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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, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni li se jadotta:

1. Jirrikonoxxi l-influwenza sinifikanti ta' l-attivitajiet ta' lobbying fuq it-teħid ta' deċiżjonijiet 
ta' l-UE u għalhekk il-ħtieġa ta' regolazzjoni;

2. Jemmen li huwa biss reġistru mandatorju li juri l-informazzjoni finanzjarja 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; 

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 fir-reġistru tal-Kummissjoni Ewropea biex 
ikun jista’ jkollhom aċċess għall-bini tal-Parlament Ewropew; 

4. Jitlob għal bażi ta’ data online li tkun pubblika, li jkun jista’ jsir tiftix fiha u tista’ tiġi mniż
żla (downloadable) u li jkun fiha l-informazzjoni kollha rilevanti b’referenzi reċiproki ma’
bażijiet ta’ data possibbli oħrajn ta’ l-istituzzjonijiet ta’ l-UE sakemm tiġi implimentata bażi 
ta’ data komuni;  

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-re
ġistru; 

6. Jemmen li għandu jkun hemm sanzjonijiet li japplikaw għal lobbyists li f’diversi każi taw 
informazzjoni mhix sodisfaċenti jew informazzjoni falza; 

7. Jistieden lill-Konferenza tal-Presidenti sabiex tippubblika lista ta’ l-intergruppi kollha e
żistenti (inklużi membri, aġendi ta’ laqgħat u dokumenti) fuq il-websajt tagħha; 

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.  


