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MIŻURI TA' IMPLIMENTAZZJONI GĦALL-KODIĊI TA' MĠIBA 
GĦALL-MEMBRI TAL-PARLAMENT EWROPEW DWAR INTERESSI 

FINANZJARJI U KUNFLITTI TA' INTERESS 
 

DEĊIŻJONI TAL-BUREAU 
 

[tal-15 ta' APRIL 2013] 
 
 
Kapitoli: 
 

1. Rigali riċevuti fil-kariga uffiċjali 
2. Stediniet għal avvenimenti organizzati minn partijiet terzi 
3. Proċedura ta’ monitoraġġ 
4. Dispożizzjonijiet finali 

 
 
 
IL-BUREAU TAL-PARLAMENT EWROPEW, 
 
Wara li kkunsidra r-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew, u b'mod partikolari 
l-Artikolu 9(1) tiegħu, 
 
Wara li kkunsidra l-Anness I ta' dawk ir-Regoli (minn hawn 'il quddiem "il-Kodiċi ta' 
Mġiba"), u b'mod partikolari l-Artikoli 5(2) u (3) u 9 tiegħu, 
 
 
Billi: 
 
(1) Permezz tal-Artikolu 5(2) tal-Kodiċi ta' Mġiba, il-Membri li jkunu qegħdin 

jirrappreżentaw lill-Parlament f'kariga uffiċjali jistgħu jaċċettaw, u wara 
jgħaddu, rigali ta' valur aktar għoli mil-limitu stipulat fl-Artikolu 5(1); 

 
(2) Jeħtieġ li tiġi ddeterminata l-proċedura li biha Membri jgħaddu lill-President ir-

rigali li jiġu ppreżentati lilhom meta jkunu qegħdin jirrappreżentaw lil Parlament 
f'kariga uffiċjali, skont l-Artikolu 5(2) tal-Kodiċi ta' Mġiba; 

 
(3) Għandha ssir dispożizzjoni għall-possibbiltà li, f'każijiet sostanzjati kif jistħoqq, 

il-President jista' jiddeċiedi li rigal jista' jinżamm temporanjament mill-Membru 
li lilu r-rigal ikun ġie ppreżentat; 

 
(4) Għandu jkun possibbli li rigali ta' valur artistiku jew kulturali jintwerew fil-bini 

tal-Parlament; 
 
(5) Għandu jkun possibbli li Membri li jkunu aċċettaw in bona fede rigal li l-valur 

tiegħu sussegwentement jirriżulta li jkun aktar għoli mil-limitu stipulat fl-
Artikolu 5(1) tal-Kodiċi ta' Mġiba, jirrettifikaw din l-irregolarità billi jgħaddu r-
rigal lill-President; 
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(6) Għandu jkun possibbli li dawn il-Miżuri jiġu applikati wkoll għal Membri li 
jeżerċitaw ċerti funzjonijiet f'isem gruppi politiċi; 

 
(7) Fl-interess tat-trasparenza, għandu jinżamm reġistru tar-rigali riċevuti li jkun 

aċċessibbli għall-pubbliku; 
 
(8) Jeħtieġ li l-kamp ta' applikazzjoni tal-Artikolu 5(3) tal-Kodiċi ta' Mġiba u r-

regoli mfassla biex tiġi żgurata t-trasparenza jiġu ddeterminati fir-rigward tal-
każijiet ta' rimborż ta' spejjeż tal-ivvjaġġar, tal-akkomodazzjoni u ta' sussistenza 
għall-Membri, jew tal-ħlas dirett ta' dawn l-ispejjeż minn partijiet terzi, meta l-
Membri jattendu, b'segwitu għal stedina u fit-twettiq ta' dmirijiethom, għal 
kwalunkwe avveniment organizzat minn parti terza;  

 
(9) Wieħed mill-objettivi prinċipali tal-Kodiċi ta' Mġiba huwa li jiġi żgurat li l-

Membri jiżvelaw l-attendenza tagħhom għal kwalunkwe avveniment fejn ikun 
hemm ċertu riskju potenzjali ta' influwenza mhux xierqa fuqhom fil-qadi ta' 
dmirijiethom; 

 
(10) Ir-riskju ta' influwenza mhux xierqa fuq il-Membri fil-qadi ta' dmirijiethom 

jista', fil-prinċipju, jiġi eskluż ukoll meta l-parti terza li tħallas l-ispejjeż 
tirrappreżenta interess pubbliku jew interess simili. Għandha titfassal lista ta' 
partijiet terzi li jirrappreżentaw interess pubbliku jew interess simili, ibbażata 
fuq il-Ftehim bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea dwar it-
twaqqif ta' reġistru ta' trasparenza għal organizzazzjonijiet u individwi li jaħdmu 
għal rashom involuti fit-tfassil tal-politika tal-UE u fl-implimentazzjoni tal-
politika1. Dik il-lista għandha tiġi aġġornata b'mod korrispondenti fil-każ ta' 
tibdiliet għall-Ftehim imsemmi; 

 
(11) Sabiex tiġi żgurata t-trasparenza skont l-Artikolu 5(3) tal-Kodiċi ta' Mġiba, il-

Membri għandhom jagħmlu dikjarazzjoni tal-attendenza tagħhom f'avvenimenti 
organizzati minn partijiet terzi fil-limiti ta' żmien stabbiliti f'dawn il-Miżuri; 

 
(12) Għandha tiġi stabbilita proċedura ta' monitoraġġ skont l-Artikolu 9 tal-Kodiċi ta' 

Mġiba, 
 
 
ADOTTA DAWN IL-MIŻURI TA' IMPLIMENTAZZJONI: 

 
 
 
 
 

Kapitolu 1 
 

RIGALI RIĊEVUTI FIL-KARIGA UFFIĊJALI 
 

 
 

                                                 
1 ĠU L 191, 22.7.2011, p. 29. 
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Artikolu 1 
 

Definizzjonijiet u kamp ta’ applikazzjoni 
 
1. Għall-finijiet tal-Artikolu 5(2) tal-Kodiċi ta' Mġiba: 
 

(a) "rigal" għandu jfisser kwalunkwe oġġett materjali distint li jikkonsisti minn 
parti waħda jew aktar mogħti lil xi Membru f'okkażjoni waħda minn donatur 
wieħed; 

 
(b) Membru jirrappreżenta lill-Parlament f'kariga uffiċjali jekk: 

 
– jaġixxi f'waħda mill-funzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 19 tar-Regoli ta' 

Proċedura; jew 
 

– jirrappreżenta lill-Parlament, f'isem il-President skont l-Artikolu 20(4) tar-
Regoli tal-Proċedura f' relazzjonijiet internazzjonali jew f'okkażjonijiet 
ċerimonjali; jew 

 
– jirrappreżenta xi kumitat jew delegazzjoni interparlamentari fuq missjoni 

uffiċjali awtorizzata mill-Konferenza tal-Presidenti jew mill-Bureau, 
 
2. Dan il-Kapitolu għandu japplika wkoll għal Membru li jeżerċita funzjoni, 

assimilata mal-funzjonijiet imsemmija fil-punt (b) tal-paragrafu 1, fi grupp 
politiku li permezz ta' deċiżjoni ppubblikata jkun impenja ruħu li jintrabat b'dawn 
il-Miżuri. 

 
 

Artikolu 2 
 

Notifika, mogħdija u ż-żamma ta' rigali mill-Membri 
 
1. Kwalunkwe Membru li jirrappreżenta lill-Parlament f'kariga uffiċjali skont l-

Artikolu 1 għandu, sal-aħħar jum tax-xahar ta' wara dak li fih ikun irċevut xi rigal, 
jinnotifika lill-President b'tali riċevuta, b'mod partikolari billi jispeċifika l-isem 
tad-donatur tar-rigal, id-data li fiha rċevieh u l-kariga li fiha rċevieh, u billi 
jipprovdi deskrizzjoni tar-rigal u indikazzjoni tal-valur tiegħu kif stmat minn min 
irċevih. Dak it-tagħrif għandu jingħata bl-użu tal-formola fl-Anness I. 

 
2. F'isem il-President, is-servizz kompetenti għandu jgħarraf lill-Membru bil-post 

fejn ir-rigal għandu jiġi mgħoddi f'konformità mal-obbligu tal-Membri skont l-
Artikolu 5(2) tal-Kodiċi ta' Mġiba. 

 
3. B'eċċezzjoni, il-Membru jista' jżomm ir-rigal b'mod permanenti  kemm-il darba l-

valur tiegħu, kif stmat mill-Membru, ikun taħt il-limitu stabbilit fl-Artikolu 5(1) 
tal-Kodiċi ta' Mġiba u r-rigal ma jkollu l-ebda valur immaterjali ovvju għall-
Parlament. F'każijiet bħal dawn, ir-rigal isir proprjetà tal-Membru. F'każijiet ta' 
dubju, il-Membru jista' jippreżenta r-rigal għal stima tal-valur tiegħu mis-servizz 
kompetenti, li jista', jekk ikun meħtieġ, jirrikorri għal espert indipendenti. 
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4. Jekk il-valur tar-rigal kif stmat mis-servizz kompetenti jisboq il-limitu stabbilit fl-
Artikolu 5(1) tal-Kodiċi ta' Mġiba, għandu japplika l-Artikolu 3 ta' dawn il-
Miżuri. 

 
 

Artikolu 3 
 

Il-ħżin u l-wiri ta' rigali 
 
1. Is-servizz kompetenti għandu jamministra r-rigali. 
 
2. Ir-rigali għandhom jinħażnu fil-bini tal-Parlament. 
 
3. B'eċċezzjoni għall-paragrafu 2, rigali ta' valur artistiku jew kulturali jistgħu, skont 

deċiżjoni mill-President wara rakkomandazzjoni mill-Kwesturi maħruġa wara li 
tkun inkisbet l-opinjoni tal-Kumitat Artistiku, jintwerew f'post xieraq fil-bini tal-
Parlament. 

 
4. B'eċċezzjoni għall-paragrafu 2 u fuq talba bil-miktub tal-Membru li lilu jkun ġie 

ppreżentat ir-rigal, il-President jista' f'każijiet sostanzjati kif jistħoqq jiddeċiedi li 
l-Membru għandu jitħalla juri r-rigal fl-uffiċċju tiegħu fil-bini tal-Parlament 
sakemm huwa jibqa' jservi fil-kariga uffiċjali li fiha jkun irċieva r-rigal. 

 
5. Il-Kwesturi jistgħu jagħtu struzzjonijiet lis-servizz kompetenti dwar l-użu ta' 

kwalunkwe rigal li jkun proprjetà tal-Parlament. Il-Membri għandhom ikunu 
intitolati li jipparteċipaw fi proċeduri ta' offerti pubbliċi organizzati għall-bejgħ ta' 
rigali bħal dawn. 

 
 

Artikolu 4 
 

Reġistru ta' rigali 
 
1. Is-servizz kompetenti għandu jżomm reġistru ta' rigali li jkunu proprjetà tal-

Parlament. 
 
2. Ir-reġistru għandu jinkludi t-tagħrif li għandu jingħata skont l-Artikolu 2(1). 

Għandu jinkludi wkoll ritratt tar-rigal u, fejn relevanti, jindika il-post li fih ikun 
għall-wiri skont l-Artikolu 3(3) u (4), u għandu jiġi aġġornat biex jirrifletti 
kwalunkwe struzzjonijiet mogħtija skont l-Artikolu 3(5). 

 
3. Ir-reġistru għandu jiġi ppubblikat fuq is-sit web tal-Parlament b'mod faċilment 

aċċessibbli. 
 
 

Artikolu 5 
 

Klawsola ta' rettifika 
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Kull meta Membru li jkun aċċetta rigal in bona fede jsir jaf li l-valur tiegħu jkun aktar 
mill-limitu stabbilit fl-Artikolu 5(1) tal-Kodiċi ta' Mġiba, huwa għandu mill-aktar fis 
possibbli jagħmel notifika skont l-Artikolu 2(1) ta' dawn il-Miżuri, u għandu 
jiddepożita r-rigal mas-servizz kompetenti, jekk ma jkunx jista, minħabba raġunijiet 
ta' kortesija, jirritorna r-rigal lid-donatur. 
 
 

Kapitolu 2 
 

STEDINIET GĦALL AVVENIMENTI ORGANIZZATI MINN PARTIJIET 
TERZI 

 
 

Artikolu 6 
 

Kamp ta' applikazzjoni 
 
1. Il-Membri għandhom jiżvelaw l-attendenza tagħhom għal avvenimenti organizzati 

minn partijiet terzi meta r-rimborż tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar, tal-akkomodazzjoni u 
ta' sussistenza tal-Membri, jew il-ħlas dirett ta' dawn l-ispejjeż, ikun kopert minn 
parti terza. 

 
2. Il-Membri li jattendu avvenimenti organizzati minn partijiet terzi għandhom ikunu 

eżentati mill-obbligu ta' żvelar jekk il-parti terza li tħallas jew tirrimborża l-
ispejjeż tappartjeni għal waħda mill-kategoriji li ġejjin: 
 
 istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni Ewropea; 
 organizzazzjonijiet internazzjonali rikonoxxuti (eż. in-Nazzjonijiet Uniti u l-

korpi tagħha, il-Kunsill tal-Ewropa); 
 awtoritajiet ċentrali, lokali, reġjonali u muniċipali tal-Istati Membri ħlief fejn 

l-awtorità taġixxi bħala rappreżentant ta' impriża pubblika kif definit fl-
Artikolu 2(b) tad-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/111/KE tas-16 ta' 
Novembru 2006 dwar it-trasparenza tar-relazzjonijiet finanzjarji bejn l-Istati 
Membri u l-impriżi pubbliċi kif ukoll dwar it-trasparenza finanzjarja fi ħdan 
ċerti impriżi2(eż. impriża attiva fil-qasam tas-servizzi pubbliċi li jipprovdu l-
enerġija jew trasport); 

 partiti u fondazzjonijiet politiċi, inklużi partiti u fondazzjonijiet politiċi f'livell 
Ewropew li jirċievu finanzjament skont ir-Regolament (KE) Nru 2004/2003 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Novembru 2003 dwar ir-
regolamenti li jirregolaw il-partiti politiċi f'livell Ewropew u r-regoli dwar il-
finanzjament tagħhom3, bl-eċċezzjoni ta' organizzazzjonijiet maħluqa jew 
sostnuti minnhom li jkunu nvoluti f'attivitajiet ta' lobbying. 

 sħab soċjali bħala parteċipanti fid-djalogu soċjali (trejdjunjins, 
assoċjazzjonijiet ta' min iħaddem, eċċ.) meta jiżvolġu r-rwol mogħti lilhom fit-
Trattati; 

 knejjes u komunitajiet reliġjużi (b'mod partikolari, l-awtoritajiet tagħhom), bl-
eċċezzjoni tal-uffiċċji rappreżentattivi jew entitajiet legali, uffiċċji u netwerks 

                                                 
2 ĠU L 318, 17.11.2006, p. 17. 
3 ĠU L 297, 15.11.2003, p. 1. 
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maħluqa biex jirrappreżentawhom fil-kuntatti tagħhom mal-istituzzjonijiet tal-
Unjoni, u tal-assoċjazzjonijiet tagħhom; 

 
3. Fejn ma tkun tħallset jew ġiet rimborżata l-ebda spiża ta' vjaġġar, ta' 

akkomodazzjoni jew ta' sussistenza, iżda biss l-ispiża ta' ikla, biljett ta' dħul jew 
spiża simili, li l-valur tagħha ikun inqas mil-limitu stabbilit fl-Artikolu 5(1) tal-
Kodiċi ta' Mġiba, l-obbligu ta' żvelar ma għandux japplika. 

 
4. Fejn il-Bureau jew il-Konferenza tal-Presidenti jkun awtorizza delegazzjoni, li l-

ispejjeż tal-membri jkunu tħallsu jew ġew rimborżati totalment jew parzjalment 
minn partijiet terzi, l-obbligu ta' żvelar ma għandux japplika. 

 
 

Artikolu 7 
 

Dikjarazzjoni 
 
1. Dikjarazzjoni skont l-Artikolu 6(1) għandu jkun fiha it-tagħrif li ġej: 
 

(a) l-isem, il-funzjoni u l-indirizz tal-parti terza li ħallset jew rimborżat l-ispejjeż 
tal-Membru; 

 
(b) it-tip ta' spejjeż imħallsa jew rimborżati (spejjeż ta' vvjaġġjar, ta' 

akkomodazzjoni u/jew ta' sussistenza) u jekk dawn ikunu tħallsu jew ġew 
rimborżati totalment jew parzjalment;  

 
(c) ix-xorta u l-post tal-avveniment, u d-dati u t-tul tal-attendenza tal-Membru. 
 
(d) il-programm tal-avveniment. 
 

2. Kull Membru li jixtieq iżid aktar tagħrif għandu jkun intitolat li jagħmel dan. 
 
3.  Dak it-tagħrif għandu jingħata bl-użu tal-formola fl-Anness II. 
 
4. It-tagħrif mogħti skont l-Artikolu 6(1) u skont dan l-Artikolu għandu jiġi 

ppubblikata fis-sit web tal-Parlament b'mod faċilment aċċessibbli. 
 
 

Artikolu 8 
 

Skadenza 
 
Il-Membri għandhom jippreżentaw id-dikjarazzjoni tagħhom skont l-Artikolu 6(1) u l-
Artikolu 7 sa mhux aktar tard mill-aħħar jum tax-xahar ta' wara dak li fih jaħbat l-
aħħar jum ta' attendenza tal-Membru għall-avveniment.  
 
 
 

Kapitolu 3 
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PROĊEDURA TA’ MONITORAĠĠ  
 

Artikolu 9 
 

Proċedura ta’ monitoraġġ 
 
Skont l-Artikolu 4 tal-Kodiċi ta' Mġiba, il-Membri huma personalment responsabbli 
għat-tressiq lill-President ta' dikjarazzjoni li jkun fiha tagħrif ipprovdut b'mod preċiż. 
 
Fejn ikun hemm raġuni li wieħed jaħseb li d-dikjarazzjoni jkun fiha tagħrif 
manifestament żbaljat, nieqes mis-serjetà, li ma jistax jinqara' jew inkomprensibbli, 
is-servizz kompetenti għandu, f'isem il-President, iwettaq kontroll ta' plawsibbiltà 
ġenerali għal raġunijiet ta' kjarifika fi żmien raġonevoli, filwaqt li l-Membru jingħata 
l-possibilità li jirreaġixxi. Fejn tali kontroll ma jiċċarax, u b'hekk ma jsolvix, il-
kwistjoni il-President għandu jieħu deċiżjoni dwar proċedimenti ulterjuri skont l-
Artikolu 8 tal-Kodiċi ta' Mġiba. 
 
 

Kapitolu 4 
 

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI 
 

Artikolu 10 
 

Id-dħul fis-seħħ 
 
Dawn il-miżuri għandhom jidħlu fis-seħħ fl-1 ta' Lulju 2013 u għandhom japplikaw sa 
minn dik id-data. 
 
 

Artikolu 11 
 

Implimentazzjoni 
 
Is-Segretarju Ġenerali għandu jiżgura l-implimentazzjoni ta' dawn il-Miżuri. L-
implimentazzjoni teknika tagħhom u l-funzjonalità tagħhom għandhom jiġu stmati 
sena wara li jidħlu fis-seħħ. 
 
 
 


