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PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-konklużjoni ta’ ftehim interistituzzjonali dwar Reġistru ta' Trasparenza komuni 
bejn il-Parlament u l-Kummissjoni
(2010/2291(ACI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra d-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tat-18 ta’ Novembru 2010,

– wara li kkunsidra l-abbozz ta’ ftehim ta' bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni 
Ewropea dwar l-istabbiliment ta' "Reġistru tat-Trasparenza" (minn issa 'l quddiem "il-
ftehim"),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta’ Mejju 2008 dwar l-iżvilupp tal-qafas 
għall-attivitajiet tar-rappreżentanti ta’ interessi (lobbyists) fl-istituzzjonijiet Ewropej1,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 127(1) tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali (A7-0000/2011),

A. billi l-Artikolu 11(2) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea jiddikjara: “L-istituzzjonijiet 
għandhom iżommu djalogu miftuħ, trasparenti u regolari mal-assoċjazzjonijiet 
rapperżentattivi u mas-soċjetà ċivili",

B. billi reġistru komuni tal-organizzazzjonijiet u tal-individwi impenjati fil-ħolqien tal-
politika tal-UE u fl-implimentazzjoni tal-politika tal-UE isaħħaħ it-trasparenza ta’ dak id-
djalogu,

C. billi r-riżoluzzjoni tal-Parlament imsemmija hawn fuq tat-8 ta’ Mejju 2008 stabbiliet 
prinċipji ġodda li fuq il-bażi tagħhom il-Parlament daħal f’negozjati mal-Kummissjoni 
dwar ir-reġistru komuni, 

D. billi l-bidliet meħtieġa lir-Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament huma introdotti fid-
deċiżjoni tiegħu ta’ .............. 2011 dwar l-emendar tar-Regoli wara l-istabbiliment ta’ 
Reġistru tat-Trasparenza komuni bejn il-Parlament u l-Kummissjoni2,

1. Iqis il-ftehim bħala pass importanti lejn trasparenza akbar;

2. Jirrimarka li, f’reġistru komuni, it-tagħrif kollu jista’ jinstab f’post wieħed, u b’hekk ikun 
aktar faċli għaċ-ċittadini li jaċċertaw liema atturi jinsabu f’kuntatt mal-istituzzjonijiet; 
josserva li jaġevola wkoll il-kompitu tar-rappreżentanti ta’ interessi, li huma meħtieġa li 
jirreġistraw darba biss;

                                               
1 ĠU C 271 E, 12.11.2009, p. 48.
2 Testi adottati, P7_TA(2011)0000.
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3. Itenni, madankollu, li l-Parlament iżomm id-dritt bla rbit li jiddeċiedi min għandu jkun 
permess li jikseb aċċess għall-bini tiegħu;

4. Hu tal-fehma li l-ftehim jissodisfa, de facto, it-talba b'insistenza min-naħa tal-Parlament li 
r-reġistrazzjoni tkun waħda obbligatorja għax tibqa' ħaġa impossibbli li xi ħadd jikseb 
beġġ li tagħti aċċess għall-Parlament mingħajr ma l-ewwel ikun irreġistra qabel;

5. Ifakkar fix-xewqa tiegħu li l-Kunsill għandu jsir parti għall-ftehim;

6. Jilqa’ b’mod partikolari, l-aspetti li ġejjin li jinsabu fil-ftehim:

(a) it-tibdil tal-isem tar-reġistru għal “Ir-Reġistru tat-Trasparenza”;

(b) l-ambitu tar-reġistru, li jkopri l-atturi relevanti kollha imma jeskludi, fost oħrajn, 
lis-sħab soċjali bħala atturi fid-djalogu soċjali, kif ukoll lill-knejjes, lill-partiti politiċi 
u lill-awtoritajiet lokali, reġjonali u muniċipali;

(c) it-tqassim tar-reġistru f’taqsimiet u sotto taqsimiet separati, li jagħmilha possibbli li 
tipi differenti ta’ organizzazzjonijiet u assoċjazzjonijiet jiddaħħlu fir-reġistru;

(d) it-talba insistenti għal tagħrif finanzjarju relevanti;

7. Japprova l-konklużjoni tal-ftehim ta’ hawn taħt u jiddeċiedi li jehimżu bħala anness mar-
Regoli ta’ Proċedura;

8. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu jgħaddi din id-deċiżjoni lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni għal skopijiet ta’ informazzjoni.
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NOTA SPJEGATTIVA

It-trasparenza tal-istituzzjonijiet hija prerekwiżit għal-leġittimità. Għandu jkun faċli biex 
wieħed jiskrutinizza kif isiru d-deċiżjonijiet, x’inhuma l-influwenzi warajhom u finalment kif 
ir-riżorsi, jiġifieri flus min iħallas it-taxxa, qed jiġu allokati. Għalhekk ir-regoli għal-lobbying 
fl-aħħar mill-aħħar huma kwistjoni ta’ leġittimità.

Il-Parlament kien l-ewwel istituzzjoni Ewropea li indirizzat il-fenomenu ta’ għadd dejjem 
akbar ta’ gruppi ta’ interess fil-livell Ewropew u speċjalment dwar il-konsegwenzi ta’ din l-
evoluzzjoni għall-proċess leġiżlattiv. Wara diversi rapporti u diskussjonijiet li saru bir-reqqa 
l-Parlament vara r-reġistru tiegħu għar-rappreżentanti ta’ interessi fl-1996.

Ir-rapport Stubb-Friedrich

Fl-2006 l-Kummissjoni ħarġet “Inizjattiva Ewropea Favur it-Trasparenza” fejn ipproponiet 
reġistru uniku komuni li jiġbor kollox fih għal-lobbyists fil-Kummissjoni u fil-Parlament.

It-tweġiba tal-Parlament għal din l-inizjattiva tal-Kummissjoni kienet ir-rapport mill-Kumitat 
għall-Affarijiet Kostituzzjonali dwar l-Iżvilupp ta’ qafas għall-attivitajiet tar-rappreżentanti 
ta’ interessi (lobbyists) fl-istituzzjonijiet Ewropej. Ir-rapporteur kien Alexander Stubb (PPE, 
FI), imma wara li kien ġie nnominat Ministru tal-Affarijiet Barranin tal-Finlandja, ir-rapport 
għadda f’idejn Ingo Friedrich (PPE, DE). Ir-riżoluzzjoni ġiet adottata fil-plenarja fit-8 ta’ 
Mejju 2008. 

Ir-riżoluzzjoni tilqa’ l-proposta tal-Kummissjoni u titlob li jsir ftehim interistituzzjonali dwar 
reġistru komuni bejn il-Parlament, il-Kummissjoni u l-Kunsill. Titlob lill-Kummissjoni 
tinnegozja mal-Parlament dwar kodiċi ta’ kondotta komuni għal-lobbyists u tenfasizza li s-
sanzjonijiet (f'każijiet serji t-tneħħija minn fuq ir-reġistru) għandhom japplikaw għal-lobbyists 
li jkunu kisru l-kodiċi. Ir-riżoluzzjoni tipproponi grupp ta’ ħidma ta’ livell għoli konġunt tat-
tliet istituzzjonijiet li huma biex jiġi kkunsidrat l-istabbiliment ta’ reġistru konġunt.

Il-grupp ta’ ħidma ta’ livell għoli konġunt

Tali grupp ta’ ħidma ġie stabbilit f’Novembru 2008 bejn il-Parlament u l-Kummissjoni - il-
Kunsill ma rax li kien meħtieġ li jipparteċipa. F’April 2009 l-grupp ta’ ħidma adotta 
dikjarazzjoni konġunta u proposta għal kodiċi ta’ kondotta komuni. Wara l-elezzjonijiet 
Ewropej twaqqaf grupp ta’ ħidma ġdid bejn il-Parlament u l-Kummissjoni. Id-delegazzjoni 
tal-PE tmexxiet mill-Viċi President Diana Wallis flimkien ma’ Carlo Casini, Isabelle Durant u 
Jo Leinen bħala membri. 

F’Novembru 2010 l-grupp ta’ ħidma seta' jadotta abbozz ta’ ftehim dwar l-istabbiliment ta’ 
“Reġistru tat-Trasparenza”.
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Il-Parlament laħaq il-miri essenzjali tiegħu

Ir-riżultat miksub jikkorrispondi għall-objettivi spjegati mill-Parlament fl-iktar punti 
essenzjali:

1. Għalkemm ir-reġistrazzjoni mhijiex waħda obbligatorja - li kienet il-mira tal-Parlament -
tista’ titqies bħala "obbligatorja de facto” għax l-aċċess permanenti għall-bini tal-Parlament 
huwa permess biss għar-rappreżentanti ta’ interessi li huma rreġistrati. 

2. Ir-reġistru komuni jiżgura l-parteċipazzjoni l-aktar wiesgħa tal-kategoriji kollha tal-
operaturi filwaqt li jirrispetta l-identitajiet differenti jew speċifiċi tagħhom. L-isem il-ġdid 
“Reġistru tat-Trasparenza” jagħmilha aktar faċli għall-organizzazzjonijiet mhux kummerċjali 
li jingħaqdu fir-reġistru.

3. Il-mekkaniżmu l-ġdid jipprovdi tagħrif addizzjonali bħalma huma l-għadd ta’ individwi 
involuti fl-attivitajiet kollha li għandhom x’jaqsmu mar-reġistru, u l-livell ta’ riżorsi tal-UE li 
jkun irċieva r-reġistrant. Se jipprovdi wkoll kjarifiki rigward l-attivitajiet eliġibbli li jaqgħu 
taħt l-ambitu tar-reġistru, u l-proċessi li bihom se jiġu ttrattati l-ilmenti. 

Konklużjoni

Ir-rapporteur jinsab lest li jirrakkomanda l-adozzjoni tal-abbozz ta’ ftehim dwar l-
istabbiliment ta’ Reġistru tat-Trasparenza. Ir-reġistru konġunt se jkun pass 'il quddiem lejn 
trasparenza akbar fl-istituzzjonijiet Ewropej, li wieħed jittama se tikkontribwixxi għal 
leġittimità akbar tal-proġett tal-Ewropa fost iċ-ċittadini tagħha.


