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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali jistieden lill-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit, bħala l-

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

tiegħu: 

1. Jinnota li t-trasparenza u l-koordinazzjoni tal-attivitajiet interistituzzjonali huma tal-akbar 

importanza, billi jgħinu biex jintlaħaq bilanċ xieraq mill-perspettiva tal-għarfien espert u 

tal-opinjonijiet irrappreżentati fil-kompożizzjoni tal-gruppi ta' esperti, sabiex itejbu l-

operat tagħhom; jilqa', għaldaqstant, il-fatt li issa l-proċess ta' għażla qed isir 

pubblikament; jenfasizza, f'dan ir-rigward, li l-esperjenza prattika u l-kwalifiki tal-esperti 

għandhom isiru evidenti; huwa tal-fehma li l-proċess tal-għażla kollu għandu jiggarantixxi 

livell ta' trasparenza għoli u għandu jiġi rregolat minn kriterji aktar ċari, aktar konċiżi u 

b'enfasi partikolari fuq l-esperjenza prattika tal-kandidati flimkien mal-kwalifiki 

akkademiċi tagħhom u kunflitti ta' interess potenzjali li jista' jkollhom; 

2. Jilqa' l-fatt li diġà ġiet stabbilita rabta bejn il-gruppi ta' esperti tar-Reġistru tal-

Kummissjoni u r-Reġistru tat-Trasparenza, biex b'hekk jiġi żgurat titjib fit-trasparenza; 

3. Jiddispjaċih li t-tentattiv biex titwettaq konsultazzjoni pubblika dwar l-istabbiliment tar-

regoli l-ġodda ma rnexxiex; jistieden lill-Kummissjoni taġixxi b'mod trasparenti u b'mod 

responsabbli lejn iċ-ċittadini tal-UE;  

4. Huwa tal-fehma li l-Kummissjoni għandha tagħmel progress biex ikun hemm 

kompożizzjoni aktar bilanċjata tal-gruppi ta' esperti; jikkundanna l-fatt, madankollu, li ma 

hemmx distinzjoni espliċita bejn il-partijiet interessati ekonomiċi u mhux ekonomiċi, biex 

jinkiseb l-ogħla livell ta' trasparenza u bilanċ; jenfasizza l-ħtieġa li, f'dan ir-rigward, fis-

sejħa pubblika għal applikazzjoni, il-Kummissjoni tikkjarifika il-mod li bih tiddefinixxi 

kompożizzjoni bbilanċjata u liema huma l-interessi li hija tfittex li jkunu rrappreżentati 

meta jiġu stabbiliti l-gruppi ta' esperti; jikkunsidra għalhekk li huwa importanti li jiġu 

involuti l-Parlament u l-Kumitat Ekonomiku u Soċjali sabiex tiġi prodotta definizzjoni 

aktar ibbilanċjata ta' dik id-distinzjoni; 

5. Jiddeplora l-fatt li, għal raġunijiet finanzjarji u organizzattivi, il-gruppi sottorappreżentati, 

ħafna drabi rappreżentanti tas-soċjetà ċivili u ta' impriżi żgħar u ta' daqs medju jew 

organizzazzjonijiet oħrajn ta' interess pubbliku ġenerali, mhux dejjem ikunu jistgħu 

jipparteċipaw; jistieden għalhekk lill-Kummissjoni biex, fl-interess ta' kompożizzjoni 

bilanċjata tal-gruppi ta' esperti, tikkunsidra possibilitajiet ta' appoġġ finanzjarju biex tkun 

possibbli l-parteċipazzjoni tal-kategoriji tal-esperti kollha; 

6. Bil-għan li jkun hemm aktar trasparenza, jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li jiġu 

ppubblikati l-minuti kollha tal-laqgħat; jenfasizza, f'dan ir-rigward, li l-kontenut kif ukoll 

il-pożizzjonijiet rispettivi tal-esperti għandhom ikunu ċari u evidenti, u espressi b'tali mod 

li huwa aċċessibbli għaċ-ċittadini Ewropej; jitlob, barra minn hekk, li d-deċiżjonijiet ta' 

minoranza jkunu jistgħu jiġu ppubblikati; itenni l-importanza li d-deliberazzjonijiet tal-

gruppi ta' esperti tal-Kummissjoni jkunu pubbliċi, filwaqt li wieħed iżomm f'moħħu li l-

esperti f'dawn il-gruppi tal-Kummissjoni jwettqu servizz pubbliku u li d-dibattiti li jwasslu 

għall-adozzjoni tad-deċiżjonijiet tagħhom għandhom jiġu ppubblikati bħala regola u mhux 

bħala eċċezzjoni; 
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7. Jenfasizza li l-utenti jrid jingħatalhom aċċess għal firxa ta' dokumenti (aġendi, dokumenti 

ta' referenza, diversi rapporti), bil-għan li jkun hemm monitoraġġ effiċjenti mill-partijiet 

interessati; huwa wkoll tal-fehma, li s-sit web tar-Reġistru tal-gruppi ta' esperti – kemm 

bħala tali jew permezz ta' hyperlinks għal siti web rilevanti oħrajn, għandu jkun wieħed 

mill-istrumenti jew mill-mekkaniżmi li jintużaw biex tinkiseb informazzjoni aġġornata 

b'mod kostanti dwar l-iżviluppi politiċi, u b'hekk jiġi ggarantit livell għoli ta' trasparenza; 

8. Jenfasizza li l-miżuri previsti għandhom jittieħdu immedjatament meta jkun hemm 

evidenza ta' kunflitti ta' interess, b'mod partikolari fost l-individwi maħtura f'kapaċità 

privata, li jaġixxu b'mod indipendenti u jesprimu l-fehma personali tagħhom fl-interess 

ġenerali; jirrimarka li dawn il-miżuri għandhom jiġu kkunsidrati aktar mill-qrib peress li l-

applikazzjoni tagħhom tikkostitwixxi l-garanzija ta' indipendenza tal-esperti;  

9. Jissottolinja wkoll li l-Kummissjoni, meta tkun qed tħejji u tfassal atti delegati u ta' 

implimentazzjoni u fit-tfassil ta' linji gwida strateġiċi, għandha tiżgura li d-dokumenti 

kollha, inklużi l-abbozzi tal-atti leġiżlattivi, għandhom jaslu għand il-Parlament Ewropew 

u l-Kunsill fl-istess ħin li jirċievuhom l-esperti tal-Istati Membri, kif maqbul fil-qafas tal-

Ftehim Interistituzzjonali dwar tfassil aħjar tal-liġijiet tat-13 ta' April 2016. 
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