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L-iżvilupp tal-qafas għall-attivitajiet ta' rappreżentanti ta’ interessi (lobbyists) fl-
Istituzzjonijiet Ewropej
(2007/2115(INI))

Emendi minn Marco Cappato

Emenda 1
Paragrafu 1

1 Jirrikonoxxi l-influwenza u l-importanza sinifikanti ta' l-attivitajiet ta' lobbying u tal-
kompetenza provduta mil-lobbies u l-NGOs fuq it-teħid ta' deċiżjonijiet ta' l-UE u 
għalhekk il-ħtieġa ta' regolazzjoni;

Or. en

Emendi minn Marco Cappato

Emenda 2
Paragrafu 2

2. Jemmen li huwa biss reġistru mandatorju komuni għall-istituzzjonijiet kollha li juri 
forom ta' l-informazzjoni finanzjarja għal-lobbies u l-lobbyists kollha, b'rispett lejn 
it-trasparenza u l-prinċipji tal-privatezza, li jkun għodda effikaċi biex tgħin fl-
identifkazzjoni u fl-evalwazzjoni tas-saħħa ta' l-aktar forzi importanti wara attivita' 
lobbying. Ir-reġistru għandu jkun marbut ma’ kodiċi ta’ mġiba etika (tħassir) komuni 
għall-istituzzjonijiet kollha ta’ l-UE;
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Or. en

Emendi minn Marianne Mikko

Emenda 3
Paragrafu 2

2. Jemmen li huwa biss reġistru mandatorju ta' attivitajiet li juri l-informazzjoni (tħassir) 
ta' l-interessi tiegħu stess u tal-klijenti f'dettall suffiċjenti għall-lobbyists kollha li 
jkun għodda effikaċi biex tgħin fl-identifkazzjoni u fl-evalwazzjoni tas-saħħa ta' l-
aktar forzi importanti wara attivita' lobbying. Ir-reġistru għandu jkun marbut ma’ 
kodiċi ta’ mġiba etika preferibilment komuni għall-istituzzjonijiet kollha ta’ l-UE;

Or. en

Emendi minn Marianne Mikko

Emenda 4
Paragrafu 3

3. Jemmen li pass lejn il-ħolqien ta’ reġistru uniku komuni għall-istituzzjonijiet kollha 
ta’ l-UE jista’ jsir billi ssir obbligatorja li lobbyists ikunu kemm fir-reġistru tal-
Parlament Ewropew u tal-Kummissjoni Ewropea biex ikollhom aċċess għall-bini ta' 
dawn l-istituzzjonijiet;

Or. en

Emendi minn Marco Cappato

Emenda 5
Paragrafu 3

3. Jemmen li l-ewwel pass lejn il-ħolqien ta’ reġistru uniku komuni għall-istituzzjonijiet 
kollha ta’ l-UE jista’ jsir billi ssir obbligatorja li lobbyists ikunu fir-reġistru tal-
Kummissjoni Ewropea biex ikun jista’ jkollhom aċċess għall-bini tal-Parlament 
Ewropew;

Or. en
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Emendi minn Søren Bo Søndergaard

Emenda 6
Paragrafu 3 a (ġdid)

3a. Iqis l-approċċ tad-dħul magħżul mill-Kummissjoni bħala regoli minimi u 
obbligatorji. Jemmen li flimkien ma' dan, il-lobbyists għandhom ikunu obbligati li 
juru, fost affarijiet oħra, l-informazzjoni dwar l-infiq tal-lobbying billi jagħtu l-istess 
informazzjoni dwar l-ispiża tal-lobbying li jkun intnefaq fuq MEPs għax l-MEPs 
huma obbligati li juru din l-informazzjoni fid-dikjarazzjonijiet finanzjarji tagħhom;

Or. en

Emendi minn Marco Cappato

Emenda 7
Paragrafu 3 a (ġdid)

3a. Iqis li r-reġistrazzjoni fir-reġistru komuni ta' l-UE għandu wkoll jippermetti lill-
istaff tal-lobbies u ta' l-NGOs li jkollhom aċċess għall-bini ta' l-UE, billi jitqiesu d-
differenzi speċifiċi bejn l-istituzzjonijiet u l-funzjonijiet tagħhom:  filwaqt li l-
Parlament jaħdem b'mod pubbliku, u l-aċċess tal-pubbliku għall-kmamar tal-
kumitati jista' jkun limitat biss waqt ċirkustanzi eċċezzjonali, aċċess għaz-zoni ta' l-
uffiċċji jista' eventwalment jiġi rivedut biex jiġu żgurati l-privatezza u l-
kundizzjonijiet ta' ħidma ottimali meħtieġa għall-MEPs, l-assistenti tagħhom, l-
istaff tal-gruppi politiċi u s-segretarjat tal-Parlament;  f'dan ir-rigward jitlob lis-
servizzi kompetenti tal-Parlament biex jaħdmu iżjed bl-għaġġla sabiex jiżguraw li l-
ħidma tal-kumitati tal-Parlament jitqiegħdu fuq l-internet;

Or. en

Emendi minn Roselyne Lefrançois

Emenda 8
Paragrafu 5

5. Jitlob għal mekkaniżmu ta’ mmoniterjar (tħassir) sabiex iwettqu skrutinju u jiżguraw 
l-eżattezza ta’ l-informazzjoni fir-reġistru; minħabba l-ammont konsiderevoli ta' 
informazzjoni involut jissuġġerixxi li din il-ħidma ta' mmonitorjar issir minn korp 
ad hoc li jikkonsisti, per eżempju, mill-istaff amministrattiv jew mill-persuni 
mħaddma b'mod speċifiku għal dan ix-xogħol, u li jkun suġġett għal dritt ta' 
superviżjoni mill-Parlament Ewropew;   
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Or. fr

Emendi minn Søren Bo Søndergaard

Emenda 9
Paragrafu 5

5. Jitlob għal mekkaniżmu ta’ mmoniterjar (i.e. il-Kwesturi jew Kumitat ta’ MEPs 
anzjani fis-sens ta’ servizz) sabiex iwettqu skrutinju u jiżguraw l-eżattezza ta’ l-
informazzjoni fir-reġistru u jqis li huwa importanti li riżorsi suffiċjenti (staff u flus) 
ikunu garantiti għal dik ir-raġuni;

Or. en

Emendi minn Marianne Mikko

Emenda 10
Paragrafu 5

5. Jitlob għal mekkaniżmu ta’ mmoniterjar (eż. Kumitat ta' MEPs li ma jkollhomx 
kariga oħra sinifikanti fil-Parlament) sabiex iwettqu skrutinju u jiżguraw l-eżattezza 
ta’ l-informazzjoni fir-reġistru; 

Or. en

Emendi minn Marco Cappato

Emenda 11
Paragrafu 5

5. Jitlob għal mekkaniżmu ta’ mmoniterjar (i.e. il-Kwesturi (tħassir) fis-sens ta’ servizz) 
sabiex iwettqu skrutinju u jiżguraw l-eżattezza ta’ l-informazzjoni fir-reġistru;

Or. en
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Emendi minn Roselyne Lefrançois

Emenda 12
Paragrafu 6

6. Jemmen li għandu jkun hemm sanzjonijiet li japplikaw għal lobbyists li (tħassir) taw 
b'mod intenzjonali informazzjoni mhix sodisfaċenti jew informazzjoni falza; 
jikkunsidra li, skond is-sistema ta' reġistrazzjoni obbligatorja, sospensjoni ta' 
reġistrazzjoni u, fl-iktar każijiet serji, tneħħija mir-reġistru huma sanzjonijiet 
proporzjonati u jirrappreżentaw deterrent suffiċjenti;

Or. fr

Emendi minn Marco Cappato

Emenda 13
Paragrafu 6

6. Jemmen li għandu jkun hemm sanzjonijiet li japplikaw għal lobbyists li f’diversi każi 
taw informazzjoni mhix sodisfaċenti jew informazzjoni falza, bħal ma hu l-irtirar 
temporanju jew permanenti ta' 'badges';

Or. en

Emendi minn Philip Bradbourn

Emenda 14
Paragrafu 6 a (ġdid)

6a. Jitlob lill-bureau tal-Parlament jew lill-Kwesturi biex ifittxu mezzi li bihom inaqqsu 
l-aċċess mhux awtorizzat għas-sulari fejn jinstabu l-uffiċċji tal-Membri fil-bini tal-
Parlament;

Or. en

Emendi minn Marco Cappato

Emenda 15
Paragrafu 7

7. Jistieden lill-Konferenza tal-Presidenti sabiex tippubblika lista ta’ l-intergruppi kollha 
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eżistenti (inklużi membri, aġendi ta’ laqgħat u dokumenti) fuq il-websajt tagħha, kif 
ukoll tal-lobbies u ta' l-NGOs li jappoġġjawhom u ta' l-ispeċifikazzjoni tat-tip ta' 
appoġġ provdut lilhom, b'mod partikolari għal dawk li huma riżorsi umani, 
materjali jew finanzjarji;

Or. en

Emendi minn Marco Cappato

Emenda 16
Paragrafu 8

8. Jistieden lill-Bureau tiegħu sabiex jirrevedi r-regoli li jkopru l-attivitajiet tal-lobbyists 
ta’ l-anqas tliet snin wara li jidħlu fis-seħħ sabiex jevalwa jekk is-sistema mibdula hix 
qed tilħaq it-trasparenza meħtieġa fuq l-attivtajiet tal-lobbyists; jitlob lill-
Kummissjoni biex tibbaża kwalunkwe inizjattiva futura dwar l-attivitajiet tal-
lobbying fl-UE fuq il-bażi legali provduta mit-Trattati li jikkonċernaw it-trasparenza 
u l-onestà.

Or. en

Emendi minn Philip Bradbourn

Emenda 17
Paragrafu 8 a (ġdid)

8a. Isemmi l-preokkupazzjoni tiegħu dwar abbuż potenzjali mill-NGOs iffinanzjati mill-
Kummissjoni li jużaw flus pubbliku biex jagħmlu pressjoni fuq il-Parlament sabiex 
jinfluenzaw il-politika f'oqsma li għalihom ikunu rċevew iffinanzjar dirett, u jitlob 
għal investigazzjoni dwar l-iffinanzjar ta' l-NGOs mill-Kumitat għall-kontroll tal-
Baġit tal-Parlament.

Or. en
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