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Kumitat għall-Petizzjonijiet

30.5.2012

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1158/2011, imressqa minn Antonio Bendata, ta’ ċittadinanza 
Taljana, dwar l-implimentazzjoni mill-Unjoni Ewropea tar-
Rakkomandazzjoni 60/1999 tal-Kungress tal-Awtoritajiet Lokali u Reġjonali 
tal-Kunsill tal-Ewropa, dwar l-integrità tar-rappreżentanti eletti

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jitlob li l-Unjoni Ewropea timplimenta permezz ta’ Direttiva r-
Rakkomandazzjoni 60/1999 tal-Kungress tal-Awtoritajiet Lokali u Reġjonali tal-Kunsill tal-
Ewropa, dwar l-integrità tar-rappreżentanti eletti. F’dan ir-rigward il-Petizzjonant 
jissuġġerixxi xi modifiki li għandhom jagħtu natura imperattiva lit-test ikkonċernat li 
jippermetti madankollu lil grupp ta' ċittadini li jressqu mistoqsijiet għall-awtoritajiet lokali.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-22 ta’ Frar 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Mejju 2012

Taħt it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u t-Trattat tal-Unjoni Ewropea, 
m’hemmx setgħat ġenerali sabiex fil-livell tal-Unjoni Ewropea jiġi leġiżlat dwar l-integrità 
politika tar-rappreżentanti eletti. Dawn is-setgħat leġiżlattivi jaqgħu fi ħdan il-kompetenza tal-
Istati Membri tal-UE. L-Unjoni Ewropea tista’ tilleġiżla biss fil-konfini tal-kompetenza 
pprovduta mit-Trattati.

F’termini ta’ dispożizzjonijiet dwar il-liġi kriminali, skont it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jistgħu, permezz ta’ Direttivi adottati 
f’konformità mal-proċedura leġiżlattiva ordinarja, jistabbilixxu regoli minimi li jikkonċernaw 
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id-definizzjoni ta’ reati kriminali u sanzjonijiet fl-oqsma ta’ reati kriminali partikolarment 
serji b’dimensjoni transkonfinali li tirriżulta min-natura jew l-impatt ta’ reati bħal dawn, jew 
minn ħtieġa speċjali li jiġu miġġielda fuq bażi komuni. Il-korruzzjoni hija fost ir-reati 
kriminali li għalihom jistgħu jiġu stabbiliti regoli bħal dawn.

Fil-leġiżlazzjoni attwali tal-UE, il-Konvenzjoni tas-26 ta’ Mejju 1997 fuq il-ġlieda kontra l-
korruzzjoni li tinvolvi uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej jew uffiċjali tal-Istati Membri tal-
Unjoni Ewropea1 tistabbilixxi regoli minimi għall-inkriminazzjoni ta’ korruzzjoni attiva u 
passiva li tkopri uffiċjali tal-UE u nazzjonali kemm eletti kif ukoll mhux eletti. Il-
Konvenzjoni tiddefinixxi reati ta’ korruzzjoni attivi u passivi li għandhom ikunu inkriminati 
fil-livell nazzjonali u timponi l-obbligu fuq l-Istati Membri li jistabbilixxu penali tal-liġi 
kriminali effettivi, proporzjonati u dissważivi (inkluż priġunerija għal każijiet serji), mingħajr 
preġudizzju għall-eżerċizzju tas-setgħat dixxiplinarji mill-awtoritajiet kompetenti. Il-politika 
tal-UE kontra l-korruzzjoni hija waħda mill-prijoritajiet ewlenin fuq l-aġenda tal-
Kummissjoni. L-azzjonijiet tal-Kummissjoni f’dan il-qasam isegwu l-mandat maqbul mill-
Istati Membri fil-Programm ta’ Stokkolma. Għal dan il-għan, il-Kummissjoni adottat ‘pakkett 
kontra l-korruzzjoni’ fis-6 ta’ Ġunju 2011 li ġie stabbilit fuq il-premessa li l-korruzzjoni ma 
tistax tiġi miġġielda f’iżolament u li tinħtieġ politika aktar b’saħħitha fil-livell tal-UE sabiex 
jiġu żgurati riżultati aħjar. 

Din l-aħħar inizjattiva strateġika tal-UE kontra l-korruzzjoni segwiet approċċ fuq żewġ 
binarji: minn naħa waħda, it-twaqqif ta’ mekkaniżmu tal-UE ta’ rapportar kontra l-korruzzjoni 
għall-valutazzjoni perjodika tal-isforzi tal-Istati Membri kontra l-korruzzjoni (‘Ir-Rapport tal-
UE Kontra l-Korruzzjoni’) – l-ewwel wieħed tat-tip tiegħu fl-UE u min-naħa l-oħra, iffukar 
akbar fuq il-korruzzjoni b’mod ġenerali f’numru ta’ oqsma tal-politika interna u esterna tal-
UE, kif ukoll kooperazzjoni msaħħa ma’ mekkaniżmi eżistenti ta’ monitoraġġ kontra l-
korruzzjoni.

Ir-Rapport tal-UE Kontra l-Korruzzjoni se jkun ġestit mill-Kummissjoni u ppubblikat kull 
sentejn, mill-2013 ’il quddiem. Huwa se jindika b’mod ugwali l-prattiki tajba u negattivi u t-
tendenzi u l-vulnerabbiltajiet tal-UE. Ir-Rapport mhuwiex se jkun komprensiv, u f’kull 
valutazzjoni se jiffoka fuq numru ta’ kwistjonijiet trasversali ta’ rilevanza partikolari fil-livell 
tal-UE, kif ukoll kwistjonijiet magħżula li huma speċifiċi għal kull Stat Membru li se jkunu 
enfasizzati fl-analiżi tal-pajjiżi. Se jitqies l-għarfien eżistenti f’termini ta’ evalwazzjonijiet ta’ 
politiki kontra l-korruzzjoni permezz ta’ għodod ta’ monitoraġġ stabbiliti bħal dawk użati fil-
kuntest tal-Kunsill tal-Ewropea (bħall-Grupp ta’ Stati kontra l-Korruzzjoni – GRECO), l-
OECD u, aktar riċentement, il-mekkaniżmu ta’ reviżjoni tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet 
Uniti kontra l-Korruzzjoni (UNCAC).

Filwaqt li l-Kummissjoni Ewropea kkunsidrat il-possibilità ta’ soluzzjoni leġiżlattiva fil-limiti 
ta’ kompetenza stabbiliti mit-Trattati, hija waslet għall-konklużjoni li f’dan il-mument storiku 
soluzzjoni bħal din tkun prematura. Barra minn hekk, ħafna mit-tħassib relatat mal-politiki 
kontra l-korruzzjoni huwa aktar marbut mal-implimentazzjoni milli mal-qafas legali. Ir-
Rapport tal-UE Kontra l-Korruzzjoni jkun f’pożizzjoni aħjar, fuq bażi ta’ żmien qasir u 
medju, li jgħin sabiex jiġu intensifikati l-miżuri kontra l-korruzzjoni u tissaħħaħ il-fiduċja 
                                               
1 ĠU C 195, 25.6.1997, p. 2. Il-Konvenzjoni daħlet fis-seħħ fit-28 ta’ Settembru 2005.
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reċiproka bejn l-Istati Membri. Abbażi tas-sejbiet tal-ewwel rapporti, azzjonijiet ta’ politika 
ulterjuri tal-UE, inklużi azzjonijiet leġiżlattivi, jistgħu jiġu kkunsidrati fi stadju aktar tard.

Għalkemm ir-rakkomandazzjonijiet magħmula fir-Rapport Kontra l-Korruzzjoni ma jorbtux 
legalment lill-Istati Membri, is-segwitu tagħhom se jkun sorveljat fir-rapporti sussegwenti 
kollha. Permezz ta’ valutazzjonijiet regolari u billi jiġu enfasizzati r-rakkomandazzjonijiet 
mhux indirizzati, il-Kummissjoni tista’ tiġġenera impetu addizzjonali biex tintensifika l-
isforzi kontra l-korruzzjoni fl-UE.

L-integrità tar-rappreżentanti eletti lokali u reġjonali hija ċertament materja ta’ importanza 
kbira fil-qafas ġenerali ta’ politiki kontra l-korruzzjoni li tqajjem ukoll diffikultajiet 
partikolari f'termini ta’ segwitu u implimentazzjoni. Ir-Rapport tal-UE Kontra l-Korruzzjoni 
se jkun jista’ jinvestiga wkoll dawn il-materji u jifformula rakkomandazzjonijiet meta prattiċi 
negattivi persistenti u oħrajn pożittivi jiġu senjalati fir-rigward ta’ Stat Membru tal-UE 
wieħed jew aktar. Ir-Rapport jista’ jinvestiga wkoll is-segwitu ta’ rakkomandazzjonijiet mhux 
indirizzati magħmula minn mekkaniżmi ta’ evalwazzjoni oħrajn bħall-GRECO, inklużi 
materji bħal dawk relatati mal-finanzjament tal-partiti politiċi u l-kampanji elettorali.

Il-Komunikazzjoni dwar il-Ġlieda kontra l-Korruzzjoni fl-UE1 tas-6 ta’ Ġunju 2011 
enfasizzat, fost affarijiet oħra, li wieħed mill-oqsma ewlenin li għandu jiġi indirizzat fil-futur 
jirrelata mal-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-korruzzjoni politika. Għal dan il-għan, il-
Kummissjoni stiednet lill-Istati Membri, il-Parlamenti Nazzjonali u l-Parlament Ewropew 
biex jiżguraw aktar trasparenza u jippermettu sorveljanza effettiva tal-partiti politiċi u gruppi 
ta’ interess oħrajn. Kif iddikjarat fil-Komunikazzjoni, il-Kummissjoni hija impenjata wkoll li 
tirrispetta l-obbligi tagħha għad-difiża tal-interess ġenerali tal-Unjoni, f’konformità mal-
obbligi stabbiliti mit-Trattati, il-Kodiċi ta’ Kondotta tagħha stess u regoli rilevanti oħra.

Konklużjoni

Fid-dawl tas-setgħat u l-limiti tal-kompetenzi stabbiliti mit-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea u t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, kif ukoll tal-objettivi tal-politika stabbiliti 
mill-Kummissjoni Ewropea permezz tal-pakkett kontra l-korruzzjoni tas-6 ta’ Ġunju 2011, il-
Kummissjoni mhijiex beħsiebha tipproponi leġiżlazzjoni ġdida li tkopri l-integrità politika tar-
rappreżentanti eletti. L-għan ewlieni tal-Kummissjoni f’dan il-qasam ta’ politika fil-preżent 
huwa li tiżgura implimentazzjoni effettiva tal-pakkett kontra l-korruzzjoni adottat f’Ġunju 
2011 u, b’mod partikolari, ir-Rapport tal-UE Kontra l-Korruzzjoni li għandu joħroġ l-ewwel 
fl-2013 u mbagħad kull sentejn.

Il-Kummissjoni Ewropea tirrikonoxxi l-importanza tal-materji mqajma mill-petizzjonant u se 
tikkunsidra dawn l-aspetti fil-proċess ta’ monitoraġġ li għandu jitwettaq permezz tal-
mekkaniżmu ta’ rappurtar tal-UE kontra l-korruzzjoni.

                                               
1  Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew dwar il-Ġlieda kontra l-Korruzzjoni fl-UE (COM(2011 308 finali).


