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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali, 

bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal 

riżoluzzjoni tiegħu: 

A. billi t-trasparenza, ir-responsabilità politika u l-integrità huma komponenti importanti u 

komplementari fil-promozzjoni tal-governanza t-tajba fl-istituzzjonijiet tal-UE u għall-

iżgurar ta' aktar ftuħ fil-funzjonament tal-UE u fil-proċess tagħha ta' teħid ta' deċiżjonijiet; 

B. billi l-fiduċja taċ-ċittadini fl-istituzzjonijiet tal-UE hi fundamentali għad-demokrazija, 

għall-governanza t-tajba u għall-għemil effikaċi tal-politika; 

C. billi hemm il-ħtieġa tar-riduzzjoni tal-vojt fir-responsabilità politika fl-UE u ta' ċaqliqa 

lejn modi aktar kollaborattivi ta' skrutinju li jikkombinaw l-iżball demokratiku, il-kontroll 

u l-attivitajiet ta' awditjar filwaqt li jagħtu aktar trasparenza; 

D. billi l-korruzzjoni għandha konsegwenzi finanzjarji sinifikattivi u tikkostitwixxi minaċċa 

serja għad-demokrazija, għall-istat tad-dritt u għall-investiment pubbliku; 

E. billi t-trasparenza, ir-responsabilità politika u l-integrità għandhom ikunu l-prinċipji 

ewlenin tal-kultura fi ħdan l-istituzzjonijiet tal-UE; 

1. Jitlob li jkun hemm titjib globali fil-prevenzjoni tal-korruzzjoni u t-taqbida kontrieha fis-

settur pubbliku, l-aktar fi ħdan l-istituzzjonijiet tal-UE, permezz ta' approċċ olistiku, li 

jibda b'aċċess pubbliku aħjar għad-dokumenti u regoli aktar stretti dwar il-kunflitti ta' 

interess, appoġġ għall-ġurnaliżmu investigattiv u għall-għassiesa ta' kontra l-korruzzjoni, 

l-introduzzjoni jew it-tisħiħ tar-reġistri ta' trasparenza u l-għoti ta' riżorsi li jkunu biżżejjed 

għall-miżuri ta' eżekuzzjoni tal-liġi, kif ukoll permezz ta' koperazzjoni mtejba fost l-Istati 

Membri u ma' pajjiżi terzi rilevanti; 

2. Jitlob lill-istituzzjonijiet kollha tal-UE jtejbu l-proċeduri u l-prattiki tagħhom immirati 

għas-salvagwardja tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni u li jikkontribwixxu attivament għal 

proċess ta' kwittanza li jkun orjentat lejn ir-riżultati; 

3. Jisottolinja l-ħtieġa li titjieb l-integrità u jitjieb il-qafas etiku permezz ta' 

implementazzjoni aħjar tal-kodiċijiet ta' mġiba u prinċipji etiċi ċari u li jiġu eżegwiti, ħalli 

jkun hemm l-iżvilupp ta' kultura komuni u effikaċi ta' integrità għall-istituzzjonijiet u l-

aġenziji kollha tal-UE; 

4. Iħeġġeġ il-ħolqien ta' struttura indipendenti għas-sorveljanza tal-applikazzjoni ta' varji 

kodiċijiet ta' mġiba u arranġamenti għall-ħarsien tal-whistleblowers, b'riferiment għall-

ogħla standards possibbli ta' etika professjonali, fil-kuntest tat-tisħiħ tal-qafas tar-

responsabilità politika fis-settur pubbliku u għat-twettiq tal-amministrazzjoni b'riħet 

prinċipji u strutturi aħjar ta' governanza fil-livelli kollha; 

5. Iqis li hu ta' dispjaċir li l-Kunsill għadu ma adottax kodiċi ta' mġiba; hu tal-fehma li l-

istituzzjonijiet kollha tal-UE għandhom jaqblu dwar kodiċi komuni ta' mġiba billi dan hu 

indispensabbli għat-trasparenza, ir-responsabilità politika u l-integrità ta' dawn l-
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istituzzjonijiet; jitlob lil dawk l-istituzzjonijiet u korpi tal-UE li għad ma għandhomx 

kodiċi ta' mġiba illi jiżviluppaw tali dokument kemm jista' jkun malajr; 

6. Jitlob lil dawk l-istituzzjonijiet tal-UE li daħħlu kodiċijiet ta' mġiba, inkluż il-Parlament, li 

jtejbu l-miżuri tagħhom ta' implementazzjoni, bħalma huma l-verifiki tad-dikjarazzjoni 

tal-interessi finanzjarji; 

7. Jitlob li l-istituzzjonijiet kollha tal-UE jimplementaw l-Artikolu 16 tar-Regolament tal-

Persunal billi jippubblikaw, fuq bażi annwa, l-informazzjoni dwar l-funzjonarji anzjani li 

telqu l-amministrazzjoni tal-UE, kif ukoll elenku ta' kunflitti ta' interess; jitlob li l-

istruttura indipendenti msemmija tivvaluta l-kompatibilità tal-ingaġġ jew is-sitwazzjoni 

post-UE li fiha l-funzjonarji u dawk li kienu Membri tal-Parlament Ewropew  jiċċaqilqu 

mis-settur pubbliku għal dak privat (il-kwestjoni tar-'revolving door') u l-possibilità ta' 

kunflitt ta' interess, u tiddefinixxi perijodi ċari ta' cooling-off li matulhom il-funzjonarji u 

l-MEPs ikun mitlub minnhom li jaġixxu b'integrità u b'diskrezzjoni jew li jottemperaw 

ma' ċerti kundizzjonijiet meta jaċċettaw karigi ġodda; jitlob li l-imsemmija struttura tkun 

magħmula minn esperti indipendenti minn barra l-istituzzjoni ħalli jkun żgurat li twettaq 

il-missjoni tagħha b'indipendenza sħiħa;  

8. Ifakkar fil-prinċipju ġenerali li jgħid li kull persuna hi preżunta innoċenti sa ma ħtijietha 

tiġi ppruvata skont il-liġi; 

9. Iħeġġeġ lill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-UE li jtejbu aħjar il-kuxjenza dwar il-politiki li 

jittrattaw il-kunflitt ta' interess fost il-funzjonarji tagħhom, flimkien mal-attivitajiet li 

għaddejjin ta' sensibilizzazzjoni u l-inklużjoni tal-integrità u t-trasparenza bħala punt 

obbligatorju li għandu jiġi diskuss matul il-proċeduri ta' reklutaġġ u l-valutazzjoni tal-

prestazzjoni; iqis li għandha ssir distinzjoni bejn ir-rappreżentanti eletti u l-funzjonarji 

pubbliċi fil-leġiżlazzjoni dwar il-kunflitti ta' interess; jemmen li għandu jkun hemm ukoll 

regolamenti bħal dak fl-Istati Membri għall-funzjonarji pubbliċi u l-impjegati tas-servizz 

ċivili mdaħħlin fl-amministrazzjoni u l-monitoraġġ tas-sussidji tal-UE; jitlob lill-

Kummissjoni tippreżenta abbozz ta' bażi legali dwar din il-materja; 

10. Jilqa' d-deċiżjoni min-naħa tal-Kummissjoni maż-żieda fit-trasparenza bit-titjib tas-

sistema tagħha ta' gruppi esperti, partikolarment fir-rigward tal-proċedura għall-għażla tal-

esperti, permezz tal-iżvilupp ta' politika ġdida ta' kunflitt ta' interess għall-esperti maħturin 

f'kapaċità personali, bl-implikazzjoni tal-possibilità għall-Parlament li jeżerċita kontroll 

dirett fuq tali ħatriet; jieħu nota tal-ħtieġa li l-esperti jkunu rreġistrati fir-reġistru tat-

trasparenza meta dan ikun relevanti; iħeġġeġ lill-Kummissjoni, iżda, li tqis ir-

rakkomandazzjonijiet kemm tal-Ombudsman Ewropew dwar il-kompożizzjoni tal-gruppi 

esperti kemm tal-istudju 'Composition of the Commission’s expert groups and the status 

of the register of expert groups’ hi u tfassal l-emendi għar-regoli orizzontali kurrenti li 

jiggvernaw il-gruppi esperti, ħalli toħloq approċċ aktar sistematiku u trasparenti; jitlob li l-

Kummissjoni tingaġġa fi djalogu mal-Parlament qabel ma jiġu formalment adottati r-

regoli, l-aktar inrelazzjoni għar-rapport li daqt se jinħareġ tal-Kumitat għall-Kontroll 

Baġitarju u l-Kumitat għall-Affarijiet Legali dwar din il-materja; iħeġġeġ lill-aġenziji 

Ewropej jikkunsidraw li jsiru riformi f'sens jixtiebah; 

11. Hu tal-fehma li jeħtieġ jittieħdu aktar passi kemm għat-trattament tal-kwestjonijiet etiċi 

marbutin mar-rwol politiku tal-lobbies, il-prattiki tagħhom u l-influwenza tagħhom, kemm 

għall-promozzjoni ta' salvagwardji għall-integrità, ħalli jogħla l-livell ta' transparenza tal-
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attivitajiet ta' lobbying; jipproponi li għandhom jiġu introdotti regoli komuni li jiggvernaw 

il-persegwiment tal-attivitajiet tal-lobbying fi ħdan l-istituzzjonijiet tal-UE; 

12. Jemmen li għandu jogħla l-livell ta' trasparenza permezz tal-ħolqien ta' impronta 

leġiżlattiva għal-lobbying fl-UE; jitlob li titressaq proposta li tkun tippermetti l-

pubblikazzjoni tad-dokumenti kollha li jkopru kull pass fil-proċess ta' redazzjoni ta' 

leġiżlazzjoni u li jkunu jissenjalaw ċaqliqa definittiva minn reġistru volontarju tal-UE għal 

wieħed tassattiv għall-attivitajiet kollha tal-lobbying għall-istituzzjonijiet kollha tal-UE sa 

mhux aktar tard mill-2016; 

13. Jitlob lill-Kunsill jidħol fir-reġistru ta' trasparenza tal-UE; 

14. Iqis li, f'dan il-kuntest, reġistru obbligatorju tal-UE għandu jinkludi dispożizzjonijiet ċari 

dwar it-tip ta' informazzjoni li għandha tkun reġistrata, jiġifieri tagħrif preċiż u 

regolarment aġġornat dwar in-natura tal-attivitajiet ta' lobbying/legali, flimkien ma' 

reġistri dettaljati ta' kuntatti u input fid-dritt u l-għemil tal-politiki tal-UE; jemmen li 

sistema ta' sanzjonijiet fl-eventwalità ta' abbuż għandha tkun kontemplata taħt is-

superviżjoni tal-Parlament; jitlob lill-Kummissjoni tressaq il-proposti tagħha għal reġistru 

obbligatorju mingħajr aktar dewmien; 

15. Jitlob li dawk l-istituzzjonijiet kollha tal-UE li għadhom ma għamlux dan jadottaw b'mod 

urġenti regoli interni dwar il-whistleblowing u jieħdu approċċ komuni lejn l-obbligi 

tagħhom, b'fokus fuq il-protezzjoni tal-whistleblowers; jitlob li tingħata attenzjoni speċjali 

lill-protezzjoni tal-whistleblowers fil-kuntest tad-Direttiva dwar il-Protezzjoni tas-Sigriet 

Kummerċjali; jitlob lill-Kummissjoni tippromwovi leġiżlazzjoni dwar livell minimu ta' 

protezzjoni għall-whistleblowers fl-UE; jistieden lill-istituzzjonijiet jemendaw ir-

Regolamenti tal-Persunal biex jiġi żgurat li dawn mhux biss formalment jobbligaw lill-

uffiċjali biex jirrapportaw kull tip ta' irregolarità, iżda wkoll jistabbilixxu protezzjoni 

xierqa għall-whistleblowers; jitlob lill-istituzzjonijiet jimplementaw l-Artikolu 22(c) tar-

Regolamenti tal-Persunal mingħajr aktar dewmien; 

16. Jitlob lill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-UE japplikaw miżuri stretti rigward id-diskrezzjoni u 

l-esklużjoni kwantu għall-akkwist pubbliku, b'verifiki xierqa kwantu għall-isfond f'kull 

każ, u jitlobhom japplikaw il-kriterji ta' esklużjoni ħalli l-kumpanniji ma jitħallewx 

joperaw f'każ ta' kunflitt ta' interess, billi dan hu essenzjali għall-ħarsien tal-kredibilità tal-

UE; 

17. Jemmen li l-proċedura ta' ħlas hi strument importanti ta' responsabilità politika 

demokratika għaċ-ċittadini tal-Unjoni; ifakkar fid-diffikultajiet li tfaċċaw ripetutament fil-

proċeduri ta' kwittanza sal-lum, li seħħew minħabba nuqqas ta' kooperazzjoni min-naħa 

tal-Kunsill; jinsisti li eżerċizzju ta' kontroll baġitarju effikaċi u ta' responsabilità politika 

demokratika tal-istituzzjoni jirrikjedi l-kooperazzjoni tal-Parlament u tal-Kunsill; 

18. Jinsisti li l-Kunsill irid jinżamm politikament responsabbli u trasparenti bħalma huma l-

istituzzjonijiet l-oħrajn; 

19. Jiddikajara li r-rapporti annwali tal-istituzzjonijiet tal-UE jista' jkollhom rwol importanti 

fl-ottemperanza għar-rigward tat-trasparenza, ir-responsabilità politika u l-integrità; jitlob 

lill-istituzzjonijiet tal-UE jinkludu kapitolu standard dwar dawn il-komponenti fir-rapporti 

annwali tagħhom; 
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20. Iqis li l-ewwel report biannwali ta' kontra l-korruzzjoni li għamlet il-Kummissjoni hu 

tentattiv promettenti biex tinftiehem aħjar il-korruzzjoni fid-dimensjonijiet kollha tagħha, 

għall-iżvilupp ta' reazzjonijiet effikaċi bit-tir li tkun trattati, u ħalli titwitta t-triq għal 

responsabilità politika aħjar tal-isfera pubblika għaċ-ċittadini tal-UE; jafferma mill-ġdid, 

f'dan il-kuntest, l-importanza tal-politika tal-UE ta' tolleranza zero għall-frodi, għall-

korruzzjoni u għall-kollużjoni; iqis li hu ta' dispjaċir, iżda, li dan ir-rapport ma inkludiex 

politiki ta' kontra l-korruzzjoni tal-istituzzjonijiet infushom tal-UE; 

21. Jinnota li n-natura komplessa u multifaċċettata tal-korruzzjoni timmina d-demokrazija u l-

istat tad-dritt, u xxekkel u tiddanneġġa l-ekonomija, il-kredibilità u r-reputazzjoni tal-UE 

(b'mod partikolari permezz ta' prattiki ta' ħabi u pressjoni biex ikun hemm devjazzjoni 

mill-objettivi inizjali tal-politiki jew għat-twettiq f'ċertu mod); 

22. Jitlob li sa mhux aktar tard mit-tieni rapport tagħha ta' kontra l-korruzzjoni, il-

Kummissjoni twettaq aktar analiżi f'livell kemm ta' istituzzjonijiet tal-UE kemm tal-Istati 

Membri tal-ambjent li fih jiġu implementati l-politiki, ħalli jkunu identifikati fatturi kritiċi 

inerenti, oqsma vulernabbli u fatturi ta' riskju li jwasslu għall-korruzzjoni; 

23. Jitlob li l-Kummissjoni tagħti attenzjoni partikolari f'dan ir-rigward lill-prevenzjoni tal-

kunflitti ta' interess u tal-prattiki ta' korruzzjoni fil-każ ta' aġenziji deċentralizzati, li huma 

partikolarment vulnerabbli meta jitqies il-fatt li huma relattivament skonoxxuti mill-

pubbliku u jinsabu mferrxin madwar l-UE; 

24. Itenni t-talba tiegħu1 li l-Kummissjoni tirrapporta kull sentejn lill-Parlament u lill-Kunsill 

dwar l-implementazzjoni mill-istituzzjonijiet tal-UE tal-politiki interni tagħhom ta' kontra 

l-korruzzjoni, u jistenna b'ħeġġa li jaqra r-rapport li jmiss fil-bidu tal-2016; jitlob lill-

Kummissjoni żżid kapitolu dwar il-prestazzjoni tal-istituzzjonijiet tal-UE fit-taqbida 

kontra l-korruzzjoni u hu tal-fehma li r-rapporti futuri tal-Kummissjoni dwar il-

korruzzjoni għandhom dejjem ikopru l-istituzzjonijiet u l-korpi kollha tal-UE; 

25. Iqis li l-Uffiċċju Ewropew ta' Kontra l-Frodi (l-OLAF) bħala attur ewlieni fit-taqbida 

kontra l-korruzzjoni u għalhekk jemmen li hu tal-akbar importanza li din l-istituzzjonijiet 

taħdem b'mod effikaċi u indipendenti; jirrakkomanda, skont ir-Regolament tal-OLAF, li l-

Kumitat ta' Superviżjoni tal-OLAF jingħata aċċess għall-informazzjoni meħtieġa għal 

eżekuzzjoni effikaċi tal-mandat tagħha għar-rigward tal-monitoraġġ tal-attivitajiet tal-

OLAF u li tingħata indipendenza baġitarja; 

26. Jitlob li l-UE tapplika għal sħubija fil-Grupp tal-Kunsill tal-Ewropa tal-Istati kontra l-

Korruzzjoni (GRECO) kemm jista' jkun malajr, u li l-Parlament jinżamm aġġornat bil-

progress f'din l-applikazzjoni; 

27. Jitlob lill-Kummissjoni twettaq mingħajr dewmien l-obbligi tagħha ta' rapportaġġ skont il-

Konvenzjoni tal-Ġnus Magħquda kontra l-Korruzzjoni; 

28. Iħeġġeġ kooperazzjoni mtejba fost l-Istati Membri bl-iskop li jkun hemm skambju ta' 

know-how u prattiki tajba, tisħiħ tal-ftehimiet dwar il-kooperazzjoni ġudizzjarja u bejn il-

pulizija, u ħalli jinġiebu flimkien l-UE, in-Nazzjonijiet Uniti, l-Organizzazzjoni għall-

                                                 
1 Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Marzu 2015 dwar ir-Rapport Annwali 2015 dwar il-Protezzjoni 

tal-Interessi Finanzjarji tal-UE (Testi adottati, P8_TA(2015)0062) 
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Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiku u l-Kunsill tal-Ewropa biex tkun ifformulata 

azzjoni koordinata għat-taqbida kontra l-korruzzjoni. 

29. Jirrikonoxxi r-rwol importanti tal-Europol u tal-Eurojust fit-taqbida kontra l-kriminalità 

organizzata, inkluża l-korruzzjoni; jemmen li dawn l-aġenziji għandhom jingħataw aktar 

poteri li jaġixxu f'dan il-qasam, l-aktar kwantu għall-każijiet transnazzjonali; 

jirrakkomanda li l-Uffiċċju Ewropew tal-Prosekutur Pubbliku (EPPO) jingħata mandat li 

jkopri l-kriminalità organizzata, inkluża t-taqbida kontra l-korruzzjoni; jevidenzja li l-

kompiti u r-responsabilitajiet tal-EPPO għandhom jiġu kkjarifikati aktar ħalli jkun evitat li 

jirduppjaw ix-xogħol tal-awtoritajiet nazzjonali. 
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