħ u qrib iċ-ċittadin" (Artikolu 10(3)); 

B. billi l-istituzzjonijiet tal-UE huma, fil-biċċa l-kbira diġà quddiem l-istituzzjonijiet 

politiċi nazzjonali u reġjonali f'termini tat-trasparenza, ir-responsabbiltà u l-integrità 

tagħhom; 

C. billi, fid-dawl tad-distanza akbar bejn l-UE u ċ-ċittadini tagħha, l-istituzzjonijiet tal-UE 

jeħtieġ ifittxu l-ogħla standards possibbli ta' trasparenza, responsabbiltà u integrità; 

D. billi l-lobbying mhux trasparenti u mhux ibbilanċjat jippreżenta theddida sinifikanti 

għat-tfassil tal-politika u għall-interess pubbliku; 

L-introduzzjoni ta' ambitu leġiżlattiv, li jagħmel ir-reġistru tal-lobbying obbligatorju kemm 

jista' jkun 

1. Jemmen li l-Kummissjoni, il-Parlament u l-Kunsill għandhom jirreġistraw u jiżvelaw 

kwalunkwe input mingħand lobbyists jew rappreżentanti ta’ interess dwar abbozzi ta’ 

politiki, liġijiet u emendi bħala “impronta leġiżlattiva”; jissuġġerixxi li din l-impronta 

leġiżlattiva għandha tikkonsisti f’formola annessa ma’ rapporti, b'dettalji tal-lobbyists li 

ltaqgħu magħhom dawk inkarigati minn fajl partikolari fil-proċess tat-tfassil ta' kull 

rapport, u dokument ieħor li jelenka kull input bil-miktub riċevut; 

2. Jistieden lill-Kummissjoni biex tespandi u ttejjeb l-inizjattiva eżistenti tagħha kif 

                                                 
1 Testi adottati, P7_TA(2014)0376.  
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stabbilit fid-deċiżjoni tagħha tal-25 ta’ Novembru 2014 dwar il-pubblikazzjoni ta’ 

informazzjoni dwar laqgħat magħmula bejn Membri tal-Kummissjoni u 

organizzazzjonijiet jew individwi li jaħdmu għal rashom; iqis li r-reġistrazzjoni tad-data 

tal-laqgħat għandha tkun estiża biex tinkludi lil kull persuna involuta fil-proċess tat-

tfassil tal-politika tal-UE; 

3. Jistieden lill-Kummissjoni tagħmel l-informazzjoni kollha dwar l-influwenza ta' 

lobbyists aċċessibbli faċilment għall-pubbliku permezz ta’ bażi tad-data online waħda 

ċentralizzata; 

4. Iqis li, fost il-Membri tal-Parlament Ewropew, dawk maħtura bħala rapporteur jew 

presidenti ta’ kumitati għandhom responsabbiltà speċjali li jkunu trasparenti dwar il-

kuntatti tagħhom mal-lobbyists fid-dawl tar-rwol tagħhom fil-leġiżlazzjoni tal-UE; 

5. Jissuġġerixxi li l-Kodiċi ta’ Kondotta għandu jiġi emendat sabiex jagħmilha 

obbligatorja għar-rapporteurs u għall-presidenti tal-kumitati li jadottaw l-istess prattika 

li jiltaqgħu esklużivament ma' lobbyists reġistrati u li jippubblikaw informazzjoni online 

dwar laqgħat ta' dan it-tip u għar-rapporteurs li jippubblikaw impronta leġiżlattiva; 

6. Jemmen li emenda għandha tintroduċi aġġornamenti obbligatorji ta’ kull xahar dwar l-

infiq tal-lobbying; 

7. Itenni t-talba li ilu jagħmel li r-reġistru tal-lobbyists lill-UE jkun appoġġat permezz ta' 

att legali biex jingħalqu l-lakuni kollha u jkun hemm reġistru obbligatorju għalkollox 

għal-lobbyists kollha; iqis li l-proposta għal dan l-att legali tista’ tqis il-progress miksub 

bis-saħħa tal-bidliet fil-ftehim interistituzzjonali u l-Kodiċi ta’ Kondotta tal-Parlament; 

8. Itenni t-talba tiegħu lill-Kunsill li jingħaqad mar-reġistru tal-lobbyists mill-aktar fis 

possibbli; 

It-trasparenza, ir-responsabbiltà u l-integrità fit-trattament mal-lobbyists 

9. Iqis it-trasparenza tal-lobbying permezz ta’ rappurtar ta’ kull xahar mil-lobbyists dwar 

il-laqgħat tagħhom bħala element ewlieni għal leġiżlazzjoni futura tal-UE; 

10. Iqis li fl-interpretazzjoni ta' 'mġiba mhux xierqa' skont it-tifsira tal-punt (b) tal-Kodiċi 

ta’ Kondotta anness mal-ftehim interistituzzjonali modifikat dwar ir-Reġistru ta' 

Trasparenza tal-2014, din l-espressjoni għandha tinftiehem li tinkludi r-rifjut ta' stediniet 

formali għal seduti ta' smigħ jew kumitati mingħajr raġuni biżżejjed; 

11. Jinsisti li ditti legali reġistrati għandhom jiddikjaraw fir-reġistru tal-lobbying lill-klijenti 

kollha li d-ditti jwettqu attivitajiet f'isimhom; 

12. Jitlob lill-Bureau biex jirrestrinġi l-aċċess għall-bini tal-Parlament għal 

organizzazzjonijiet jew individwi mhux reġistrati billi jġiegħel lil kull min iżur il-bini 

tiegħu jiffirma dikjarazzjoni li huma mhumiex lobbyists li jaqgħu fil-kamp ta’ 

applikazzjoni tar-reġistru, jew inkella jiddikjaraw ir-reġistrazzjoni tagħhom; 

13. Jemmen li huwa meħtieġ, b’urġenza, li tiġi introdotta sistema xierqa ta’ monitoraġġ tal-

informazzjoni sottomessa sabiex ikun żgurat li l-informazzjoni li jipprovdu r-reġistranti 
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tkun sodisfaċenti, preċiża, aġġornata u komprensiva; 

14. Jemmen li mill-inqas 5 % tad-dikjarazzjonijiet għandhom jiġu ċċekkjati kull sena; 

15. Jemmen li r-rappreżentanzi ta’ gvernijiet nazzjonali, reġjonali u lokali m’għandhomx 

jaqgħu fl-ambitu tar-reġistru tal-lobbying tal-UE jekk huma jkollhom reġistru tal-

lobbying obbligatorju tagħhom stess u ma joffrux spazju għall-ħidma ta' atturi privati 

jew korporattivi fi ħdan ir-rappreżentanzi tagħhom; 

Id-difiża tal-integrità kontra l-kunflitti ta’ interess 

16. Jemmen li l-membri tal-Kumitat Konsultattiv magħżula minn fost il-membri tal-

Parlament Ewropew għandhom jiġu kkomplementati b’maġġoranza ta’ membri 

magħżula esternament li jkunu esperti kwalifikati fil-qasam tar-regolamentazzjoni tal-

etika u għandhom jintgħażlu minn sejħa miftuħa u jinkludu membri tas-soċjetà ċivili; 

17. Jemmen li l-Kodiċi ta’ Kondotta għandu jiġi emendat biex jagħti s-setgħa lill-Kumitat 

Konsultattiv imkabbar li jadotta d-deċiżjonijiet finali minflok il-President; 

18. Jemmen li r-Regoli ta’ Proċedura għandhom jiġu emendati fir-rigward tad-

dikjarazzjonijiet tal-interessi finanzjarji tal-Membri biex jinkarigaw lill-Kumitat 

Konsultattiv u l-amministrazzjoni ta' appoġġ li jagħmlu kontrolli tal-fatti f’kampjuni u 

biex jagħtuhom is-setgħa li jitolbu l-provi fejn ikun meħtieġ; 

19. Jemmen li l-Artikolu 3 tal-Kodiċi ta’ Kondotta għall-Membri għandu jerġa’ jinkiteb 

biex jinkludi projbizzjoni ċara, għall-Membri, ta' kwalunkwe impjieg ieħor jew xogħol 

bi ħlas ieħor li jistgħu jwasslu għal kunflitt ta’ interess; 

20. Jemmen li l-Membri għandu jkollhom ir-rimunerazzjoni mħallsa lilhom mill-Parlament 

imnaqqsa b’nofs dak li jaqilgħu, kemm bħala impjegati u kemm bħala persuni li jaħdmu 

għal rashom, minn kwalunkwe attività barranija b’mod parallel għall-uffiċċju tagħhom 

bħala Membri tal-Parlament Ewropew; 

Perjodi ta’ preklużjoni li jassiguraw l-integrità fost l-uffiċjali u l-persunal 

21. Jemmen li l-Kodiċi ta’ Kondotta għandu jiġi emendat biex jipprevedi perjodu ta’ 

preklużjoni ta' tliet snin li matulhom il-membri ma jistgħux ikunu involuti f’attivitajiet 

ta' lobbying fil-qasam tar-responsabilitajiet parlamentari tagħhom; 

22. Jemmen li għall-Membri tal-Kummissjoni l-perjodu ta' preklużjoni għandu jiġi estiż 

għal tliet snin u li perjodu ta' preklużjoni ta' sentejn għandu japplika wkoll għall-

persunal kollu tal-Kummissjoni involut fit-tfassil jew fl-implimentazzjoni tal-

leġiżlazzjoni jew trattati tal-UE, inkluż il-persunal kuntrattwali; 

Kompożizzjoni bilanċjata tal-gruppi ta' esperti  

23. Jilqa’ l-intenzjoni tal-Kummissjoni li ssegwi r-rakkomandazzjonijiet tal-Ombudsman 

kontra l-kunflitti ta’ interess fil-gruppi ta' esperti; 

24. Jappoġġa t-talba tal-Ombudsman li d-dħul fir-reġistru tal-lobbying isir rekwiżit għall-

ħatra fi gruppi ta’ esperti sakemm il-Membri kkonċernati ma jkunux uffiċjali 
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governattivi u ma jirċevux it-totalità jew il-parti l-kbira tad-dħul l-ieħor tagħhom minn 

istituzzjonijiet bħal universitajiet; 

L-integrità permezz ta' kontroll indipendenti tal-finanzjament tal-partiti politiċi Ewropej 

25. Iqis li l-kontroll mill-Parlament tal-finanzjament tal-partiti politiċi Ewropej hu kunflitt 

ta’ interess mhux meħtieġ; 

26. Jitlob li l-kontroll tal-finanzjament tal-partiti politiċi Ewropej jiġi assenjat lil entità 

newtrali; 

It-twettiq tal-objettiv ta' aċċess sħiħ għad-dokumenti 

27. Jitlob li ċ-ċittadini jkollhom l-istess dritt ta’ appell meta jitolbu informazzjoni li jgawdu 

meta jitolbu dokumenti speċifiċi; 

28. Iqis li hu eżemplari li l-Parlament jelenka d-dokumenti kollha disponibbli bħala parti 

minn reġistru online u jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill biex isegwu dan l-

eżempju fir-rigward tad-dokumenti kollha tagħhom; 

29. Iqis li r-Regolament (KE) Nru 1049/2001 għandu jiġi aġġornat b’mod urġenti, kif jitlob 

it-Trattat ta’ Lisbona, billi jitwessa’ l-kamp ta’ applikazzjoni tiegħu biex jinkludi fih l-

istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji kollha tal-UE li attwalment mhumiex 

koperti, bħalma huma l-Kunsill Ewropew, il-Bank Ċentrali Ewropew, il-Qorti tal-

Ġustizzja Ewropea, l-Europol u l-Eurojust; 

30. Jitlob li l-Kummissjoni tiżgura li l-atturi mhux tal-UE li jirċievu fondi tal-UE jkollhom 

l-istess responsabbiltà daqs l-istituzzjonijiet tal-UE meta jonfqu fondi bħal dawn; 

31. Jemmen li d-dritt ta' aċċess tal-Parlament għal dokumenti ta’ istituzzjonijiet oħrajn tal-

UE qatt m'għandu jitqies li hu iktar dgħajjef minn dak ta’ ċittadini individwali, skont ir-

Regolament (KE) Nru 1049/2001; 

It-trasparenza għall-finijiet ta’ responsabbiltà fil-proċess leġiżlattiv 

32. Jiddispjaċih li n-nuqqas ta’ trasparenza tal-Kunsill qed iżomm liċ-ċittadini u lill-

parlamenti nazzjonali milli jżommu l-gvernijiet responsabbli minħabba nuqqas ta’ 

informazzjoni dwar il-pożizzjonijiet tal-Istati Membri individwali; 

33. Jemmen, għalhekk, li laqgħat preparatorji fi ħdan il-Kunsill għandhom ikunu pubbliċi 

daqs il-laqgħat tal-kumitati tal-Parlament; 

34. Jemmen li l-presidenti tal-kumitati tal-Parlament għandhom jippubblikaw, b’mod 

proattiv, il-minuti u d-dokumenti kollha użati fi trilogi; 

35. Jistieden lill-Presidenza tal-Kunsill biex tinkludi d-dokumenti kollha tat-trilogi fir-

reġistru tad-dokumenti biex jingħata lok ta' aċċess f’konformità mar-Regolament (KE) 

Nru 1049/2001; 

Trasparenza tar-rappreżentanza esterna u tan-negozjati tal-UE 
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36. Hu tal-fehma li l-Membri għandu jkollhom aċċess għad-dokumenti kollha tal-

Kummissjoni, u fejn ikun meħtieġ f’ċirkostanzi eċċezzjonali permezz ta’ kamra tal-qari; 

37. Iqis li huwa inaċċettabbli li l-Parlament għandu inqas aċċess, jew aċċess inqas miftuħ, 

għad-dokumenti fin-negozjati kummerċjali minn xi membri tal-parlamenti nazzjonali; 

38. Jistieden lill-Kummissjoni biex tpoġġi fil-prattika r-rakkomandazzjonijiet kollha tal-

Ombudsman favur aktar trasparenza fin-negozjati kummerċjali; 

39. Jirrikonoxxi l-progress li sar fit-trasparenza tan-negozjati kummerċjali, iżda jinsisti li 

dawn l-avvanzi fir-rigward it-TTIP jeħtieġ li jiġu estiżi għan-negozjati kummerċjali 

kollha; 

40. Jemmen li, meta l-Kummissjoni tkun involuta f’negozjati kummerċjali, hija għandha 

tippubblika l-mandati tan-negozjar, il-pożizzjonijiet kollha tan-negozjar, it-talbiet u t-

testi tal-abbozz ta' negozjati kkonsolidati kollha qabel kull sessjoni ta’ negozjati, biex il-

Parlament Ewropew u l-parlamenti nazzjonali, kif ukoll l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà 

ċivili u l-pubbliku ġenerali, ikunu jistgħu jagħmlu rakkommandazzjonijiet dwarhom 

qabel ma n-negozjati jingħalqu għall-kummenti u l-ftehim imur għar-ratifika; 

41. Jistieden lill-Kummissjoni tipproponi ftehim interistituzzjonali sabiex dawn il-prinċipji 

jiġu kodifikati għan-negozjati kummerċjali kollha; 

It-trasparenza u r-responsabbiltà tal-governanza ekonomika fiż-żona tal-euro 

42. Jemmen li d-deċiżjonijiet li jittieħdu jew jitħejjew fil-Grupp tal-Euro, fil-Kumitat 

Ekonomiku u Finanzjarju, f'laqgħat 'informali' tal-Kunsill ECOFIN u f'Summits taż-

Żona tal-Euro jeħtieġ isiru trasparenti u responsabbli, fosthom permezz tal-

pubblikazzjoni tal-minuti tagħhom; 

Il-protezzjoni tal-whistleblowers u l-ġlieda kontra l-korruzzjoni 

43. Jiddispjaċih dwar is-sejbiet tal-Ombudsman li ħafna mill-istituzzjonijiet tal-UE 

għadhom ma implimentawx b’mod xieraq regoli għall-protezzjoni tal-whistleblowers; 

jinnota li s’issa, il-Kummissjoni, l-Ombudsman u l-Qorti tal-Awdituri biss adottaw 

regoli bħal dawn; 

44. Jemmen li l-protezzjoni effettiva tal-whistleblowers hija arma importanti kontra l-

korruzzjoni u għalhekk itenni l-appell tiegħu lill-Kummissjoni biex tħejji direttiva dwar 

il-protezzjoni tal-whistleblowers , inklużi standards minimi ta’ protezzjoni għall-

Ewropa kollha; 

45. Jemmen li r-rieżami li qed isir tal-liġi elettorali tal-UE għandu jinkludi regola li persuni 

misjuba ħatja ta’ korruzzjoni kontra l-interessi finanzjarji tal-UE jew fi ħdan l-Istati 

Membri ma jistgħux joħorġu bħala kandidati tal-Parlament Ewropew għaż-żewġ termini 

li jkun imiss; 

46. Jemmen li persuni misjuba ħatja ta' korruzzjoni fl-UE u l-kumpaniji li tali persuni jkunu 

jiġġestixxu jew huma sidien tagħhom m'għandhomx jitħallew, għal mill-inqas tliet snin, 

jidħlu f’kuntratti ta’ akkwist mal-Unjoni Ewropea jew jitħallew jibbenefikaw minn 
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fondi tal-UE; 

Tisħiħ tar-responsabbiltà parlamentari tal-Kummissjoni u l-aġenziji tagħha 

47. Jistieden lill-Kummissjoni tfassal regolament ta' qafas għall-aġenziji kollha tal-UE, li fl-

ambitu tiegħu il-Parlament Ewropew se jingħata setgħat ta’ kodeċiżjoni fl-elezzjoni jew 

fit-tkeċċija tad-diretturi ta’ tali aġenziji u dritt dirett li jagħmlulhom mistoqsijiet u 

jisimgħuhom; 

48. Jappoġġa l-idea li l-parlamenti nazzjonali jistiednu lill-Kummissarji biex jagħmlulhom 

mistoqsijiet; 

49. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 

lill-Kummissjoni. 
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NOTA SPJEGATTIVA 

Id-distanza miċ-ċittadini toħloq il-ħtieġa tal-ogħla standards ta’ trasparenza, 

responsabbiltà u integrità 

L-istituzzjonijiet tal-UE huma aktar trasparenti, aktar responsabbli u aktar nodfa minn ħafna 

istituzzjonijiet politiċi oħrajn fil-livell nazzjonali jew reġjonali fl-Ewropa. Iċ-ċittadini jistgħu 

jsegwu kważi l-laqgħat kollha tal-kumitati permezz tal-web streaming: trasparenza li fil-biċċa 

l-kbira tal-parlamenti tal-Istati Membri, s’issa ma teżistix.  Il-Kummissjoni Ewropea hija 

amministrazzjoni miftuħa, ħafna aktar trasparenti u aċċessibbli minn dak li nafu mill-parti l-

kbira tal-Istati Membri. Madankollu, għal diversi raġunijiet il-politika fi Brussell hija aktar 

distanti għaċ-ċittadini madwar l-UE. Il-livell ġenerali ta’ fiduċja taċ-ċittadini fl-istituzzjonijiet 

tal-UE kif mistħarrġa mill-Eurostat mill-2014 hu ta’ 42 %. Din l-istatistika turi żieda meta 

titqabbel mas-sena ta’ qabel, iżda għadha baxxa meta titqabbel ma' snin oħra; fl-2002, 

pereżempju, il-perċentwal kien 59 %. Fil-maġġoranza ta’ 20 Stat Membru, il-fiduċja taċ-

ċittadini fl-istituzzjonijiet nazzjonali hija ogħla. Huwa biss fi 8 pajjiżi li ċ-ċittadini għandhom 

aktar fiduċja fl-istituzzjonijiet tal-UE milli f'dawk nazzjonali. 

Il-politiki lokali u nazzjonali huma anqas imbiegħda għaċ-ċittadini: Il-midja jirrappurtaw 

dwarhom, iċ-ċittadini għandhom aktar kuntatti personali mar-rappreżentanti tagħhom, il-

kwistjonijiet kultant jidhru inqas astratti u l-lingwa normalment mhix ostaklu fil-politika 

nazzjonali u lokali. Madankollu, minbarra dawn id-differenzi pjuttost strutturali, il-politika 

tal-UE tinħass aktar distanti għal ħafna ċittadini, minħabba l-perċezzjoni ta’ nuqqas ta’ 

influwenza taċ-ċittadini. Agħar minn hekk, l-Unjoni Ewropea tal-lum xi kultant hi meqjusa 

pjuttost bħala Ewropa ta’ lobbyists aktar milli Ewropa taċ-ċittadini. Fi Brussell hemm aktar 

lobbyists milli hemm f’Washington D.C. Ir-riċerka turi żbilanċ enormi bejn l-aċċess u l-

influwenza ta’ interessi kummerċjali qawwija u l-interessi soċjetali aktar dgħajfa fuq dawk li 

jieħdu d-deċiżjonijiet fl-UE. Biex titnaqqas din il-perċezzjoni ta’ distanza, dan ir-rapport 

jitlob li jkun hemm tliet approċċi: L-istituzzjonijiet tal-UE jridu jsaħħu t-trasparenza, ir-

responsabbiltà u l-integrità u jistabbilixxu l-ogħla standards possibbli f’dawn l-oqsma. 

L-integrità hija t-trattament ġust u ugwali tal-interessi taċ-ċittadini 

It-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jiggarantixxi li 'l-Unjoni għandha 

tirrispetta l-prinċipju tal-ugwaljanza taċ-ċittadini tagħha, li għandhom jingħataw attenzjoni 

ndaqs mill-istituzzjonijiet' (Artikolu 9) u li ‘kull ċittadin għandu d-dritt li jipparteċipa fil-ħajja 

demokratika tal-Unjoni'. Madankollu, ir-realtà hija differenti: L-aċċess privileġġat ta’ lobbies 

qawwija għal dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet fl-UE jinsab f’kuntrast qawwi mat-trattament 

ugwali tal-interessi taċ-ċittadini. Dawk li diġà għandhom aktar flus u setgħa jistgħu faċilment 

jeżerċitaw aktar influwenza komparattivament. Biex jindirizzaw din il-lakuna, l-

istituzzjonijiet tal-UE jeħtieġ li jsaħħu l-integrità tagħhom. L-integrità tfisser aċċess u piż 

ugwali għaċ-ċittadini fil-proċess ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet. Il-preferenza ta' interessi speċjali 

fuq l-interess ġenerali huwa l-oppost tal-integrità. L-għan ta’ dan ir-rapport hu li 

jikkontribwixxi lejn is-separazzjoni tal-poter ekonomiku u politiku. Dan huwa wkoll fl-aħjar 
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interess tal-maġġoranza vasta ta’ intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju fl-Ewropa. Meta l-

kumpaniji multinazzjonali jiktbu l-liġijiet, l-intrapriżi ż-żgħar ma jistgħux jirnexxu. 

Insaħħu l-pożizzjoni taċ-ċittadini permezz ta’ aċċess għall-informazzjoni u d-dokumenti 

Biex inwettqu l-integrità fil-politika tal-UE, it-trattati jagħtu direzzjoni ulterjuri u fl-Artikolu 

10(3) tat-TFUE jitolbu kif ġej: 'Id-deċiżjonijiet għandhom jittieħdu b'mod kemm jista' jkun 

miftuħ u qrib iċ-ċittadin'. Għalhekk aħna nifhmu li t-trasparenza tfisser li l-informazzjoni 

rilevanti kollha tkun magħmula disponibbli fil-ħin liċ-ċittadini biex jitnaqqsu l-lakuni ta’ 

informazzjoni possibbli bejn iċ-ċittadini u l-lobbyists, anke bejn dawk li jirrappreżentaw 

interessi kummerċjali speċjali u dawk li jirrappreżentaw interessi aktar ġenerali tas-soċjetà. It-

test u l-ispirtu tat-trattati jitolbu li tingħata attenzjoni speċjali liż-żmien tal-aċċess għall-

informazzjoni. It-teħid ta’ deċiżjonijiet 'kemm jista’ jkun qrib iċ-ċittadin' tfisser li ċ-ċittadini 

għandhom jingħataw il-ħin li jassimilaw l-informazzjoni qabel ma jittieħdu d-deċiżjonijiet. 

Barra minn hekk, il-kwistjoni tal-ugwaljanza bejn iċ-ċittadini hija kwistjoni ta’ żmien. Billi t-

teħid ta’ deċiżjonijiet normalment huwa proċess kontinwu, tagħmel differenza li wieħed 

ikollu aċċess għad-dokumenti u għall-informazzjoni qabel ma l-ftehim isir. Id-differenzi bejn 

l-atturi professjonali mimlija riżorsi min-naħa l-waħda u ċ-ċittadini u anki l-Membri tal-

Parlament min-naħa l-oħra jmorru kontra t-trattati u jikkorrompu l-integrità. Għalhekk, 

dokumenti sigrieti u informali li jiċċirkulaw bejn ftit persuni privileġġati mhumiex 

aċċettabbli. It-trattati jitolbu distinzjoni ċara: id-dokumenti huma jew pubbliċi jew 

eċċezzjonalment kklassifikati. Dan ifisser: Dak kollu li jafu l-lobbyists irid ikun pubbliku għal 

kulħadd. 

Il-proċess tat-tfassil tal-leġiżlazzjoni tal-UE hu ċentrali biex titjieb it-trasparenza fl-Unjoni 

Ewropea. Il-pubbliku għandu d-dritt ikun jaf li kellu influwenza fuq l-abbozzar tal-

leġiżlazzjoni. Għodda ewlenija biex tinkiseb aktar trasparenza f’leġiżlazzjoni tal-UE hija l-

introduzzjoni ta’ impronta leġiżlattiva. Din tirreġistra l-influwenza ta’ interessi differenti fuq 

kull biċċa leġiżlazzjoni u tippermetti stima tal-potenzjal ta' inugwaljanza tal-influwenza. 

Barra minn hekk, aktar ma l-informazzjoni rilevanti dwar il-laqgħat u l-input issir disponibbli 

fil-ħin reali, aktar jista' jiġi kkoreġut l-iżbilanċ qabel ma tiġi adottata l-leġislazzjoni. L-istudju 

tad-dipartiment tematiku “L-aspetti Istituzzjonali u Kostituzzjonali ta' Rappreżentazzjoni ta' 

Interess Speċjali” għall-Kumitat AFCO jirrakkomanda li tiġi kkunsidrata l-introduzzjoni 

tiegħu. 

Ir-responsabbiltà tal-istituzzjonijiet tal-UE permezz tat-trasparenza 

Skandli bħall-kwistjoni tal-flus għall-emendi wasslu għal regoli ġodda biex tkun 

salvagwardjata l-integrità tal-politika tal-UE. It-trattati jitolbu li kull min jaħdem fl-

istituzzjonijiet: 'fit-twettiq tal-missjonijiet tagħhom, l-istituzzjonijiet, il-korpi u l-organi tal-

Unjoni għandu jkollhom l-appoġġ ta' amministrazzjoni Ewropea miftuħa, effiċjenti u 

indipendenti' (Artikolu 298(1) tat-TFUE). Ir-responsabbiltà tista' tinkiseb biss permezz ta’ 

dispożizzjonijiet li jiżguraw li l-istituzzjonijiet, dawk li jokkupaw l-uffiċċji u l-persunal 

jirrapportaw b’mod trasparenti dwar il-ħidma tagħhom.  

Minkejja li ħafna stadji tal-leġiżlazzjoni tal-UE huma aktar trasparenti milli fl-Istati Membri, 

stadju deċiżiv fil-proċeduri ta’ kodeċiżjoni jisparixxi wara l-bibien magħluqa. L-użu akbar ta’ 

taħdidiet informali f’format ta’ trilogu wassal għal sitwazzjoni fejn 80 % tal-liġijiet tal-UE 
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issa qed isir qbil fuqhom fl-ewwel qari. Teżisti problema ta’ trasparenza b'dawn il-laqgħat 

sigrieti: il-minuti ta’ dawn il-laqgħat ma jeżistux, il-parteċipanti u l-pożizzjonijiet tagħhom 

jibqgħu mhux magħrufa, dokumenti sigrieti xi drabi jispiċċaw għand xi lobbyists iżda mhux 

għand il-pubbliku ġenerali. Din it-trasparenza selettiva għal atturi privileġġati tikkorrompi l-

integrità tal-proċedura attwali peress li ċ-ċittadini mhumiex trattati b’mod ugwali. 

Id-difiża tal-integrità b'sorveljanza indipendenti kontra l-kunflitti ta’ interessi 

L-aqwa standards disponibbli huma meħtieġa biex tkun protetta l-integrità tal-membri u l-

persunal tal-istituzzjonijiet tal-UE nfisha. Dawn l-istandards iridu jinkludu l-attivitajiet tal-

membri u tal-persunal fl-istituzzjonijiet tal-UE u barra minnhom, kif ukoll matul u wara li l-

uffiċċju tagħhom fl-istituzzjonijiet tal-UE, pereżempju bl-introduzzjoni ta’ perjodi ta' 

preklużjoni jekk ikunu jridu jsegwu karriera f’oqsma relatati mill-qrib mal-ħidma 

istituzzjonali tagħhom. 

In-newtralità hija kriterju importanti għal sorveljanza effettiva tar-regoli. Ir-rapport kontra l-

korruzzjoni tal-UE tal-2014 jikkonkludi li l-indipendenza tal-aġenziji ta' kontra l-korruzzjoni 

huma l-fattur kruċjali għas-suċċess tagħhom: 'F’xi każijiet, fejn l-aġenziji jkollhom mandat 

b’saħħtu, tmexxija indipendenti u impenjata wasslet biex jintlaħaq żvilupp li jippermettulhom 

it-tressiq ta’ każijiet ta’ korruzzjoni f’livell għoli.' (p. 41) Għaldaqstant, it-tpoġġija tas-

sorveljanza tar-regoli tal-membri u tal-persunal f'idejn esterni u newtrali hi lezzjoni meħuda 

minn sistema ta' integrità eżistenti. Dan it-tip ta' sorveljanza indipendenti issa huwa pprattikat 

fi Stati Membri bħal Franza u l-Kroazja. Barra minn hekk, il-kunflitt ta’ interessi potenzjali 

jrid jiġi indirizzat ukoll fil-kompożizzjoni tal-gruppi ta’ esperti u fil-kontroll tal-finanzjament 

tal-partiti politiċi Ewropej. Il-gruppi ta' esperti m’għandhomx jippermettu l-interessi speċjali 

li jkunu koawturi ta' leġiżlazzjoni li tolqothom direttament. Il-Parlament Ewropew m’għandux 

jissorvelja l-finanzjament tal-partiti li l-maġġoranza tal-membri tiegħu jappartjenu għalihom. 

Nibnu fiduċja ġdida fin-negozjati kummerċjali permezz tat-trasparenza  

Meta jitqabblu mal-politika Ewropea, in-negozjati kummerċjali internazzjonali huma 

saħansitra iktar distanti miċ-ċittadini. Il-ftehimiet kummerċjali sikwit ikunu vinkolanti għall-

Unjoni Ewropea u jistgħu jagħmluha diffiċli li dawn id-deċiżjonijiet jinbidlu meta l-

maġġoranzi politiċi jew l-opinjoni pubblika jinbidlu. Minħabba dawn l-impatti estensivi tal-

ftehimiet kummerċjali, in-negozjati jeħtieġ li josservaw saħansitra aktar l-ogħla standards ta’ 

trasparenza u responsabbiltà. L-argument kontra t-trasparenza fin-negozjati kummerċjali hu li 

s-segretezza jaf tiffaċilita s-suċċess tan-negozjati. Madankollu, eżempji mill-Organizzazzjoni 

Dinjija tal-Kummerċ (WTO), il-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-

Klima (UNFCCC) jew l-Organizzazzjoni Dinjija tal-Proprjetà Intellettwali (WIPO) juru li t-

trattati internazzjonali jistgħu jiġu negozjati b’suċċess fid-dawl sħiħ ta’ dokumenti pubbliċi u 

anke proċedimenti pubbliċi. Minħabba l-iskuntentizza dejjem tikber madwar l-Ewropa kollha 

dwar in-negozjati tas-Sħubija Trans-Atlantika ta’ Kummerċ u ta’ Investiment (TTIP) li 

għaddejjin bħalissa u dwar l-iffinalizzar tal-Ftehim Ekonomiku u Kummerċjali Komprensiv 

(CETA), l-Unjoni Ewropea għandha tadatta dawn l-aħjar prattiki biex ittejjeb it-trasparenza, 

ir-responsabbiltà u l-integrità tan-negozjati kummerċjali kollha tagħha. 

 


