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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 

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

mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu: 

1. Jilqa' b'sodisfazzjon l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tippreżenta, fl-2016, proposta għal 

ftehim interistituzzjonali li jirrevedi r-Reġistru tat-Trasparenza għar-rappreżentanti ta' 

gruppi ta' interess; jinsisti li l-konsultazzjonijiet ta' qabel din il-proposta jqisu, b'mod 

bilanċjat, il-perspettivi differenti espressi; jemmen li l-livell ta’ trasparenza jeħtieġ jogħla 

billi jiġi stabbilit reġistru obbligatorju tal-UE; 

2. Jitlob għall-użu ta’ impronta leġiżlattiva għal-lobbying tal-UE, fuq bażi volontarja; 

jindika, f’dan ir-rigward, il-possibilità li jiġu introdotti annessi għall-proposti tal-

Kummissjoni u r-rapporti tal-Parlament, li jindikaw b’mod ċar liema lobbyists kellhom 

effett sostanzjali fuq it-test ta’ dawn il-proposti u rapporti; iħeġġeġ lill-Membri tal-PE u 

lir-rappreżentanti tal-Kunsill jippubblikaw volontarjament informazzjoni dwar il-laqgħat 

tagħhom mal-partijiet ikkonċernati, kif inhi l-prattika tal-Kummissjoni; 

3. Jistieden lil dawk l-istituzzjonijiet tal-UE, inkluż il-Parlament, li introduċew kodiċijiet ta' 

kondotta, biex itejbu l-miżuri tagħhom ta' monitoraġġ u implementazzjoni, bħalma huma 

l-verifiki tad-dikjarazzjoni tal-interessi finanzjarji; jinnota li l-entitajiet tal-monitoraġġ u 

tas-sanzjonijiet jeħtieġ ikunu politikament indipendenti; 

4. Jilqa' l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tippubblika rapport kull sentejn dwar is-sitwazzjoni 

tal-korruzzjoni fl-UE; jistieden lill-Kummissjoni tressaq, mingħajr aktar dewmien, 

addendum għall-ewwel rapport tagħha kontra l-korruzzjoni li jiddeskrivi fid-dettall is-

sitwazzjoni fi ħdan l-istituzzjonijiet tal-UE minn din il-perspettiva; 

5. Jistieden lill-Kummissjoni, bl-għan li jkun żgurat li l-istituzzjonijiet jirrispettaw l-

istandards kontra l-korruzzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa, biex tkompli d-diskussjonijiet dwar 

l-adeżjoni tal-UE fil-Grupp ta’ Stati kontra l-Korruzzjoni (GRECO) bil-ħsieb li tiġi 

stabbilita skeda ta’ żmien proviżorja għal din l-adeżjoni; 

6. Jiddispjaċih dwar il-progress limitat li sar fl-iżgurar tal-protezzjoni tal-informaturi u tal-

ġurnalisti, li jista' jkollhom rwol ewlieni fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni; jiddispjaċih ukoll, 

għaldaqstant, li l-Kummissjoni ma weġbitx għat-talba tal-Parlament li tistudja l-possibilità 

li jiġi stabbilit programm Ewropew ta' protezzjoni tal-informaturi; jistieden lill-

Kummissjoni tippreżenta komunikazzjoni dwar dan is-suġġett sal-aħħar tal-2016, abbażi 

ta’ evalwazzjoni tas-sitwazzjoni rigward ir-regoli relatati mal-informaturi fil-livell 

nazzjonali, u biex tikkunsidra l-possibilità ta’ pjan biex jiġu stabbiliti regoli minimi dwar 

l-informaturi; 

7. Jiddispjaċih ukoll dwar in-nuqqas ta' progress fl-indirizzar tal-abbuż tal-liġijiet tal-

malafama sabiex jiġu intimidati l-ġurnalisti u dawk li jinvestigaw il-korruzzjoni; b'mod 

partikolari, jistieden lill-Kummissjoni sabiex tibda diskussjonijiet dwar leġiżlazzjoni li 

tappoġġa r-revoka ta' pieni kriminali għal malafama fl-Istati Membri; 

8. Jemmen li Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew b'saħħtu u indipendenti, 
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b'kompetenzi u responsabilitajiet definiti b'mod ċar, se jgħin biex jiġu miġġielda r-reati 

kontra l-interessi finanzjarji tal-Unjoni u biex jiġu investigati, mixlija u proċessati l-awturi 

ta' reati kontra l-interessi finanzjarji tal-Unjoni; jemmen li kwalunkwe soluzzjoni inqas 

soda tkun ta' ħsara għall-baġit tal-Unjoni; iħeġġeġ lill-Kunsill jagħti spinta ġdida lin-

negozjati dwar id-Direttiva PIF sabiex jissaħħaħ il-qafas legali eżistenti u titjieb l-

effiċjenza tal-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE; 

9. Jiddeplora l-istaġnar fil-Kunsill fir-rigward tar-reviżjoni tar-Regolament (KE) Nru 

1049/2001 dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti; iħeġġeġ lill-Kunsill jadotta pożizzjoni 

kostruttiva, filwaqt li jqis il-Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fil-

15 ta’ Diċembru 2011 u r-rekwiżiti tat-Trattat ta’ Lisbona; jinnota li kienu ftit ir-

rakkomandazzjonijiet tal-Parlament rigward it-trasparenza u l-aċċess għad-dokumenti li 

ġew implimentati; ifakkar li t-trasparenza ssaħħaħ il-fiduċja pubblika fl-istituzzjonijiet tal-

UE billi tippermetti liċ-ċittadini jkunu infurmati dwar il-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet 

tal-UE; iċ-ċittadini għandhom ikunu infurmati b'mod preċiż u fil-ħin; itenni, għaldaqstant, 

li t-trasparenza tal-proċess amministrattiv u tat-tfassil tal-liġi tal-UE hija essenzjali għal-

leġittimità tal-leġiżlazzjoni u l-politiki tal-UE; jenfasizza li t-trasparenza hija pedament ta' 

"regolamentazzjoni aħjar"; 

10. Itenni r-rakkomandazzjoni tiegħu li kull istituzzjoni jew entità tal-UE taħtar, minn ħdan l-

istrutturi ta' ġestjoni eżistenti tagħha, Uffiċjal għat-Trasparenza li jkun responsabbli għall-

konformità mar-regoli; 

11. Ifakkar fil-ħtieġa li titjieb it-trasparenza tan-negozjati leġiżlattivi, inklużi t-trilogi; jinnota, 

għalhekk, li t-trasparenza tagħhom għandha tiżdied permezz ta' rappurtar fil-kumitat 

parlamentari kompetenti dwar is-sitwazzjoni tan-negozjati tat-trilogu; Jinnota, b'mod 

partikolari, li skont l-Artikolu 73(4) tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament, wara kull 

trilogu l-grupp ta' negozjaturi jeħtieġ li jirrapporta lill-kumitat kompetenti u jpoġġi għad-

dispożizzjoni tiegħu d-dokumenti li jirriflettu l-eżitu tat-trilogu; jitlob, għaldaqstant, li 

kemm ir-rapport orali kif ukoll id-dokumenti jinkludu fihom  informazzjoni dettaljata 

dwar il-qagħda tan-negozjati tat-trilogu; jitlob, barra minn hekk, li tiġi ppubblikata lista 

bid-dati tal-laqgħat tat-trilogu kif ukoll l-ismijiet tal-parteċipanti diretti; 

12. Jenfasizza l-importanza li jitħalla biżżejjed żmien bejn il-kisba ta' ftehim finali fi 

kwalunkwe trilogu partikolari u l-votazzjoni ta' konferma fil-kumitat kompetenti, sabiex 

il-membri tal-kumitat kompetenti jkunu jistgħu jaqraw it-test u jiddiskutuh fi ħdan il-

gruppi politiċi tagħhom qabel il-votazzjoni finali fil-kumitat; 

13. Jitlob li jkun hemm aktar trasparenza fi ħdan l-aġenziji tal-UE u fir-relazzjonijiet tagħhom 

ma' entitajiet oħra tal-UE; jenfasizza l-importanza tat-trasparenza fil-proċessi ta' nomini, 

elezzjonijiet u ħatriet ta' rappreżentanti tal-Aġenziji, speċjalment f'każijiet meta l-

Parlament ikun inkluż; 

14. Iqis li l-ewwel rapport biennali kontra l-korruzzjoni tal-Kummissjoni kien tentattiv 

promettenti għas-sorveljanza tal-korruzzjoni fl-Istati Membri; jistieden lill-Kummissjoni 

tinkludi analiżi tar-riskji ta' korruzzjoni fl-istituzzjonijiet tal-UE fir-rapport li se jsir fl-

2016, flimkien ma' ħarsa ġenerali lejn l-akbar problemi ta' korruzzjoni fl-Istati Membri, ir-

rakkomandazzjonijiet tal-politika biex jiġu indirizzati u l-miżuri ta' segwitu li għandhom 

jittieħdu mill-Kummissjoni, filwaqt li jitqies speċifikament l-impatt negattiv ta' attivitajiet 

korrotti fuq il-funzjonament tas-Suq Intern; 
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