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DIKJARAZZJONI TAL-INTERESSI FINANZJARJI TAL-MEMBRI
SKONT L-ANNESS I TAR-REGOLI TA' PROĊEDURA TAL-PARLAMENT EWROPEW DWAR

IL-KODIĊI TA' KONDOTTA GĦALL-MEMBRI TAL-PARLAMENT FIR-RIGWARD TAL-INTERESSI FINANZJARJI U L-KUNFLITTI TA' INTERESS
LI GĦANDHA TIĠI PPREŻENTATA LILL-PRESIDENT QABEL IT-TMIEM TAL-EWWEL SESSJONI PARZJALI WARA

L-ELEZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW JEW, FIL-KORS TAL-LEĠIŻLATURA, FI ŻMIEN 30 JUM WARA LI
JKUNU ĦADU L-KARIGA FIL-PARLAMENT1 U SA TMIEM IX-XAHAR TA' WARA LI TKUN SEĦĦET KULL BIDLA2

Kunjom: Dalli

Isem: Miriam

Jien, hawn taħt iffirmat, fuq l-unur u b'għarfien sħiħ tar-Regoli ta' Proċedura, inkluż il-Kodiċi ta'
Kondotta għall-Membri anness magħhom,

b'dan niddikjara:

(A) “Skont l-Artikolu 4(2)(a) tal-Kodiċi ta' Kondotta, qiegħed niddikjara l-attività/ajiet professjonali
tiegħi matul it-tliet snin qabel il-ħatra tiegħi fil-Parlament, u il-parteċipazzjoni tiegħi matul dak il-
perjodu f'kumitati jew bordijiet ta' kumpaniji, organizzazzjonijiet mhux governattivi, assoċjazzjonijiet
jew kwalunkwe organu ieħor stabbilit fil-liġi:”

Kategoriji ta' dħul4Attività professjonali jew
parteċipazzjoni3

Mingħajr
remunerazzjoni

1 2 3 4 5

1. Advisor to the Ministry of
Energy and Conservation of Water

 X

2. Corporate Affairs Senior
Executive - Vodafone Malta

 X

3.       

4.       

1 Skont l-Artikolu 4(5) tal-Kodiċi ta' Kondotta, jekk il-President jirċievi informazzjoni, li twasslu biex jemmen li d-
dikjarazzjoni tal-interessi finanzjarji ta' Membru hija sostanzjalment inkorretta jew skaduta, huwa jista' jikkonsulta mal-
Kumitat Konsultattiv previst fl-Artikolu 7 tal-Kodiċi ta' Kondotta u fejn xieraq, għandu jitlob lill-Membru biex jikkoreġi
d-dikjarazzjoni fi żmien għaxart ijiem. Il-Bureau jista' jadotta deċiżjoni li tapplika l-Artikolu 4(4) għal Membri li ma
jikkonformawx mat-talba ta' korrezzjoni tal-President.
2 Pereżempju: jekk isseħħ bidla fl-10 ta' Marzu, id-dikjarazzjoni tal-interessi finanzjarji konsegwentement emendata għandha
tiġi ppreżentata sa mhux aktar tard mit-30 ta' April.
3 Għandhom jiġu ddikjarati biss il-parteċipazzjoni jew l-attivitajiet professjonali matul it-tliet snin qabel il-bidu tal-mandat
waqt il-leġiżlatura attwali, inkluża l-attività bħala Membru tal-Parlament Ewropew.
4 Għal kull punt li għandu jiġi ddikjarat, il-Membru għandu, fejn xieraq, jindika jekk huwiex remunerat jew le; għall-punti
(a), (c), (d), (e) u (f), il-Membri għandhom jindikaw ukoll waħda mill-kategoriji ta' dħul li ġejjin:
Mingħajr remunerazzjoni
1. EUR 1 sa EUR 499 gross fix-xahar;
2. EUR 500 sa EUR 1 000 gross fix-xahar;
3. EUR 1 001 sa EUR 5 000 gross fix-xahar;
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(B) “Skont l-Artikolu 4(2)(b) tal-Kodiċi ta' Kondotta u l-Artikolu 2 tal-Miżuri ta' Implimentazzjoni
tal-Istatut tal-Membri tal-Parlament Ewropew, qiegħed niddikjara s-salarju li nirċievi għat-twettiq ta'
mandat f'parlament ieħor:”5

Mandat Ammont tas-salarju

1.  

2.  

3.  

4.  

(C) “Skont l-Artikolu 4(2)(c) tal-Kodiċi ta' Kondotta, qiegħed niddikjara l-attività b’remunerazzjoni
regolari mwettqa minni fl-istess żmien li nkun qed neżerċita l-kariga tiegħi, kemm bħala impjegat u
kemm jekk naħdem għal rasi:”

Kategoriji ta' dħul4Attività

1 2 3 4 5

1.      

2.      

3.      

4.      

4. EUR 5 001 sa EUR 10 000 gross fix-xahar;
5. 'il fuq minn EUR 10 000 gross fix-xahar, b'indikazzjoni tal-eqreb ammont ta' EUR 10 000.
Dħul f'valuta li ma tkunx l-Euro għandu jinqaleb u jiġi ddikjarat f'Euro, bl-użu tar-rata tal-kambju applikabbli fid-data
meta tiġi ppreżentata d-Dikjarazzjoni. Kwalunkwe dħul ieħor li l-Membri jirċievu fir-rigward ta' kull punt iddikjarat, iżda
li mhuwiex fuq bażi regolari, għandu jiġi kkalkolat fuq bażi annwali, diviż bi tnax, u kklassifikat f'waħda mill-kategoriji
ta' hawn fuq.
5 F'konformità mal-Artikolu 2 tal-Miżuri ta' Implimentazzjoni tal-Istatut tal-Membri tal-Parlament Ewropew (ĠU C 159,
13.7.2009, p.1.) jeħtieġ li jiġi indikat l-ammont preċiż tas-salarju.
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(D) “Skont l-Artikolu 4(2)(d) tal-Kodiċi ta' Kondotta, qiegħed niddikjara l-parteċipazzjoni tiegħi
f'kumitati jew bordijiet ta' kumpaniji, organizzazzjonijiet mhux governattivi, assoċjazzjonijiet jew
kwalunkwe organu ieħor stabbilit fil-liġi, jew kwalunkwe attività oħra esterna li tinvolvi lili, kemm jekk
remunerata u kemm jekk mhijiex:”

Kategoriji ta' dħul4Parteċipazzjoni jew Attività Mingħajr
rimunerazzjoni

1 2 3 4 5

1. Examiner at the University of Malta
(2015)

X      

2.       

3.       

4.       

5.       

(E) “Skont l-Artikolu 4(2)(e) tal-Kodiċi ta' Kondotta, qiegħed niddikjara l-attività esterna okkażjonali b’
remunerazzjoni tiegħi (inklużi l-attivitajiet ta' kitba, konferenzi jew konsulenza), jekk il-kumpens totali
tal-attivitajiet esterni okkażjonali kollha tiegħi jaqbeż EUR 5 000 f'sena kalendarja:”

Kategoriji ta' dħul4Attivitajiet okkażjonali jekk ir-
remunerazzjoni totali taqbeż EUR 5 000
f'sena kalendarja 1 2 3 4 5

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      
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(F) “Skont l-Artikolu 4(2)(f) tal-Kodiċi ta' Kondotta, qiegħed niddikjara l-ishma jew sħubija tiegħi
f'kumpanija, fejn hemm il-possibilità ta' riperkussjonijiet fuq il-politika pubblika, jew meta din il-
parteċipazzjoni tagħtini influwenza sinifikanti fl-affarijiet tal-organizzazzjoni inkwestjoni:”

Kategoriji ta' dħul4Parteċipazzjoni jew
Sħubija bil-possibilità
ta' riperkussjonijiet
fuq il-politika
pubblika

Parteċipazzjoni
li tagħti
influwenza
sinifikanti

Mingħajr
rimunerazzjoni

1 2 3 4 5

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

(G) Niddikjara kull għajnuna, sew finanzjarja u sew fil-forma ta' riżorsi umani jew materjali, minbarra
l-għajnuna pprovduta mill-Parlament, mogħtija lili minħabba l-attivitajiet politiċi tiegħi minn terzi
persuni, li għandhom ikunu identifikati:

1. finanzjarja:

(*) mogħtija minn

2. fil-forma ta' riżorsi
umani:

(*) mogħtija minn

3. fil-forma ta' riżorsi
materjali:

(*) mogħtija minn

(*) Identità tat-terza/i persuna/i kkonċernata/i.

(H) Niddikjara kwalunkwe interess finanzjarju ieħor li jista' jinfluwenza l-eżerċizzju tal-funzjonijiet
tiegħi:

Interess finanzjarju:

1.

2.
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3.

(I) Kwalunkwe informazzjoni addizzjonali li nixtieq nagħti:

I wish to signal that my father-in-law is Mr Karmenu Vella, the Commissioner for Environment, Fisheries
and Maritime Affairs.

Data: 31/05/2017 Firma:
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KULL STQARRIJA INKLUŻA F'DIN ID-DIKJARAZZJONI HIJA MAGĦMULA BIR-
RESPONSABBILTÀ UNIKA U PERSONALI TAL-MEMBRU U JEĦTIĠILHA TIĠI AĠĠORNATA

KULL DARBA LI SSEĦĦ XI BIDLA FIS-SITWAZZJONI TAL-MEMBRU, F'KONFORMITÀ MAL-
ARTIKOLU 4 TAL-KODIĊI TA' KONDOTTA GĦALL-MEMBRI TAL-PARLAMENT EWROPEW.

Din id-dikjarazzjoni se tiġi ppubblikata fis-sit web tal-Parlament.

GĦANDHA TINTBAGĦAT LURA BIL-POSTA ELETTRONIKA LIL: Administration-
Deputes@europarl.europa.eu

U WARA DAN, JEKK JOGĦĠBOK IRRITORNA L-ORIĠINALI FFIRMATA LIL:

PARLAMENT EWROPEW
Unità tal-Amministrazzjoni tal-Membri6
60, rue Wiertz
PHS 07B 019
B - 1047 BRUXELLES

6 Avviż Legali: L-Unità tal-Amministrazzjoni tal-Membri hija l-kontrollur tad-Data fit-tifsira tar-Regolament (KE) Nru
45/2001 (ĠU L 8, 12.1.2001, p.1) u d-Deċiżjoni tal-Bureau tat-22 ta' Ġunju 2005 li timplimenta ir-regoli relatati ma’ dak
ir-Regolament (ĠU C 308, 6.12.2005, p.1).


