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1. Sottomissjoni tad-dikjarazzjonijet tal-interessi finanzjarji tal-Membri

Hekk kif stabbilit fl-Artikolu 4.1 tal-Kodiċi ta' Mġiba, Membri li jieħdu l-kariga
tagħhom matul il-leġiżlatura huma mitluba jissottomettu d-dikjarazzjonijiet tal-
interessi finanzjarji tagħhom fi żmien 30 jum. Sa mill-1 ta' Jannar 2014, ġew
sottomessi lill-President 12-il dikjarazzjoni ġdida, kull waħda minnhom fil-limitu taż-
żmien stabbilit għal dan l-għan.

Barra minn dan, l-Artikolu 4.1 jipprevedi li l-Membri "għandhom jgħarrfu lill-
President b'kull bidla li taffettwa d-dikjarazzjoni tagħhom fi żmien 30 jum minn din il-
bidla". Sa mill-1 ta' Jannar 2014, 41 Membru ssottomettew 45 dikjarazzjoni aġġornata
lill-President. Id-differenza fiċ-ċifri tiġi spjegata mill-fatt li 36 Membru ssottomettew
dikjarazzjoni waħda emendata kull wieħed, filwaqt li 4 Membri aġġornaw darbtejn id-
dikjarazzjonijiet rispettivi tagħhom.

Dawn id-dikjarazzjonijiet aġġornati b'kollox kienu jinkludew 62 bidla, jiġifieri f'xi
każijiet saret aktar minn bidla waħda f'aġġornament wieħed.

Rigward il-kontenut, it-Taqsimiet (D), (A) u (I) kienu bil-bosta l-aktar Taqsimiet
emendati,
bi 23, 16 u 9 emendi rispettivament.

2. Għeluq ta' disa' każijiet ta' allegat ksur tal-Kodiċi ta' Mġiba riferuti lill-
Kumitat Konsultattiv mill-President Schulz

 Każijiet li jikkonċernaw lill-Membri li vvjaġġaw lejn l-Azerbajġan biex
josservaw l-elezzjonijiet Presidenzjali

Permezz tal-ittra tal-5 ta' Diċembru 2013, il-President irrefera talba lill-Kumitat
Konsultattiv biex jeżamina l-aspetti kollha tal-kwistjoni tal-ivvjaġġar individwali
minn tmien Membri biex josservaw l-elezzjonijiet Presidenzjali fl-Azerbajġan fid-
9 ta' Ottubru 2013, b'mod parallel mal-missjoni ta' osservazzjoni elettorali uffiċjali tal-
Parlament Ewropew li ġiet awtorizzata mill-Konferenza tal-Presidenti.

Wara r-riferimenti mill-President, il-Kumitat Konsultattiv eżamina ċ-ċirkostanzi tal-
ksur allegat, skont l-Artikolu 8.2 tal-Kodiċi ta' Mġiba. Għal raġuni ta' proċess ġust, il-
Kumitat Konsultattiv ippropona li jinstemgħu l-Membri kollha kkonċernati; tlieta
minnhom aċċettaw din l-istedina.

F'seba' każijiet, il-Kumitat Konsultattiv ikkonkluda li s-sottomissjoni tardiva, min-
naħa tal-Membru, tad-dikjarazzjoni ta' attendenza tiegħu fuq stedina għal avvenimenti
organizzati minn partijiet terzi, wara talba formali għal kjarifika mill-Kumitat



Konsultattiv, kienet tikkostitwixxi ksur tal-Kodiċi ta' Mġiba, iżda li r-restituzzjoni ta'
dan il-ksur permezz tas-sottomissjoni tardiva tad-dikjarazzjoni tista' twassal biex
wieħed iqis li l-konsegwenzi ta' dan il-ksur kienu anqas sinifikanti.

Abbażi tar-rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat Konsultattiv, il-President ikkonkluda li
s-seba' Membri kkonċernati kisru l-Kodiċi ta' Mġiba, iżda sussegwentement għamlu
korrezzjonijiet u għalhekk finalment ikkonformaw miegħu, għalkemm kien hemm
dewmien. Għalhekk, il-President iddeċieda li ma jadottax deċiżjoni li timponi penali.

F'każ wieħed, il-Kumitat Konsultattiv sab li s-sottomissjoni tal-informazzjoni korretta
u f'waqtha mill-Membru, iżda bl-użu ta' formola ta' dikjarazzjoni ħażina, ma
tikkostitwixxix ksur tal-Kodiċi ta' Mġiba.

Fl-aħħar każ, il-Kumitat Konsultattiv ikkonkluda li l-Membru kkonċernat ma rċeviex
finanzjament estern għall-vjaġġ tiegħu lejn l-Azerbajġan, ma kienx obbligat li
jissottometti dikjarazzjoni dwar il-vjaġġ tiegħu u għalhekk ma kisirx il-Kodiċi ta'
Mġiba.

Fl-aħħar żewġ każijiet, abbażi tar-rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat Konsultattiv, il-
President ikkonkluda li l-Membri kkonċernati ma kisrux il-Kodiċi ta' Mġiba.

 Każ dwar Membru li l-assistent tiegħu b'kollox ippreżenta 229 emenda li
ħadd ma nduna bihom

Permezz tal-ittra tas-16 ta' Diċembru 2013, il-President irrefera talba lill-Kumitat
Konsultattiv biex jeżamina l-aspetti kollha fir-rigward ta' Membru li l-assistent tiegħu
b'kollox issottometta, f'ismu, 229 emenda għal żewġ rapporti parlamentari rigward id -
Direttiva tal-UE dwar il-protezzjoni tad-data, u li ħadd ma nduna bihom sakemm l-
inċident ġie żvelat mill-midja.

Wara r-riferiment mill-President, il-Kumitat Konsultattiv eżamina ċ-ċirkostanzi tal-
ksur allegat u sema' lill-Membru kkonċernat, skont l-Artikolu 8.2 tal-Kodiċi ta'
Mġiba.

Il-Kumitat Konsultattiv ikkonkluda li l-organizzazzjoni tal-uffiċċju tal-Membru, li
ppermettiet il-possibilità li jitressqu 229 emenda kif deskritt, indikat nuqqas ta'
diliġenza mill-Membru kkonċernat, u konsegwentement ksur tal-Artikolu 1 tal-Kodiċi
ta' Mġiba.

Abbażi tar-rakkomandazzjoni tal-Kumitat Konsultattiv, il-President ikkonkluda li l-
Membru kiser il-Kodiċi ta' Mġiba. Madankollu, peress li l-Membru rrikonoxxa li
żbalja u ħa l-passi neċessarji biex jevita li dan jerġa' jsir, il-President iddeċieda li ma
jadottax deċiżjoni li timponi penali.


