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KELMTEJN TA' QABEL 
 
 
 
L-Artikolu 7(6) tal-Kodiëi ta' Māiba għall-Membri tal-Parlament fir-rigward tal-interessi 
finanzjarji u l-kunflitti ta' interessi (Anness I tar-Regoli ta' Proëedura tal-Parlament Ewropew) 
jipprevedi li "Il-Kumitat Konsultattiv għandu jippubblika rapport annwali dwar l-attivitajiet 

tiegħu". 
 
Dan l-ewwel rapport annwali dwar il-ħidma tal-Kumitat Konsultattiv dwar l-Imāiba tal-
Membri jkopri l-perjodu bejn is-7 ta' Marzu 2012 (meta āie kkostitwit il-Kumitat) u l-
31 ta' Diëembru 2012, u āie adottat mill-Kumitat fid-19 ta' Frar 2013. 
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SinteŜi 

 
Il-kompitu tal-Kumitat Konsultattiv huwa li jivvaluta l-allegat ksur li jiāi rriferut lilu mill-
President, u li jagħti gwida lill-Membri dwar l-interpretazzjoni u l-implimentazzjoni tal-
Kodiëi. It-talbiet mill-Membri jiāu trattati b'mod kunfidenzjali u l-Membri għandhom dritt 
iserrħu fuq il-gwida, li dejjem tingħata fi Ŝmien 30 jum.  
 
Fl-2012, il-Kumitat Konsultattiv għamel rakkomandazzjoni waħda lill-President dwar allegat 
ksur tal-Kodiëi ta' Māiba u ta parir lill-Membri Parlamentari Ewropej dwar 50 mistoqsija 
b'kollox. L-aktar mistoqsija frekwenti kienet tikkonëerna d-Dikjarazzjoni ta' Interessi 
Finanzjarji obbligatorja u l-kjarifiki dwar il-mod kif jiāi interpretat il-perjodu ta' tliet snin li 
għalih il-Membri Parlamentari jkollhom jipprovdu informazzjoni dwar attivitajiet 
professjonali u parteëipazzjoni f'bords preëedenti. 
 
Āew ippreŜentati 79 Dikjarazzjoni aāāornata minn 74 Membri. Dawn id-Dikjarazzjonijiet 
kienu jinkludu 98 bidla b'kollox, jiāifieri f'xi kaŜijiet saret aktar minn bidla waħda 
f'aāāornament wieħed. 
 
Il-gwida, ir-riferiment u l-aāāornamenti enfasizzaw xi inëertezzi u inkonsistenzi fil-Kodiëi 
nnifsu, kif ukoll fl-applikazzjoni tiegħu. Peress li l-Kumitat Konsultattiv iħossu obbligat li 
jirrapporta kwalunkwe problema jew problemi potenzjali li jeŜistu jew li jistgħu jirriŜultaw, 
kif ukoll li jirrifletti dwar titjib possibbli, ir-Rapport Annwali jippreŜenta xi suāāerimenti 
dwar titjib possibbli għall-Kodiëi ta' Māiba. 
 
Ir-Rapport Annwali juri li l-unika direzzjoni biex ikun hemm ftuħ u etika hija 'l quddiem, iŜda 
li l-Parlament irid ikun aktar kapaëi juri lië-ëittadini dak li jsir, pereŜempju billi jippermetti l-
pubblikazzjoni onlajn imtejba tad-dikjarazzjonijiet tal-Membri Parlamentari Ewropej. 
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1 SFOND 

 

 

1.1 Prinëipji ewlenin tal-Kodiëi ta' Māiba 

 
 
1.1.1 Dmirijiet ewlenin tal-Membri  

 
Il-Kodiëi ta' Māiba daħal fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 2012. Dan jispeëifika, bħala l-prinëipji ta' 
gwida tiegħu, li l-Membri għandhom jaāixxu biss fl-interess pubbliku u jwettqu ħidmiethom 
b'diŜinteress, integrità, trasparenza, diliāenza, onestà, responsabilità u rispett għar-
reputazzjoni tal-Parlament.  
 
Il-kodiëi jieħu post rekwiŜiti preëedenti stipulati fl-Anness I tar-Regoli ta' Proëedura tal-
Parlament Ewropew ("It-Trasparenza u l-interessi finanzjarji tal-Membri"), u għandu kamp 
ta' applikazzjoni akbar, b'miri aktar ambizzjuŜi f'termini ta' trasparenza u etika. 
 
 
1.1.2 Kunflitti ta' interess  

 
Kunflitt ta' interess jeŜisti meta l-interess personali ta' Membru jista', b'mod mhux xieraq, 
jinfluwenza l-prestazzjoni tad-dmirijiet tiegħu bħala Membru.  
 
Tul il-mandat tagħhom, xi Membri jistgħu jħabbtu wiëëhom ma' kunflitti ta' interess reali (l-
indħil ippruvat bejn l-interess pubbliku u personali) u/jew kunflitti ta' interess potenzjali (f'dan 
il-kaŜ tal-aħħar, sitwazzjonijiet li jistgħu sempliëiment jiāu meqjusa minn udjenza usa' bħala 
sitwazzjonijiet li jistgħu jwasslu għal tali kunflitt). 
 
Il-Kodiëi ta' Māiba jagħti lok lil kull Membru konëernat li jevita kwalunkwe māiba mhux 
f'lokha billi jipprovdilhom linja ta' māiba ëara u sempliëi. L-ewwel nett, il-Membru għandu 
jagħmel kulma jista' biex jirrisolvi dan il-kunflitt. Jekk dan ma jkunx possibbli, il-Membru 
għandu jirrapporta dan b'mod totalment trasparenti lill-President tal-Parlament jew lill-
president ta' kwalunkwe korp tal-Parlament waqt il-proëeduri parlamentai korrispondenti. 
B'dan il-mod, il-Membru jkun qed jissalvagwardja kemm ir-reputazzjoni tiegħu kif ukoll l-
immaāni tal-Istituzzjoni. 
 
 
1.1.3 Id-Dikjarazzjoni tal-Interessi Finanzjarji  
 
 
L-Artikolu 4(1) tal-Kodiëi ta' Māiba jgħid li "Għal raāunijiet ta' trasparenza, il-Membri 

għandhom ir-responsabilità personali li jippreŜentaw dikjarazzjoni ta' interessi finanzjarji 

lill-President". 
 
Id-Dikjarazzjoni tal-interessi finanzjarji introdotta permezz tal-Kodiëi ta' Māiba1 kellha - 
bħala miŜura introduttorja/tranŜitorja – tiāi ppreŜentata għall-ewwel darba mill-Membri sa 
mhux aktar tard mit-30 ta' Marzu 2012. Wara dak l-ewwel eŜerëizzju, il-Membri għandhom 

                                                 
1 Anness I. 
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jaāāornaw id-Dikjarazzjonijiet tagħhom fi Ŝmien 30 jum f'kaŜ ta' kwalunkwe tibdil. 
Għaldaqstant m'għadux japplika l-obbligu preëedenti li jaāāornaw id-Dikjarazzjoni darba fis-
sena. 
 
Id-Dikjarazzjonijiet tal-interessi finanzjarji huma ppubblikati fis-sit tal-Parlament, fis-sit 
individwali ta' kull Membru. 
 
 
2 KUMITAT KONSULTATTIV DWAR L-IMĀIBA TAL-MEMBRI 

 
2.1 KompoŜizzjoni u kompiti 

 
Il-Kumitat Konsultattiv dwar l-Imāiba tal-Membri tal-Parlament āie stabbilit permezz tal-
Artikolu 7(1) tal-Kodiëi ta' Māiba. Skont l-Artikolu 7(2) il-Kumitat "għandu jkun kompost 

minn ħames Membri maħtura mill-President fil-bidu tal-mandat tiegħu minn fost il-membri 

tal-bureaux u l-koordinaturi tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali u l-Kumitat għall-

Affarijiet Legali, b'kunsiderazzjoni għall-esperjenza tal-Membri u l-bilanë politiku".    
 
Il-membri tal-Kumitat Konsultattiv huma: 
 

• Is-Sur Carlo CASINI (PPE, Italja); 
 
• Is-Sa Evelyn REGNER (S&D, Awstrija); 
 
• Is-Sa Cecilia WIKSTRÖM (ALDE, Svezja). 
 
• Is-Sur Gerald HÄFNER (Verts/ALE, Āermanja); 
 
• Is-Sur-Sajjad KARIM (ECR, Renju Unit). 
 

 
Skont l-Artikolu 7(3) tal-Kodiëi ta' Māiba, "Il-President għandu wkoll, fil-bidu tal-mandat 

tiegħu, jaħtar il-membri ta' riserva tal-Kumitat Konsultattiv, wieħed għal kull grupp mhux 

rappreŜentat fil-Kumitat Konsultattiv".  
 
Il-membri ta' riserva tal-Kumitat Konsultattiv huma: 
 

• Is-Sur Jiří MAŠTÁLKA (GUE, Repubblika êeka) 
 
• Is-Sur Francesco Enrico SPERONI (EFD, Italja) 

 
Il-kompitu tal-Kumitat Konsultattiv hu li jivvaluta allegati kaŜijiet ta' ksur riferuti lilu mill-
President, u li jagħti gwida lill-Membri dwar l-interpretazzjoni u l-implimentazzjoni tal-
Kodiëi. Talbiet mill-Membri jiāu trattati b'mod kunfidenzjali u l-Membri huma intitolati 
jimxu mal-gwida, li tingħata dejjem fi Ŝmien 30 jum. 
 



 6/16 

MT MT 

 
2.2 Presidenza 

 
Kif stipulat fl-Artikolu 7(2) tal-Kodiëi ta' Māiba, "Kull Membru tal-Kumitat Konsultattiv 

għandu jieħu l-presidenza għal sitt xhur fuq baŜi ta' rotazzjoni.". Fil-laqgħa kostituttiva tiegħu 
tas-7 ta' Marzu, il-Kumitat Konsultattiv qabel li din "ir-rotazzjoni għandha, bi prinëipju, 

ssegwi b'ordni dixxendenti d-daqs tal-grupp politiku tal-membri tal-Kumitat Konsultattiv"
2
. 

 

Is-Sur Carlo Casini (PPE) ippresieda l-Kumitat Konsultattiv mis-7 ta' April sad-
29 ta' Awwissu 2012, filwaqt li s-Sa Evelyn Regner (S&D) bdiet tippresiedi eŜatt warajh, fit-
30 ta' Awwissu 2012, għal sitt xhur.   
 
 
2.3 Regoli ta' Proëedura 

 
Fil-laqgħa kostituttiva tiegħu tas-7 ta' Marzu 2012, il-Kumitat Konsultattiv adotta r-Regoli ta' 
Proëedura interni tiegħu. Fl-ambitu ta' sforzi kontinwi biex itejjeb l-effiëjenza tiegħu, il-
Kumitat sussegwentement aāāusta dawn ir-Regoli fil-laqgħa tiegħu tad-9 ta' Ottubru 20123. 
L-emendi li saru jinkludu kjarifiki lingwistiëi rigward rakkomandazzjonijiet tal-minoranzi, 
dispoŜizzjoni ādida dwar proëedura bil-miktub, regola ādida dwar kworum, kjarifika tal-
kontenut ta' rakkomandazzjoni lill-President tal-Parlament Ewropew wara r-referenza tiegħu 
skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 7(4) u l-Artikolu 8 tal-Kodiëi ta' Māiba, u reviŜjoni 
tal-kalendarju għall-adozzjoni ta' dan ir-rapport annwali. 
 
Il-Kumitat Konsultattiv jiltaqa' bi prinëipju darba fix-xahar, u jieħu d-deëiŜjonijiet tiegħu 
b'kunsens jew, fejn dan ma jkunx possibbli, b'maāāoranza tal-membri tiegħu. Wieħed għandu 
jinnota li għal deëiŜjonijiet oħra għajr rakkomandazzjoni lill-President dwar allegat ksur tal-
Kodiëi ta' Māiba, il-Kumitat Konsultattiv jista' jiddeëiedi permezz ta' proëedura bil-miktub 
simplifikata. 
 
Barra minn hekk, il-Kumitat Konsultattiv ikkjarifika li meta jivvaluta kaŜ ta' allegat ksur tal-
Kodiëi ta' Māiba, il-Kumitat Konsultattiv għandu jaħtar rapporteur, li m'għandux ikun tal-
istess grupp politiku tal-Membru konëernat. Dan ir-rapporteur għandu jħejji abbozz ta' 
rakkomandazzjoni fejn jippreŜenta l-fatti tal-kaŜ, l-argumenti mressqa mill-Membru 
konëernat, l-evalwazzjoni tiegħu ta' dawn il-fatti, u konkluŜjoni. Din il-konkluŜjoni għandha 
tispeëifika jekk jeŜistix ksur tal-Kodiëi ta' Māiba, u għandha tinkludi parir dwar azzjoni 
possibbli li għandha tittieħed u rakkomandazzjoni lill-President dwar deëiŜjoni possibbli. 
 
 
2.4  Laqgħat 2012 
 
Wara l-laqgħa kostituttiva tiegħu tas-7 ta' Marzu, il-Kumitat Konsultattiv iltaqa' għaxar 
darbiet fl-2012, u b'hekk irrispetta l-frekwenza ta' laqgħat prevista fir-Regoli ta' Proëedura 
tiegħu, filwaqt li ta lok li l-iskadenza ta' 30 jum stipulata mill-ewwel subparagrafu tal-
Artikolu 7(4) tal-Kodiëi ta' Māiba tiāi rispettata sistematikament fir-rigward ta' rispons għat-
talbiet għal gwida tal-Membri.  

                                                 
2 Regoli ta' Proëedura tal-Kumitat Konsultattiv, Anness II; ara t-Taqsima 2.3 
3 Anness II. 
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Kalendarju ta' Laqgħat tal-Kumitat Konsultattiv fl-2012 
 
                        L-Erbgħa 7 ta' Marzu (laqgħa kostituttiva)  

It-Tlieta 13 ta' Marzu - fi Strasburgu 
L-Erbgħa 28 ta' Marzu 
L-Erbgħa 25 ta' April 
L-Erbgħa 30 ta' Mejju 
It-Tlieta 12 ta' Āunju - fi Strasburgu 
L-Erbgħa 11 ta' Lulju 
It-Tlieta 18 ta' Settembru4 
It-Tlieta 9 ta' Ottubru 
It-Tlieta 27 ta' Novembru 
It-Tlieta 18 ta' Diëembru 

 
Fil-laqgħa tiegħu tad-9 ta' Ottubru, il-Kumitat Konsultattiv adotta l-kalendarju ta' laqgħat 
tiegħu għall-2013. 
 
                         
Kalendarju ta' Laqgħat tal-Kumitat Konsultattiv fl-2013 
 
 It-Tlieta 22 ta' Jannar 
 It-Tlieta 19 ta' Frar 
 It-Tlieta 19 ta' Marzu5 
 It-Tlieta 23 ta' April 
 It-Tlieta 21 ta' Mejju - fi Strasburgu 
 It-Tlieta 18 ta' Āunju 
 L-Erbgħa 10 ta' Lulju 
 It-Tlieta 17 ta' Settembru6 
 It-Tlieta 15 ta' Ottubru 
 It-Tlieta 12 ta' Novembru 

It-Tlieta 17 ta' Diëembru 
 
 
 
 
2.5 Id-Dikjarazzjonijiet tal-interessi finanzjarji riëevuti 

 
It-30 ta' Marzu 2012 āiet stabbilita bħala d-data ta' skadenza għall-Membri fil-kariga biex 
jissottomettu d-Dikjarazzjonijiet tagħhom skont il-format il-ādid.   
 
                                                 
4 Rotazzjoni tal-Presidenza: AbbaŜi tad-daqs tal-grupp attwali, is-Sa Evelyn Regner (S&D) ħadet post is-Sur 
Carlo Casini (PPE) 
5 Rotazzjoni tal-Presidenza: AbbaŜi tad-daqs tal-grupp attwali, is-Sa Cecilia Wikström (ALDE) tassumi l-
Presidenza wara s-Sa Evelyn Regner (S&D) 
6 Rotazzjoni tal-Presidenza: abbaŜi tad-daqs tal-grupp attwali, is-Sur Gerald Häfner (ALDE) jieħu l-Presidenza 
wara s-Sa Cecilia Wikström (ALDE) 
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Sa dakinhar, 664 Membru minn 754 (jiāifieri proporzjon ta' 88 %) kienu ppreŜentaw id-
Dikjarazzjonijiet tagħhom. Sal-aħħar ta' April, il-Membri l-oħra kollha kienu ppreŜentaw il-
formoli tagħhom.  
Proporzjon kbir ħafna tal-formoli āew reāistrati waqt il-āimagħtejn li jippreëiedu d-data ta' 
skadenza għas-sottomissjoni, jiāifieri l-āimgħat tad-19 ta' Marzu (17 % tal-formoli) u s-26 ta' 
Marzu (29 %). 72 % tal-formoli āew riëevuti tul ix-xahar ta' Marzu. 
 
90 Membru (12 %) ma rrispettawx id-data ta' skadenza uffiëjali. Madankollu, 73 tad-
Dikjarazzjonijiet nieqsa āew riëevuti fl-ewwel nofs ta' April, filwaqt li s-17 l-oħra āew 
ippreŜentati fil-āimagħtejn ta' wara. Uħud minnhom āew ippreŜentati tard minħabba li l-
Membri konëernati telqu l-kariga tagħhom, jew bdewha, fil-āranet ta' qabel id-data ta' 
skadenza (it-30 ta' Marzu).  
 
Għall-iskopijiet ta' statistika ta' dan ir-Rapport Annwali āie nnotat li 88 Dikjarazzjoni (12 %) 
ma kienu jinkludu l-ebda informazzjoni ħlief l-isem tal-Membru u d-data ta' preŜentazzjoni. 
Dan jista' jagħti lok għal mistoqsijiet, iŜda l-Kodiëi ta' Māiba attwalment ma tagħtix 
possibbiltajiet lill-Kumitat Konsultattiv li jwettaq analiŜi ulterjuri ta' dawn it-
88 Dikjarazzjoni, jew segwitu għalihom. Il-Kumitat Konsultattiv jilqa' l-possibbiltà li l-
introduzzjoni eventwali tal-proëeduri ta' monitoraāā fl-2013 tkun tipprevedi għal tali 
possibbiltajiet. 
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Rigward l-għadd totali ta' Dikjarazzjonijiet ippreŜentati mill-Membri, tajjeb li wieħed jinnota 
li dan huwa ftit ikbar mill-għadd totali ta' Membri tal-Parlament. Dan minħabba li xi Membri 
āodda nħatru fir-rebbiegħa 2012, filwaqt li xi Membri ppreŜentaw Dikjarazzjoni u wara 
rriŜenjaw. Kif stabbilit fl-Artikolu 4(1) tal-Kodiëi ta' Māiba, il-Membri li nħatru waqt it-
terminu parlamentari kellhom jippreŜentaw id-Dikjarazzjoni tagħhom fi Ŝmien 30 jum. 
 
 
Skont l-Artikolu 4(1) tal-Kodiëi ta' Māiba, il-Membri "għandhom jgħarrfu lill-President 

b'kull bidla li taffettwa d-dikjarazzjoni tagħhom fi Ŝmien 30 jum minn din il-bidla". 
  
Tul is-sena, āew ippreŜentati lill-President 79 Dikjarazzjoni aāāornata, mingħand 74 Membru. 
Id-differenza fië-ëifri tirriŜulta minħabba li 70 Membru ppreŜentaw Dikjarazzjoni emendata 
waħda kull wieħed, filwaqt li tliet Membri aāāornaw id-Dikjarazzjonijiet rispettivi tagħhom 
darbtejn, u Membru wieħed aāāorna d-Dikjarazzjoni tliet darbiet. 
  
Dawn id-Dikjarazzjonijiet aāāornati jinkludu total ta' 98 tibdila, jiāifieri f'xi kaŜijiet 
aāāornament wieħed kien jinkludi fih aktar minn tibdila waħda. 
  
Rigward is-sustanza, it-Taqsimiet (A), (D) u (I) kienu t-Taqsimiet li āew emendati l-aktar: 28, 
36 u 15-il modifika rispettivament. 
  
It-tabella t'hawn taħt turi d-distribuzzjoni, taqsima b'taqsima, tal-modifiki kollha li sar matul 
is-sena7. 
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7 Matul is-sena, tliet Membri ppreŜentaw Dikjarazzjoni inizjali bil-lingwa materna tagħhom, u sussegwentement 
verŜjoni bl-IngliŜ; għaldaqstant, il-modifiki korrispondenti āew rappurtati bħala "N/A" fit-tabella. 
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2.6 Talbiet għal gwida 

 
Skont l-Artikolu 7(4) tal-Kodiëi ta' Māiba, il-Kumitat Konsultattiv irëieva u wieāeb total ta' 
50 mistoqsija, miābura fi 32 talba għal gwida minn Membri. Uħud mit-talbiet kienu jinkludu 
aktar minn mistoqsija waħda. 
 
Il-parti l-kbira tal-mistoqsijiet/talbiet saru fi Frar (11-il mistoqsija/talba) u Marzu (17-il 
mistoqsija/talba), u kienu relatati mad-data ta' skadenza għall-preŜentazzjoni tal-ewwel 
Dikjarazzjoni tal-interessi finanzjarji fit-30 ta' Marzu. 
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L-aktar mistoqsija frekwenti, li saret 18-il darba, kienet relatata ma' kjarifiki rigward il-
perjodu ta' tliet snin imsemmi fit-Taqsima (A) tad-Dikjarazzjoni. Xi talbiet kienu āenerali u 
għaldaqstant ma jistgħux jiāu assoëjati ma' xi taqsima speëifika tad-Dikjarazzjoni; 
pereŜempju l-fatt li mhux meħtieā li jiāu ddikjarati bonds tat-TeŜor fit-tul u strumenti ta' 
investiment kollettiv li ma jagħtux lok għall-identifikazzjoni tal-assi. 
 
Minħabba li l-mistoqsijiet/talbiet tal-Membri lill-Kumitat Konsultattiv isiru b'mod 
kunfidenzjali, mhux possibbli jingħataw aktar dettalji dwar il-kontenut speëifiku tagħhom 
f'dan ir-rapport annwali. 
 
śewā talbiet kienu jirrigwardaw l-inkompatibbiltà possibbli ta' funzjoni oħra mal-mandat ta' 
Membru tal-Parlament Ewropew. Minħabba li din il-kwistjoni hija kompetenza tas-Servizz 
Legali tal-Parlament u mhux tal-Kumitat Konsultattiv, dawn iŜ-Ŝewā mistoqsijiet huma 
mmarkati "N/A" fit-tabella ta' hawn taħt. 
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2.7 Valutazzjoni tal-allegat ksur 

 
Matul is-sena, il-President irrefera kaŜ wieħed ta' allegat ksur tal-Kodiëi lill-Kumitat 
Konsultattiv, skont l-Artikolu 8(1) tal-Kodiëi ta' Māiba. Ir-rinviju, li sar fl-24 ta' Mejju, kien 
jikkonëerna Membru li kien naqas milli jsemmi, fid-Dikjarazzjoni ta' interessi finanzjarji 
tiegħu, l-opzjonijiet fuq l-ishma li kien irëieva bħala remunerazzjoni meta kien membru tal-
bord tad-diretturi ta' kumpanija.  
 
Il-Kumitat Konsultattiv ħatar lis-Sur Sajjad KARIM (ECR) bħala rapporteur. Wara li eŜamina 
l-fatti tal-kaŜ u sema' lill-Membru, il-Kumitat Konsultattiv iddeëieda, fil-11 ta' Lulju, li 
jirrakkomanda li l-President ma jieħu l-ebda azzjoni ulterjuri skont l-Artikolu 8(3) tal-Kodiëi, 
iŜda madankollu rrakkomanda li l-President jistieden lill-Membru jippreŜenta Dikjarazzjoni 
ta' interessi finanzjarji riveduta.  
 
Il-Kumitat Konsultattiv kien qies li l-Kodiëi ta' Māiba ilu fis-seħħ biss għal perjodu ta' Ŝmien 
limitat u li n-nuqqas ta' esperjenza tista' twassal għal differenzi fil-mod kif dan jiāi interpretat 
u applikat mill-Membri. Sab ukoll li jeŜistu diskrepanzi bejn il-verŜjonijiet lingwistiëi 
differenti tal-Artikolu 4 tal-Kodiëi ta' Māiba, partikolarment fir-rigward tal-punt (f) tal-
Artikolu 4(2), li jistgħu jostakolaw l-applikazzjoni uniformi tad-dispoŜizzjonijiet tiegħu.  
 
Il-Kumitat Konsultattiv innota li l-parteëipazzjoni tal-Membru f'bord ta' diretturi, u r-
remunerazzjoni assoëjata ma' dik il-parteëipazzjoni, kienu āew iddikjarati b'mod korrett fid-
Dikjarazzjoni ta' interessi finanzjarji tal-Membru.  
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Il-Kumitat Konsultattiv sab ukoll li l-kamp ta' applikazzjoni tal-punt (f) tal-Artikolu 4(2) tal-
Kodiëi ta' Māiba, bil-kliem li jintuŜa attwalment, ma jistax jiāi kkunsidrat li jkopri l-iskema 
ta' opzjonijiet fuq l-ishma li minnha bbenefika l-Membru minħabba li kien parti mill-bord tad-
diretturi. Madankollu, il-Kumitat Konsultattiv qies li l-punt (h) tal-Artikolu 4(2) tal-Kodiëi ta' 
Māiba ma jeskludix l-assi privati mill-kamp ta' applikazzjoni tat-terminu "interessi 
finanzjarji" sakemm dawn ikunu interessi finanzjarji li jistgħu jinfluwenzaw l-eŜerëizzju tal-
funzjonijiet tal-Membru, u li konsegwentement, l-opzjonijiet fuq l-ishma huma interess 
finanzjarju li jista' jinfluwenza Membru fl-eŜerëizzju tal-funzjonijiet tiegħu.  
 
Dan wassal sabiex il-Kumitat Konsultattiv ikkonkluda li l-Membru kkonëernat, fid-dawl tal-
prinëipji ta' trasparenza li fuqhom huwa bbaŜat il-Kodiëi ta' Māiba, għandu jikkunsidra li 
jiddikjara l-opzjonijiet fuq l-ishma li fadallu taħt it-Taqsima (H) fid-Dikjarazzjoni ta' interessi 
finanzjarji. 
 
Il-Kumitat Konsultattiv innota wkoll li l-opzjonijiet fuq l-ishma li ngħataw bħala parti jew 
forma ta' ħlas iridu jiāu kkunsidrati u ddikjarati bħala introjtu tal-Membru, li l-valur tiegħu 
jiddependi fuq il-prezz tal-ishma fil-jum li l-opzjonijiet jiāu trasferiti lill-benefiëjarju. Dan 
ifisser li l-kategorija ta' introjtu taħt it-Taqsima (A) fid-Dikjarazzjoni ta' interessi finanzjarji 
għandha tkun tikkorrispondi mal-ħlas irëevut, tkun xi tkun l-għamla li jieħu l-ħlas, inkluŜi 
opzjonijiet fuq l-ishma jew drittijiet oħrajn differiti, kemm jekk fi flus u kemm jekk le. 
 
Il-President ħa deëiŜjoni skont ir-rakkomandazzjoni tal-Kumitat Konsultattiv u fit-
3 ta' Ottubru, āiet ippreŜentata Dikjarazzjoni riveduta mill-Membru lill-President (fi Ŝmien 
30 jum minn meta rëieva d-deëiŜjoni tal-President, mingħajr ma āew ikkunsidrati l-vaganzi 
tal-Parlament f'Awwissu). 
 
 
2.8 Gwida għall-Utenti 

 
Wieħed mill-kompiti ewlenin tal-Kumitat Konsultattiv huwa li jagħti pariri u jinforma lill-
Membri dwar kif juŜaw il-Kodiëi ta' Māiba bl-għan li jiŜdiedu t-trasparenza, il-kredibbiltà u l-
effiëjenza. F'dan ix-xogħol, il-Kumitat Konsultattiv b'mod progressiv matul is-sena ħoloq sett 
komplut ta' linji gwida prattiëi ibbaŜati: 
 

• fuq is-sustanza tal-gwida li āiet provduta lill-Membri skont l-Artikolu 7(4) tal-Kodiëi 
ta' Māiba; 

 
• fuq allegat ksur tal-Kodiëi ta' Māiba li āie riferit lilu mill-President; 

 
• fuq il-prattika u l-analiŜi tal-Kumitat Konsultattiv stess. 

 
Dawn il-linji gwida nāabru fi Gwida għall-Utenti bl-għan li jiffaëilitaw l-interpretazzjoni u l-
implimentazzjoni korretti tal-Kodiëi ta' Māiba u l-mili tad-Dikjarazzjoni ta' interessi 
finanzjarji.  
 
Il-Gwida għall-Utenti tipprovdi kjarifiki dwar diversi dispoŜizzjonijiet tal-Kodiëi ta' Māiba u 
tad-Dikjarazzjoni tal-interessi finanzjarji. 
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Il-Gwida għall-Utenti hija ppubblikata fuq is-sit Europarl8 u ppubblikata f'forma stampata fil-
lingwi uffiëjali kollha.  
 
3 MIśURI TA' IMPLIMENTAZZJONI 

 
3.1 Il-Grupp ta' Ħidma tal-Bureau dwar il-Kodiëi ta' Māiba għall-Membri 

 
Skont l-Artikolu 9 tal-Kodiëi ta' Māiba, il-Bureau għandu jistabbilixxi miŜuri ta' 
implimentazzjoni għall-Kodiëi ta' Māiba.  
 
Fit-13 ta' Lulju, il-President talab lill-Viëi President Wieland (PPE, Āermanja), bħala l-Viëi 
President responsabbli għat-trasparenza, biex jippreŜenta - flimkien mal-Viëi Presidenti 
Podimata (S&D, Greëja), Durant (Verts/ALE, Belāju), Alvaro (ALDE, Āermanja) u Vlasák 
(ECR, Repubblika êeka); il-Kwestur Maštálka (GUE/NGL, Repubblika êeka), li 
jirrappreŜenta l-Kulleāā ta' Kwesturi - proposta għal sett komprensiv ta' regoli ta' 
implimentazzjoni, għall-approvazzjoni tal-Bureau. 
 
Il-Grupp ta' Ħidma tal-Bureau għalhekk stabbilixxa u qed jikkunsidra miŜuri ta' 
implimentazzjoni għall-Artikoli 5(2) u 5(3) u l-Artikolu 9 tal-Kodiëi ta' Māiba, kif ukoll 
aāāustamenti editorjali għall-formola għad-Dikjarazzjoni ta' interessi finanzjarji. Il-Grupp ta' 
Ħidma tal-Bureau huwa mistenni jikkonkludi x-xogħol tiegħu fi Frar 2013. 
 
 

4 INĦARSU 'L QUDDIEM  
 
4.1 Dikjarazzjonijiet elettroniëi tal-interessi finanzjarji 

 

Attwalment il-Membri jkollhom jimlew id-Dikjarazzjonijiet ta' interessi finanzjarji tagħhom 
fuq karta. Il-proëeduri amministrattivi se jitjiebu wara l-iŜvilupp tekniku tal-għodod meħtieāa 
tal-IT. Bħala l-ewwel pass, il-Membri se jkollhom jimlew biss il-parti(jiet) tal-formola li 
jkollhom bŜonn jiāu aāāornati. Huwa meħtieā aktar Ŝvilupp tekniku biex il-Membri jingħataw 
il-possibilità li jimlew, jiffirmaw u jippreŜentaw id-Dikjarazzjonijiet tagħhom b'mod 
għalkollox elettroniku. śvilupp tekniku bħal dan huwa mistenni li jiāi implimentat fil-ħin 
qabel l-elezzjonijiet Ewropej tal-2014. 
   
4.2 Suāāerimenti ta' titjib possibbli fil-Kodiëi ta' Māiba 

 
Minn mindu daħal fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 2012, il-Kumitat Konsultattiv kiseb xi esperjenza fl-
applikazzjoni prattika tal-Kodiëi. Ħamsin mistoqsija mill-Membri Parlamentari, 
rakkomandazzjoni lill-President wara r-rinviju tiegħu u analiŜi bir-reqqa mill-Kumitat 
Konsultattiv enfasizzaw xi elementi ta' inëertezza u inkonsistenza fil-Kodiëi nnifsu, kif ukoll 
fir-rigward tal-applikazzjoni tiegħu.  
 
Il-Kumitat Konsultattiv iħossu obbligat jirrapporta kwalunkwe problema jew problema 
potenzjali li teŜisti jew li tista' tirriŜulta, kif ukoll li jirrifletti dwar titjib possibbli.  

                                                 
8http://www.europarl.europa.eu/pdf/meps/CoC%20User's%20Guide%20draft4web_EN_def.d
oc  
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PereŜempju, id-dispoŜizzjonijiet fl-Artikolu 3 dwar kunflitti ta' interess jgħidu li l-Membri 
li ma jkunux jistgħu jirrisolvu kunflitt ta' interess bħal dan għandhom jirrappurtawh bil-
miktub lill-President. Il-Kumitat Konsultattiv jeħtieā li jkollu aëëess għal tali informazzjoni, 
iŜda attwalment m'hemm l-ebda mekkaniŜmu formali li jiŜgura li tali informazzjoni tasal 
għand il-Kumitat Konsultattiv. 
 
Barra minn hekk, il-Membri li jkollhom kunflitt ta' interess reali jew potenzjali b'rabta ma' 
kwistjoni li tkun qed tiāi kkunsidrata, li ma jkunx evidenti fid-Dikjarazzjoni ta' interessi 
finanzjarji tagħhom, huma obbligati li jiŜvelawh, bil-miktub jew oralment, lill-President matul 
il-proëeduri parlamentari inkwistjoni, qabel jitkellmu jew jivvutaw fil-plenarja jew f'wieħed 
mill-korpi tal-Parlament, jew jekk jiāu proposti bħala rapporteurs. Il-Kumitat Konsultattiv 
jeħtieā li jkun midħla ta' tali informazzjoni, iŜda attwalment m'hemm l-ebda mekkaniŜmu 
formali li jiŜgura li tali informazzjoni tasal għand il-Kumitat Konsultattiv. 
 
Id-Dikjarazzjoni ta' interessi finanzjarji tal-Membri fl-Artikolu 4 hija aspett ieħor fejn il-
Kumitat Konsultattiv innota elementi ta' inëertezza u potenzjal għal titjib. 
 
B'mod partikolari, il-punt (b) tal-Artikolu 4.2jgħid li l-Membri huma obbligati jiddikjaraw 
kull ħlas li jirëievu għat-twettiq ta' mandat f'parlament ieħor. Dan il-kliem jenfasizza l-ħlas 
aktar milli l-mandat, madankollu dan tal-aħħar fih innifsu jista' joħloq kunflitt ta' interess reali 
jew potenzjali, jiāifieri d-dettall li wieħed għandu jiddikjara l-ewwel għandu jkun il-mandat 
aktar milli l-ħlas innifsu. Barra minn hekk, kunflitt ta' interess li jirriŜulta minn mandat jista' 
bl-istess mod ikun reali jew potenzjalijekk il-mandat ikun, pereŜempju, f'kunsill muniëipali, 
assemblea reājonali jew kamra għolja maħtura; li xi drabi ma jkunx remunerat. Attwalment 
mhux ëar għall-Membri b'mandati bħal dawn kif u fejn għandhom jiddikjarawhom. 
 
Fir-rigward tal-obbligu fil-punt (d) tal-Artikolu 4.2 li l-Membri jiddikjaraw, fost l-oħrajn, 
"kwalunkwe attività oħra esterna", għandu jiāi nnutat li mhux il-verŜjonijiet lingwistiëi kollha 
tal-Kodiëi jinkludu traduzzjoni tal-kelma "rilevanti". 
 
Il-punt (e) tal-Artikolu 4.2 jipprevedi limitu annwali ta' EUR 5 000 għad-dikjarazzjoni ta' 
attivitajiet okkaŜjonali bi ħlas. Dan ma jikkorrispondix mal-prinëipju āenerali ta' 
aāāornamenti regolari għad-Dikjarazzjoni. Barra minn hekk, dan il-limitu għandu 
preferibbilment ikun konformi mal-livell limitu stabbilit fil-punt (a) tal-Artikolu 4.2 għad-
dikjarazzjoni ta' attivitajiet professjonali regolari jew parteëipazzjonijiet (jiāifieri EUR 500 
fix-xahar), kif ukoll mal-prinëipji għad-dikjarazzjoni tagħhom. Dan kieku jwassal għal Ŝieda 
fit-total annwali għal EUR 6 000 u għal introduzzjoni korrispondenti ta' livell limitu għal kull 
attività ta' EUR 500. Din kieku tkun kjarifika li tintlaqa' tajjeb għall-Membri kkonëernati. 
 
Il-prattika ta' kaŜi reëenti wriet li t-tifsira tal-kelma "holding" fil-punt (f) tal-Artikolu 4.2 tista' 
ma tkunx ovvja. Dan huwa enfasizzat ukoll permezz tat-traduzzjonijiet diversi ta' din il-kelma 
fil-verŜjonijiet lingwistiëi differenti tal-Kodiëi. Għalhekk tista' tiāi kkunsidrata definizzjoni 
aktar eŜawrjenti tal-varjazzjonijiet li din il-kelma hija maħsuba li tirrappreŜenta. 
 
Barra minn hekk, il-ħlas għal attivitajiet professjonali, attivitajiet jew parteëipazzjonijiet 
iddikjarati b'xi mod ieħor, kultant jista' jsir fl-għamla ta' strumenti finanzjarji. Xi wħud 
minnhom, partikolarment dawk bi drittijiet differiti (pereŜempju opzjonijiet fuq l-ishma jew 
ftehimiet ta' pensjoni), mhuma koperti b'mod evidenti la bil-kelma "holding", u lanqas minn 
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definizzjoni aktar eŜawrjenti. Se tkun meħtieāa definizzjoni addizzjonali biex tkopri l-ħlas 
permezz ta' tali strumenti finanzjarji. 
 
Tista' wkoll tiāi kkunsidrata l-possibilità li jitneħħew iŜ-Ŝewā kriterji "possibilità ta' 

riperkussjonijiet fuq il-politika pubblika" u "influwenza sinifikanti". Dikjarazzjoni newtrali ta' 
fatti āuridiëi u finanzjarji tagħti l-istess informazzjoni, u tiffaëilita l-ħajja għall-Membri, 
filwaqt li tagħtihom aktar ëarezza u ëertezza tad-dritt. 
 
Il-kliem attwali tal-punt (h) tal-Artikolu 4.2, li skontu l-Membri huma obbligati jiddikjaraw 
kwalunkwe interess finanzjarju ieħor li jista' jinfluwenza l-eŜerëizzju tal-funzjonijiet tagħhom, 
jeskludi l-interessi kollha li mhumiex finanzjarji iŜda li xorta waħda jistgħu jinfluwenzaw l-
eŜerëizzju tal-funzjonijiet tal-Membru, li jistgħu jkunu kuntradittorji skont l-Artikolu 3 tal-
Kodiëi. Għalhekk jista' jiāi kkunsidrat li l-kliem isir aktar allinjat mal-kamp ta' applikazzjoni 
tal-Artikolu 3.  
 

Aāāustament bħal dan tal-kliem tal-punt (h) tal-Artikolu 4.2 kieku jwassal sabiex it-
Taqsima (I) tad-Dikjarazzjoni ta' interessi finanzjarji ssir superfluwa, peress li "kwalunkwe 

informazzjoni addizzjonali" relevanti li l-Membri jkunu jistgħu jipprovdu f'dik it-Taqsima 
diāà tkun āiet koperta. 
 
L-interdizzjoni, prevista fl-Artikolu 4(4), li l-Membri jiāu eletti jew maħtura għal funzjonijiet 
uffiëjali fi ħdan il-Parlament jekk ma jkunux ippreŜentaw id-Dikjarazzjoni ta' interessi 
finanzjarji tagħhom, ma tikkunsidrax biŜŜejjed is-sitwazzjonijiet fejn il-Membri jkunu 
ppreŜentaw Dikjarazzjoni, iŜda jkunu naqsu mill-obbligu tagħhom li jagħmlu l-aāāornamenti 
meħtieāa sad-dati ta' skadenza stabbiliti; lanqas ma tqis sitwazzjonijiet fejn il-Membri jkunu 
ppreŜentaw Dikjarazzjonijiet ta' interessi finanzjarji mhux kompluti jew Ŝbaljati.  
 
Fir-rigward tal-Artikolu 5(1) dwar rigali u benefiëëji simili, il-kliem attwali "għandhom 

joqogħdu lura" jista' jiāi interpretat b'mod Ŝbaljat li qed iħalli ëertu marāni ta' apprezzament, 
aktar milli bħala kliem maħsub biex jipprojbixxi strettament l-aëëettazzjoni ta' rigali jew 
benefiëëji simili li jkollhom valur ta' aktar minn EUR 150. 
 
Peress li l-Kumitat Konsultattiv āie stabbilit permezz tal-implimentazzjoni tal-Kodiëi, id-
dispoŜizzjoni tal-Artikolu 7(1), li tistipula li "huwa stabbilit" il-Kumitat Konsultattiv, 
m'għadhiex meħtieāa. Inqisu li issa aktar hemm skop għal definizzjoni tal-kompiti u r-
responsabbiltajiet tal-Kumitat Konsultattiv. 
 
Rigward il-gwida dwar l-interpretazzjoni u l-implimentazzjoni tad-dispoŜizzjonijiet tal-Kodiëi 
ta' Māiba, id-data ta' skadenza attwali ta' 30 jum kalendarju stabbilita fl-Artikolu 7(4) mhix 
konformi mad-dispoŜizzjonijiet tal-Artikolu 4(1), li jipprevedu biss data ta' skadenza ta' 
30 jum - mhux "jiem kalendarji" - għall-preŜentazzjoni u l-aāāornamenti tad-Dikjarazzjoni ta' 
interessi finanzjarji. UŜu koerenti tal-espressjoni - filwaqt li tingħata wkoll il-possibilità li l-
perjodu ta' btala tal-Kumitat Konsultattiv jiāi kkunsidrat bl-istess mod bħalma jiāi kkunsidrat 
għall-Membri - jista' jitqies bħala titjib. 
 
 
Rigward ir-rapport annwali, l-Artikolu 7(6) jgħid sempliëiment li rapport bħal dan għandu 
jiāi ppubblikat, mingħajr referenza għal lil min għandu jkun indirizzat. Barra minn hekk, biex 
ikun Ŝgurat li r-rapport annwali jirrifletti kif suppost il-ħidma tal-Kumitat Konsultattiv fuq il-



 16/16 

MT MT 

kompiti u r-responsabbiltajiet tiegħu skont l-Artikolu 7(1), dawn l-istess kompiti u 
responsabbiltajiet jistgħu jiāu speëifikati hawnhekk. 
 
Fir-rigward tal-proëedura li għandha tiāi segwita għall-valutazzjoni ta' allegat ksur tal-Kodiëi 
ta' Māiba minn Membru, mhuwiex ëar, mill-kliem attwali tal-Artikolu 8(2), jekk il-prinëipju 
ta' proëess āust huwiex maħsub li jinŜamm. Il-āustizzja proëedurali għandha tkun garantita u 
l-avviŜ u d-dritt għal seduta ta' smigħ āusta għandhom jingħataw lill-Membri kollha 
kkonëernati f'kaŜ ta' allegat ksur tal-Kodiëi. Il-formulazzjoni attwali ma tiŜgurax dan b'mod 
ëar. Barra minn hekk, fid-dawl tat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 7(4), jista' jiāi kkunsidrat 
jekk il-Kumitat Konsultattiv għandux jingħata l-opportunità li jagħti pariri lill-President dwar 
azzjoni possibbli li għandha tittieħed, aktar milli r-rakkomandazzjoni fiha nnifisha. 
 

Finalment, għandu jiāi nnutat li attwalment il-Kodiëi ma jikkunsidrax sitwazzjonijiet li 
jinvolvu l-interessi finanzjarji tal-President, jew kunflitti ta' interessi tal-President. Għandu 
jiāi kkunsidrat li ssir referenza għal proëess alternattiv f'artikoli relevanti li jirreferu għall-
President, sabiex jiāu evitati sitwazzjonijiet ta' ħsara reali jew potenzjali minn President. 
 
 
5 AMMINISTRAZZJONI 

 
5.1 Sit speëifiku 

 

L-informazzjoni kollha relatata mal-Kodiëi ta' Māiba u l-attivitajiet tal-Kumitat Konsultattiv 
attwalment tista' tinstab fuq is-sit tal-Europarl, fil-paāna āenerali ddedikata għall-Membri9.  
 
Fil-waqt tal-adozzjoni ta' dan ir-rapport, is-Segretarjat tal-Kumitat Konsultattiv qed iħejji pjan 
direzzjonali li eventwalment jaf jippermetti titjib tas-sustanza, it-tpoāāija, il-viŜibbiltà u t-
traëëabbiltà ta' informazzjoni relatata mat-trasparenza fis-sit tal-Europarl. 
 
5.2 Segretarjat tal-Kumitat Konsultattiv 
 
L-Unità Amministrattiva tal-Membri (ibbaŜata fi Brussell u f'Lussemburgu) fid-
DĀ Presidenza taāixxi bħala s-Segretarjat tal-Kumitat Konsultattiv. 
 

Advisory.Committee@europarl.europa.eu 
 
Parlament Ewropew 
Segretarjat, Kumitat Konsultattiv dwar l-Imāiba tal-Membri 
Rue Wiertz, 60 
ASP 6D075 
B-1047 Brussell 
Il-Belāju 

 
 
 

                                                 
10 http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/mt/0081ddfaa4/MEPs.html  


