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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat 

għall-Affarijiet Kostituzzjonali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti 

li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu: 

Kwistjonijiet ġenerali 

 

1. Jinsisti, filwaqt li jfakkar fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-22 ta' Ottubru 2014 dwar il-pożizzjoni 

tal-Kunsill fuq l-abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2015, 

dwar il-ħtieġa għal qafas legalment vinkolanti li jissostitwixxi l-komunikazzjoni 

"Framework for Commission Expert Groups: Horizontal Rules and Public 

Register"1(Qafas għall-gruppi ta' esperti tal-Kummissjoni: Regoli Orizzontali u Reġistru 

Pubbliku), sabiex tinkiseb l-implimentazzjoni sħiħa u konsistenti tar-regoli applikabbli 

fost id-Direttorati Ġenerali kollha tal-Kummissjoni (DĠ); 

2. Jenfasizza l-fatt li l-objettiv ġenerali tal-politika ta' riċerka tal-UE relatata mat-twaqqif ta' 

sħubijiet pubbliċi-privati bejn il-kumpaniji u l-akkademja jinsab f'kunflitt mal-ħtieġa li r-

regolaturi tal-UE jwettqu riċerka indipendenti fuq il-prodotti tal-industrija; jistieden lill-

Kummissjoni tesplora salvagwardji sistemiċi bil-ħsieb li jiġu evitati konflitti ta’ interess 

fil-qasam tar-regolamentazzjoni ta’ prodotti industrijali u tal-infurzar tal-politika; 

3. Jistieden lill-Kummissjoni tindirizza l-kunflitt strutturali attwali ta' interessi fil-

valutazzjoni pubblika tar-riskju ta' prodotti regolati, jiġifieri li l-valutazzjoni ta' dawn il-

prodotti hi fil-parti l-kbira jew unikament ibbażata fuq l-istudji mwettqa mill-applikanti 

jew partijiet terzi mħallsa minnhom, filwaqt li r-riċerka indipendenti ta' spiss tiġi injorata 

jew miċħuda; jinsisti li l-produtturi xorta għandhom jipprovdu studji, b'kondiviżjoni tal-

ispejjeż bejn il-kumpaniji l-kbar u l-SMEs abbażi tas-sehem relattiv fis-suq biex tiġi 

żgurata l-ġustizzja, iżda l-assessuri kollha għandhom ikunu obbligati jikkunsidraw bis-

sħiħ ix-xjenza indipendenti, evalwata bejn il-pari, fil-valutazzjoni tagħhom; 

4. Jilqa' l-investiment tas-settur privat fir-riċerka u l-iżvilupp; ifakkar li l-parti l-kbira tal-

esperti pparteċipaw fil-proġetti ta' riċerka finanzjati mis-settur privat; ifakkar ukoll li l-

kompetenza hija riżorsa skarsa li m'għandhiex issir inaċċessibbli għall-gruppi ta' esperti; 

Kwistjonijiet internazzjonali 

 

5. Jitlob lill-Kummissjoni toħroġ u tiddissemina sejħiet pubbliċi f'waqthom għal 

applikazzjonijiet għall-għażla tas-sħubija fil-gruppi ta' esperti kollha, li jkunu assoċjati 

mar-reġistrazzjoni fir-Reġistru ta' Trasparenza, u tiżgura konformità mal-Linji Gwida tal-

OECD "Managing Conflict of Interest in the Public Service" (Il-Ġestjoni ta’ Kunflitti ta’ 

Interessi fis-Servizz Pubbliku) u ta' diliġenza dovuta fl-iskrining tagħhom fuq bażi 

annwali; 

6.  Jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni timxi fuq l-eżempju tal-Aġenzija Internazzjonali tal-

Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO) għar-Riċerka dwar il-Kanċer, billi tistabbilixxi 

l-istatus ta' "speċjalisti mistiedna" li jippermettulha tuża l-għarfien espert estern, filwaqt li 

                                                 
1 Komunikazzjoni C (2010)7649 10.11.2010 
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jitħallew barra entitajiet b'konflitti ta' interess attwali, potenzjali jew apparenti milli 

jkollhom prerogattivi ta' votazzjoni u ta' abbozzar bħala membri ta' grupp espert; 

7. Iħeġġeġ lill-istituzzjonijiet relevanti kollha tal-UE jimplimentaw l-Artikolu 5.3 tal-

Konvenzjoni Qafas tad-WHO dwar il-Kontroll tat-Tabakk li jistipula li l-partijiet jeħtieġ 

jieħdu passi biex jipproteġu l-politiki ta' kontroll tat-tabakk minn interessi kummerċjali u 

minn interessi oħrajn tal-industrija tat-tabakk, bi qbil mar-rakkomandazzjonijiet li hemm 

fil-linji gwida tagħha; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tippubblika valutazzjoni dwar il-ftehim 

PMI u l-ftehimiet ma' kumpaniji oħrajn tat-tabakk kif ukoll valutazzjoni tal-impatt fuq l-

implimentazzjoni tal-konvenzjoni qafas imsemmija hawn fuq; huwa diżappuntat bl-

iskambju ta' posta elettronika editjata sew u ppubblikata reċentement bejn il-Kummissjoni 

u l-British American Tobacco; 

8. Huwa konvint li l-ftehim PMI m'għandux jiġi nnegozjat qabel ma jsir dibattitu pubbliku u 

trasparenti wara l-pubblikazzjoni tal-valutazzjoni tal-ftehim PMI; jistieden lill-

Kummissjoni tesplora l-alternattivi eżistenti; 

9. Iqis li, fin-nuqqas ta' valutazzjoni tal-impatt mill-Kummissjoni li suppost ilha li saret, 

Ftehim imġedded Kontra l-Kontrabandu u l-Iffalsifikar mal-industrija tat-tabakk mhuwiex 

strument adegwat biex jiġi indirizzat il-kummerċ illegali fit-tabakk, b'mod partikolari fid-

dawl tal-Artikolu 15 tad-Direttiva dwar il-Prodotti tat-Tabakk u l-Protokoll għall-

Eliminazzjoni tal-Kummerċ Illeċitu tal-Prodotti tat-Tabakk tad-WHO, adottati mill-

partijiet għall-konvenzjoni qafas tad-WHO; 

10. Jenfasizza l-ħtieġa ta' sistema li ssegwi u tintraċċa l-falsifikazzjoni tas-sigaretti li tkun 

indipendenti mill-industrija tat-tabakk, f'konformità mal-Artikolu 8.2 tal-Protokoll tad-

WHO, biex jiġi eliminat il-kummerċ illeċitu tal-prodotti tat-tabakk, partikolarment fin-

nuqqas ta' riferimenti biex il-kuntrabandu sekwestrat ikollu valutazzjoni indipendenti 

f'laboratorju, kif ukoll minħabba l-interess li għandha l-industrija li tqis il-prodotti 

sekwestrati bħala foloz skont it-termini tal-Ftehim Kontra l-Kontrabandu u l-Iffalsifikar, 

b'telf ta' introjtu doganali għall-Unjoni; 

Kwistjonijiet ta’ lobbying 

11. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura l-aċċess pubbliku għall-informazzjoni dwar l-attivitajiet 

ta' lobbying, sabiex titjieb it-trasparenza u l-integrità tal-proċess ta' teħid tad-deċiżjonijiet 

fl-istituzzjonijiet tal-UE; jemmen li l-aċċess pubbliku għall-informazzjoni dwar l-

attivitajiet ta' lobbying huwa dritt essenzjali taċ-ċittadini tal-UE u hu neċessarju għall-

prattika demokratika dovuta; 

12. Jitlob lill-Istituzzjonijiet tal-UE u lill-persunal tagħhom, kif ukoll lill-aġenziji, sabiex 

iżommu lura milli jistiednu lobbisti mhux reġistrati għas-seduti ta' smigħ u avvenimenti 

uffiċjali oħrajn; jitlob sabiex it-tim tan-negozjati tat-TTIP tal-Kummissjoni jiġi inkluż 

f’kull dispożizzjoni ta’ dan it-tip; 

13. Jistieden lill-istituzzjonijiet tal-UE joħolqu repożitorju tal-internet pubblikament 

aċċessibbli għad-dokumenti ta' pożizzjoni kollha mressqa mill-partijiet interessati, bil-

lobbisti reġistrati kollha jkunu obbligati biex simultanjament jippreżentaw f'dan ir-

repożitorju kopja tad-dokumenti ta’ pożizzjoni kollha li huma jikkomunikaw lill-membri 

jew lill-persunal tal-istituzzjonijiet; 
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Kwistjonijiet tal-UE 

14. Iqis li, fi żmien ta’ ewroxettiċiżmu li qed jiżdied, huwa kruċjali li tissaħħaħ il-fiduċja 

pubblika fl-istituzzjonijiet tal-UE u f'dawk li jmexxuhom, u li huwa ta’ importanza kbira li 

jkun hemm impenn qawwi lejn it-trasparenza, filwaqt li jiġu żgurati l-integrità tal-

istituzzjonijiet u l-ġlieda kontra l-korruzzjoni; 

15. Ifakkar li l-istħarriġ tal-Ewrobarometru tal-2014 wera li 70 % tal-pubbliku fl-UE jemmen 

li l-korruzzjoni hija preżenti fl-istituzzjonijiet tal-UE u għalhekk iħeġġeġ lill-

istituzzjonijiet jindirizzaw b'mod urġenti dan in-nuqqas ta' fiduċja pubblika; 

16. Jistieden lill-Kummissjoni biex b'mod partikolari tirrevedi l-komunikazzjoni tagħha tal-

2002 dwar il-prinċipji ġenerali u l-istandards minimi għall-konsultazzjoni tal-partijiet 

interessati1; 

17. Jistieden lill-President tal-Kummissjoni jestendi l-miżuri ġodda ta' trasparenza li 

għandhom il-Kummissarji u d-Diretturi Ġenerali għal uffiċjali għolja oħrajn tal-UE li 

huma involuti sew fil-proċess leġiżlattiv u li jiltaqgħu regolarment mal-partijiet interessati 

rilevanti, bħalma huma l-Kapijiet ta' Unità; 

18. Ifakkar li l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea tiggarantixxi d-dritt 

għall-aċċess għad-dokumenti pubbliċi liċ-ċittadini u jikkritika l-fatt li waħda mill-aktar 

problemi frekwenti rigward it-trasparenza tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea hija l-fatt 

li dawn jirrifjutaw li jagħtu l-aċċess għal dokumenti u informazzjoni; 

19. Jistieden lill-Kummissjoni tesplora għażliet li jinkludu atti leġiżlattivi u arranġamenti 

istituzzjonali u amministrattivi, u jistedinha wkoll tieħu azzjoni konkreta sabiex toħloq 

qafas li jtejjeb il-governanza u jirrappreżenta espliċitament il-ġenerazzjonijiet futuri, 

b'hekk jiġu integrati aħjar id-drittijiet tagħhom fit-teħid tad-deċiżjonijiet u fit-tfassil tal-

politika fil-livell Ewropew; 

20. Jenfasizza li l-Kummissjoni għandha ssaħħaħ l-integrità fl-użu tagħha tal-konsulenza 

xjentifika, b'mod partikolari billi ma tfittixx bilanċ politiku iżda minflok tiddependi fuq l-

iktar informazzjoni oġġettiva u awtorevoli disponibbli; 

21. Jitlob lill-Kummissjoni tissimplifika l-aċċess għall-informazzjoni u tiggarantixxi aktar 

trasparenza fl-applikazzjoni tal-eċċezzjonijiet previsti fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) 

Nru 1049/2001. 

22. Jirrakkomanda bil-qawwa perjodu ta' preklużjoni mill-interessi kummerċjali ta' ħames 

snin bħala rekwiżit għall-kandidati esperti biex jipparteċipaw bħala membri sħaħ 

f'bordijiet xjentifiċi b'kompiti ta' abbozzar u teħid tad-deċiżjonijiet; 

23. Jilqa' d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tobbliga l-membri tagħha jagħmlu disponibbli għall-

pubbliku l-informazzjoni rigward il-laqgħat li huma u l-membri tal-kabinett tagħhom 

ikollhom mal-organizzazzjonijiet jew ma' dawk li jaħdmu għal rashom dwar kwistjonijiet 

li jirrelataw mat-tfassil u l-implimentazzjoni tal-politiki tal-Unjoni; 

                                                 
1 COM(2002)0704, 11.12.2002 
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24. Jitlob lill-Kummissjoni tiggarantixxi l-aċċess għad-dokumenti u għall-informazzjoni dwar 

avviżi formali u proċeduri ta' ksur kontra l-Istati Membri u dwar l-implimentazzjoni tas-

sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja; 

25. Jirrikonoxxi u jilqa' l-isforzi tal-Kummissjoni biex tiżgura aktar trasparenza fin-negozjati 

tat-TTIP u jħeġġeġ lill-Kummissjoni tagħmel sforzi ulterjuri u tippermetti l-MPE 

jkollhom aċċess faċli għat-testi li qed jiġu negozjati; 

26. Iħeġġeġ lill-Viċi President tal-Kummissjoni responsabbli għal Regolamentazzjoni Aħjar, 

ir-Relazzjonijiet Interistituzzjonali, l-Istat tad-Dritt u l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali 

biex iżomm il-wegħda tiegħu u jressaq mingħajr aktar dewmien proposti għat-twaqqif ta’ 

Ftehim Interistituzzjonali dwar Reġistru ta' Trasparenza obbligatorju, inklużi l-

mekkaniżmi ta’ sanzjoni xierqa għal organizzazzjonijiet li ma jikkonformawx mar-regoli; 

jistieden lill-Kunsill fir-rwol tiegħu ta’ koleġiżlatur tal-Unjoni biex jikkonforma mar-

Reġistru ta' Trasparenza; 

 L-għarfien espert 

 

27. Jissuġġerixxi li, sabiex jiġu indirizzati kwistjonijiet li jitqajmu mit-trażżin selettiv tas-

sejbiet tar-riċerka mhux favorevoli, bħala kondizzjoni għal parteċipazzjoni fil-proċessi 

regolatorji u ta' politika, għandu jkun hemm reġistrazzjoni minn qabel tal-istudji u tal-

provi xjentifiċi, li tispeċifika l-ambitu u d-data tal-konklużjoni mistennija; 

28. Jinsab imħasseb, minħabba r-rwol tiegħu fil-protezzjoni tal-integrità tat-teħid tad-

deċiżjonijiet pubbliċi, dwar ċerti prattiki ta' reġistrazzjoni qarrieqa tal-interessi ekonomiċi 

fi gruppi ta' esperti, li jagħtu idea żbaljata tal-ammont ta' dawn l-interessi rappreżentati 

kemm f'termini assoluti kif ukoll f'dawk relattivi, kif ukoll tal-iżbilanċ eżistenti fir-rigward 

tal-interessi mhux ekonomiċi jew politiċi; 

29. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżgura li l-konsultazzjonijiet jinkludu mistoqsijiet miftuħa li 

jwasslu għal diskussjoni sostanzjali tal-politika, minflok sempliċiment ifittxu li 

jikkonfermaw direzzjonijiet ta’ politika jew għażliet li diġà saru; jistieden lill-

Kummissjoni tiżgura parteċipazzjoni bilanċjata fil-konsultazzjonijiet li tirrifletti d-

diversità tal-partijiet interessati; 

30. Iqis li sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni fattwalment bilanċjata fil-pubblikazzjoni tas-

sejħiet għall-applikazzjonijiet għandhom isiru sforzi speċjali biex dawn jilħqu s-setturi ta' 

kompetenza rilevanti differenti, kemm mill-qasam xjentifiku kif ukoll mis-soċjetà ċivili; 

31. Jilqa' t-tħabbira tal-Kummissjoni dwar rieżami tal-klassifikazzjoni tal-membri tal-gruppi 

ta' esperti fir-Reġistru tal-gruppi ta' esperti; iqis li dan l-eżerċizzju għandu jwassal sabiex 

il-kategorizzazzjoni tal-membri tkun konformi ma' dik applikata fir-Reġistru ta' 

Trasparenza; 

32. Jitlob lill-Kummissjoni tadotta miżuri u sanzjonijiet legalment vinkolanti biex tiżgura li s-

sħubija ta' gruppi ta' esperti u ta' entitajiet simili li jagħtuha konsulenza tkun preċiża u 

konsistentement bilanċjata, b'attenzjoni xierqa għal-livell tal-kompetenza tal-parteċipanti 

u l-esperjenza aġġornata tal-kwistjonijiet li qed jiġu diskussi, u kategorizzata fir-rigward 

tan-natura tal-interessi rappreżentati mill-membri, bi qbil mar-rakkomandazzjonijiet tal-

Ombudsman Ewropew fil-kuntest tal-inkjesta fuq inizjattiva proprja OI/6/2014/NF; 
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33. Iqis li l-livell ġenerali ta' divulgazzjoni tal-proċedimenti u d-deliberazzjonijiet tal-gruppi 

ta' esperti huwa insuffiċjenti; jitlob lill-Kummissjoni tiżgura li tkun disponibbli 

informazzjoni aktar dettaljata f'waqtha u b'mod aggregat, partikolarment fir-rigward tas-

sottogruppi; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tagħmel dikjarazzjonijiet ta’ interessi minn esperti 

kif ukoll il-minuti ta’ laqgħat ta’ gruppi ta’ esperti għad-dispożizzjoni tal-pubbliku fuq il-

websajt tagħha; 

34. Jilqa' l-impenn tal-Kummissjoni biex tintroduċi dispożizzjonijiet ġodda dwar il-kunflitti 

ta' interess tal-individwi maħtura bħala membri tal-gruppi ta' esperti f'kapaċità personali; 

jenfasizza l-ħtieġa li l-esperti kollha jippreżentaw dikjarazzjoni tal-interessi għall-

pubblikazzjoni fuq ir-reġistru tal-gruppi ta' esperti; 

35. Jistieden lill-Kummissjoni tissorvelja l-indipendenza tal-esperti waqt it-twettiq ta' 

dmirijiethom, minħabba li jistgħu jitfaċċaw interessi ekonomiċi ġodda matul dak il-

perjodu; 

36. Jirrikonoxxi li l-gruppi ta' esperti jeħtieġu aċċess għall-aħjar kompetenzi xjentifiċi 

disponibbli; 

37. Huwa tal-fehma li r-rekwiżit għal kompetenza teknika estremament speċifika mhijiex 

raġuni valida biex tiġi evitata sejħa għall-applikazzjonijiet; 

L-aġenziji 

38. Jenfasizza l-ħtieġa ta' esperti indipendenti fl-aġenziji tal-UE u l-ħtieġa li tingħata aktar 

importanza lill-eliminazzjoni tal-kunflitti tal-interessi fi ħdan il-bordijiet tal-aġenziji; 

39. Jenfasizza l-ħtieġa li l-aġenziji jibbażaw id-deċiżjonijiet tagħhom fuq l-aħjar evidenza 

disponibbli; ifakkar li d-dixxiplina xjentifika tkun żgurata permezz tal-proċess tal-

evalwazzjoni bejn il-pari u t-trasparenza u r-riproduċibbiltà tar-riżultati; 

40. Jenfasizza, fl-interess ta' konsulenza xjentifika soda u indipendenti għat-tfassil tal-politika, 

l-importanza ta' riżorsi adegwati għall-iżvilupp ta' kompetenzi interni fi ħdan l-aġenziji 

speċjalizzati tal-UE, inkluża l-opportunità li jsiru riċerka u ttestjar li jistgħu jiġu 

ppubblikati, u b'hekk is-servizz pubbliku ikun aktar attraenti fi rwoli ta' konsulenza 

regolatorja mingħajr tfixkil fil-progress tal-karrieri akkademiċi tax-xjentisti; 

 41. Jinsisti li d-data kollha użata minn kwalunkwe aġenzija sabiex tintlaħaq kwalunkwe 

konklużjoni xjentifika għandha tkun disponbbli għall-pubbliku f'format li jista' jinqara 

minn magna sabiex ikunu possibbli l-iskrutinju xjentifiku u l-progress kostanti; jinsisti li 

filwaqt li l-privatezza individwali għandha tiġi rispettata, il-klawżoli ta' kunfidenzjalità 

kummerċjali u l-leġiżlazzjoni dwar is-sigrieti kummeċjali m'għandhomx jitħallew ifixklu 

d-divulgazzjoni tad-data; jitlob lill-Kummissjoni timmonitorja mill-qrib l-

implimentazzjoni xierqa tad-divulgazzjoni tad-data; 

42. Jitlob lill-istituzzjonijiet tal-UE jiżguraw li l-Aġenziji jingħataw il-mezzi li jikkorrispondu 

mal-missjoni tagħhom; ifakkar li attwalment l-esperti li jaħdmu f'għadd ta' aġenziji 

mhumiex imħallsin għall-ħidma tagħhom minkejja l-importanza strateġika tal-

kontribuzzjonijiet tagħhom lejn is-saħħa pubblika u dik ambjentali; 
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43. Jenfasizza, sa fejn jirrigwarda l-aġenziji tal-UE, li d-dipendenza fuq l-awtovalutazzjoni 

mill-membri prospettivi tal-bordijiet u l-kumitati xjentifiċi mhijiex adegwata biex jiġu 

skrinjati l-kunflitti ta' interess potenzjali; iħeġġeġ l-aġenziji jistabbilixxu sistema ta' 

verifiki proattivi; 

44. Jenfasizza li l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA) trid tiggarantixxi trasparenza 

massima fl-aċċess għar-rapporti kliniċi, u jilqa' d-deċiżjoni tal-Aġenzija li tippubblika 

b'mod proattiv ir-rapporti dwar il-provi kliniċi li jsostnu d-deċiżjonijiet li ttieħdu dwar 

mediċini individwali; 

45. Iħeġġeġ lill-aġenziji tal-UE jkomplu bl-isforzi tagħhom fl-applikazzjoni ta' kriterji u 

proċeduri stretti biex jiżguraw l-indipendenza tal-bordijiet xjentifiċi tagħhom mis-setturi 

ekonomiċi u mhux ekonomiċi affettwati mid-deliberazzjonijiet tagħhom u mill-influenza 

politika minn dawk li għandhom aġenda speċifika dwar is-suġġett ikkonċernat, sabiex 

jevitaw kif xieraq konflitti ta' interess, b'attenzjoni partikolari fuq l-għażla li jagħmlu użu 

minn status ta' "speċjalisti mistiedna" li jagħmilha possibbli li jkun hemm input minn 

esperti b'rabtiet ma' industriji regolati imma li dawn ma jkollhomx rwol ta' abbozzar jew 

ta' teħid ta' deċiżjonijiet fl-opinjonijiet xjentifiċi; 

Kwistjonijiet tal-Parlament Ewropew 

46. Ifaħħar lis-Servizz ta' Riċerka tiegħu għal kwalità għolja tal-ħidma tiegħu; jenfasizza l-

ħtieġa li jiġu allokati aktar riżorsi għal dan is-servizz u biex tiġi ggarantita ulterjorment l-

indipendenza amministrattiva fis-servizz tal-interess pubbliku; 

47. Bi ħsiebu jikkunsidra l-ħolqien ta’ bażi ta' data, miftuħa u possibbli tfittex fiha, tad-

dikjarazzjonijiet ta’ interess tal-MPE sabiex ikun hemm aktar trasparenza u skrutinju mis-

soċjetà ċivili; 

48. Jistieden lill-istituzzjonijiet tal-UE jieħdu miżuri biex jintroduċu jew isaħħu perjodi 

minimi ta' preklużjoni għall-uffiċjali għolja tal-UE, inklużi l-MPE, qabel ma uffiċjali 

pubbliċi preċedenti u rappreżentanti eletti jkunu disponibbli biex jieħdu pożizzjonijiet ta' 

lobbjar li jistgħu joħolqu jew jidhru li jistgħu joħolqu kunflitti ta' interess, b'hekk jiġu 

evitati sitwazzjonijiet ta' "bibien iduru"; jitlob sadanittant biex jiġu ppubblikati l-ismijiet 

ta’ uffiċjali għolja preċedenti tal-UE jew MPE li ħallew l-istituzzjonijiet tagħhom u qed 

jaħdmu għal interessi privati. 
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