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KELMTEJN QABEL

Fir-rigward ta' interessi finanzjarji u kunflitti ta' interess l-Artikolu 7(6) tal-Kodiċi ta'
Kondotta għall-Membri tal-Parlament Ewropew (Anness I tar-Regoli ta' Proċedura
tal-Parlament Ewropew) jipprevedi li "Il-Kumitat Konsultattiv għandu jippubblika
rapport annwali dwar l-attivitajiet tiegħu" .

Dan ir-rapport annwali dwar ix-xogħol tal-Kumitat Konsultattiv dwar l-Imġiba tal-
Membri jkopri l-perjodu bejn l-1 ta' Jannar u l-31 ta' Diċembru 2013 u kien adottat
mill-Kumitat fil-11 ta' Frar 2014.
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Sommarju eżekuttiv

Il-kompitu tal-Kumitat Konsultattiv huwa li jivvaluta każijiet ta' allegat ksur riferiti
lilu mill-President, u biex jiggwida lill-Membri fl-interpretazzjoni u l-
implimentazzjoni tal-Kodiċi. Talbiet mill-Membri jiġu trattati b’mod kunfidenzjali u
l-Membri huma intitolati jimxu mal-gwida tiegħu, li tingħata fi żmien 30 jum.

Pass kbir 'l quddiem għall-Kodiċi ta' Kondotta kien d-dħul fis-seħħ, fl-
1 ta' Lulju 2013, tal-Miżuri ta' Implimentazzjoni ġodda, adottati permezz ta' deċiżjoni
tal-Bureau fil-15 ta' April 2013. Minbarra li ġew imwaqqfa standards ġodda għan-
notifika ta' rigali li l-Membri jirċievu bħala rappreżentanti tal-Parlament f'kapaċità
uffiċjali u dikjarazzjonijiet ta' attendenza għall-Membri f'avvenimenti organizzati
minn partijiet terzi, dawn il-miżuri introduċew ukoll dispożizzjoni dwar il-monitoraġġ
tad-Dikjarazzjonijiet tal-interessi finanzjarji tal-Membri.

Wara, is-servizz amministrattiv kompetenti wettaq "kontroll tal-plawsibilità ġenerali",
u dan wassal għal 161 Membru li kellhom jiċċaraw d-Dikjarazzjonijiet tal-interessi
finanzjarji tagħhom.

Barra minn hekk, kienu sottomessi 285 Dikjarazzjoni aġġornata minn 257 Membru
bħala parti mill-obbligi normali li l-aġġornament ġab miegħu. Dawn id-
Dikjarazzjonijiet aġġornati kienu jinkludu total ta' 447 bidla, jiġifieri f'xi każijiet saret
iktar minn bidla waħda f'aġġornament wieħed.

Disa' każijiet ta' allegat ksur tal-Kodiċi ta' Kondotta kienu riferuti lill-Kumitat
Konsultattiv mill-President f'Diċembru 2013. Fiż-żmien tal-pubblikazzjoni ta' dan ir-
rapport il-Kumitat Konsultattiv kien għadu għaddej bl-investigazzjonijiet tiegħu u r-
rakkomandazzjonijiet tiegħu lill-President ser isiru sal-aħħar tas-7 leġiżlatura.

Fir-Rapport Annwali tal-2012 il-Kumitat Konsultattiv sejjaħ għal titjib fil-viżibilità u
t-traċċabilità ta' informazzjoni relatata mat -trasparenza u f'Novembru 2013 dan wassal
għat-tnedija ta' paġna waħda dwar "L-Etika u t-Trasparenza" fuq il-websajt tal-
Parlament Ewropew.
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1 SFOND

Il-Kodiċi ta' Kondotta għall-Membri tal-Parlament Ewropew daħal fis-seħħ fl-
1 ta' Jannar 2012

Bħala prinċipji gwida jispeċifika li l -Membri għandhom jaġixxu biss fl-interess
pubbliku u jwettqu xogħolhom b'diżinteress, integrità, trasparenza, diliġenza, onestà,
responsabilità u rispett għar-reputazzjoni tal-Parlament.

Il-Kodiċi ta' Kondotta jiddefinixxi l-kunflitti ta' interess u kif il-Membri għandhom
jindirizzawhom u jinkludi regoli dwar, per eżempju, attivitajiet professjonali ta' eks-
Membri.

Il-Kodiċi ta' Kondotta jobbliga lill-Membri jippreżentaw Dikjarazzjoni dettaljata tal-
interessi finanzjarji tagħhom.

Il-Membri huma wkoll meħtieġa jiddikjaraw l-attendenza tagħhom f'avvenimenti
organizzati minn partijiet terzi.

Dawn l-obbligi tal-iżvelar huma riflessjoni tar-regoli u l-istandards esiġenti dwar it-
trasparenza stabbiliti fil-Kodiċi ta' Kondotta. L-informazzjoni li pprovdew il-Membri
fid-dikjarazzjonijiet tagħhom tista' tinstab fil-paġni tal-profil individwali tal-Membri
fuq il-websajt tal-Parlament.

Il-Membri għandhom ukoll jinnotifikaw rigali li huma rċevew waqt li kienu qed
jirrapreżentaw lill-Parlament f'kapaċità uffiċjali, skont il-kundizzjonijiet stipulati fil-
Miżuri ta' Implimentazzjoni tal-Kodiċi ta' Kondotta. Tali rigali jitniżżlu fir-reġistru
tar-rigali.

Kwalunkwe Membru li jinsab ħati mill-ksur tal-Kodiċi ta' Kondotta jista' jingħata
piena mill-President. Din il-piena titħabbar mill-President waqt is-sessjoni Plenarja u
tiġi ppubblikata b'mod prominenti fuq il-websajt tal-Parlament sa tmiem il-leġiżlatura.

2 IL-KUMITAT KONSULTATTIV DWAR L-IMĠIBA TAL-MEMBRI

2.1 Kompożizzjoni u kompiti

Il-Kumitat Konsultattiv dwar l-Imġiba tal-Membri ġie stabbilit permezz tal-
Artikolu 7(1) tal-Kodiċi ta' Kondotta. 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-
bilanċ politiku".
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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, Ġermanja); kif ukoll

 Is-Sur Sajjad KARIM (ECR, Renju Unit).

Skont l-Artikolu 7(3) tal-Kodiċi ta' Kondotta, "Il-President għandu wkoll, fil-bidu tal-
mandat tiegħu, jaħtar il-membri ta' riserva tal-Kumitat Konsultattiv, wieħed għal kull
grupp mhux rappreżentat fil-Kumitat Konsultattiv".

Il-membri ta' riserva tal-Kumitat Konsultattiv huma:

 is-Sur Jiří MAŠTÁLKA (GUE, Repubblika Ċeka); kif ukoll

 is-Sur Francesco Enrico SPERONI (EFD, Italja).

Il-kompiti tal-Kumitat Konsultattiv jikkonsistu minn valutazzjonijiet ta' każijiet ta'
allegat ksur riferiti lilu mill-President, u li jiggwida lill-Membri fl-interpretazzjoni u l-
implimentazzjoni tal-Kodiċi. Talbiet mill-Membri jiġu trattati b’mod kunfidenzjali u
l-Membri huma intitolati jimxu mal-gwida tiegħu, li tingħata fi żmien 30 jum.

2.2 Presidenza

Kif stipulat fl-Artikolu 7(2) tal-Kodiċi ta' Kondotta, "kull membru tal-Kumitat
Konsultattiv għandu jieħu l-presidenza għal sitt xhur fuq bażi ta' rotazzjoni". Fil-
laqgħa kostituttiva tiegħu tas-7 ta' Marzu 2012, il-Kumitat Konsultattiv qabel li din
"ir-rotazzjoni għandha bi prinċipju, ssegwi b'ordni dixxendenti d-daqs tal-grupp
politiku tal-membri tal-Kumitat Konsultattiv"1

Is-Sa Evelyn Regner (S&D) ippresediet il-Kumitat Konsultattiv mit-
30 ta' Awissu 2012 sad-19 ta' Marzu 2013. Warajha s-Sa Cecilia Wikström (ALDE)
ippresediet sas-17 ta' Settembru 2013, meta s-Sur Gerald Häfner (Verts/ALE) ħa
f'idejh il-presidenza b'rotazzjoni, għal perjodu ta' sitt xhur.

2.3 Laqgħat fl-2013

Il-Kumitat Konsultattiv iltaqgħa tmien darbiet fl-2013.

1 Regoli ta' Proċedura tal-Kumitat Konsultattiv, Artikolu 3
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Kalendarju tal-Laqgħat tal-Kumitat Konsultattiv fl-2013

It-Tlieta, 22 ta’ Jannar
It-Tlieta, 19 ta’ Frar
It-Tlieta,19 ta' Marzu It-Tlieta, 23 ta’ April
It-Tlieta, 18 ta' Ġunju
It-Tlieta, 17 ta' Settembru2

It-Tlieta, 15 ta' Ottubru
It-Tlieta, 17 ta' Diċembru

Fil-laqgħa tiegħu tas-17 ta' Settembru 2013, il-Kumitat Konsultattiv adotta l-
kalendarju tal-laqgħat tiegħu għall-ewwel semestru tal-2014 sal-waqfa minħabba l-
elezzjonijiet.

Kalendarju tal-Laqgħat tal-Kumitat Konsultattiv fl-2014
(L-ewwel semestru - sa tmiem is-seba' leġiżlatura)

It-Tlieta, 21 ta’ Jannar
It-Tlieta, 11 ta’ Frar
It-Tlieta 18 ta' Marzu3

It-Tlieta, 15 ta’ April

2.4 Xogħol li sar matul is-sena

Fl-2013, disa' każijiet ta' allegat ksur tal-Kodiċi ta' Kondotta kienu riferuti lill-Kumitat
Konsultattiv mill-President, f'konformità mal-Artikolu 8(1) tal-Kodiċi.

Peress li l-proċedura ta' referenza formali saret f'Diċembru, sad -data tal-
pubblikazzjoni ta' dan ir-rapport, il-Kumitat Konsultattiv kien għadu qed jeżamina ċ-
ċirkostanzi ta' dawn l-allegati każijiet ta' ksur. Abbażi tal-konklużjonijiet mis-sejbiet
tiegħu, il-Kumitat Konsultattiv ser jagħmel rakkomandazzjoni lill-President dwar
deċiżjoni possibbli qabel it-tmiem tas-seba' leġiżlatura.

Matul is-sena, il-Kumitat Konsultattiv għamel ħiltu sabiex jgħin lill-Membri fl-
interpretazzjoni u l-implimentazzjoni korretta tal-Kodiċi ta' Kondotta, filwaqt li taffa
kemm possibbli l-piż amministrattiv.

L-ewwelnett ipprovda gwida lill-Membri, f'kunfidenzjalità sħiħa u fi żmien 30 jum
skont il-kalendarju, f'konformità mal-Artikolu 7(4) tal-Kodiċi. Permezz ta' dan, huwa

2 Chair rotation: Mr Gerald Häfner (Greens/EFA) took over from Ms Cecilia Wikström (ALDE).
3 Rotazzjoni tal-presidenza: Is-Sur Karim (ECR) ser jieħu post is-Sur Häfner (Verts/ALE).
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kompla jibni l-ġurisprudenza tiegħu stess. Notevolment, huwa kompla jiċċara l-
kriterji li jiddeterminaw l-eżistenza - jew in-nuqqas - ta' kunflitti ta' interess reali jew
potenzjali f'diversi tipi ta' sitwazzjonijiet - per eżempju f'każijiet fejn Membri jattendu
avvenimenti politiċi li jkunu organizzati u mħallsa minn partijiet terzi, jew meta l-
Membri jirċievu appoġġ minn partijiet terzi. Il-Kumitat ta parir lill-Membri dwar kif
għandhom jilħqu l-obbligi tal-iżvelar tagħhom b'mod li hu eżawrjenti u trasparenti
meta jaffaċċjaw sitwazzjonijiet bħal dawn.

Sa minn meta l-Kumitat Konsultattiv ġie stabbilit f'Marzu 2012, il-linji gwida prattiċi
li l-Kumitat ipprovda lill-Membri ġew miġbura fi Gwida għall-Utenti li hi disponobbli
fil-lingwi uffiċjali kollha fuq il-websajt tal-Parlament4

Ir-rekwiżiti ta' trasparenza stabbiliti mill-Kodiċi ta' Kondotta huma stretti, iżda l-
Kumitat Konsultattiv għamel ħiltu sabiex iżomm il-piż amministrattiv fuq il-Membri
ħafif kemm jista' jkun. Sa mill-1 ta' Lulju 2013, Membri li jixtiequ jemendaw id-
Dikjarazzjonijiet tal-interessi finanzjarji tagħhom għandhom biss jimlew is-
sezzjoni(jiet) tal-formola li jkunu jridu jaġġornaw, u mhux il-formola sħiħa: dan
ifisser pass 'l quddiem lejn proċeduri aktar sempliċi. Fl-aħħarnett, il-Membri
għandhom ikollhom il-possibilità li jimlew, jiffirmaw u jgħaddu d-Dikjarazzjonijiet
tagħhom b'mod kompletament elettroniku. Dan l-iżvilupp tal-aħħar kien deċiż mill -
Kumitat Konsultattiv u rċieva l-appoġġ tal-President. Hu mistenni li jiġi implimentat
wara l-elezzjonijiet Ewropej tal-2014.

L-aħħar iżda mhux l-inqas, il-Kumitat Konsultattiv, fid-9 ta' April 2013, laqa' fil-
Parlament Ewropew, il-ħatra ġdida tas-Sa Noëlle Lenoir bħala Uffiċjal għall-Etika
("déontologue") fl-Assemblea Nazzjonali Franċiża, li kienet qed tfittex informazzjoni
dwar il-Kodiċi ta' Kondotta u x-xogħol tal-Kumitat. Il-fatt li l-għażla tas-Sa Lenoir
għall-ewwel missjoni għal ġbir ta' informazzjoni tagħha waqgħet fuq il -Parlament
Ewropew turi b'mod ċar li l-istituzzjoni tagħna hija minn ta' quddiem fil-promozzjoni
ta' mudell ta' governanza li hu sod u trasparenti.

3 ATTIVITAJIET RELATATI MAL-KODIĊI TA' KONDOTTA

3.1 Miżuri ta' Implimentazzjoni għall-Kodiċi ta' Kondotta

Fil-15 ta' April 2013, il-Bureau adotta il-Miżuri ta' Implimentazzjoni għall-Kodiċi ta'
Kondotta. Dawn daħlu fis-seħħ fl-1 ta' Lulju 2013 - bl-ebda effett retroattiv, li jiċċara
l-ambitu tal-Artikolu 5 tal-Kodiċi dwar "rigali jew benefiċċji simili".

Il-Miżuri ta' Implimentazzjoni jistabbilixxu li l-Membri għandhom jinnotifikaw lill-
President b'kull rigal li huma rċevew waqt li kienu qed jirrapreżentaw lill-Parlament
f'kapaċità uffiċjali. Ir -rigali kollha bħal dawn huma propjetà tal-Parlament. Dawn jiġu
ppubblikati fir-reġistru tar-rigali li jinkludi informazzjoni dwar il-benefiċjarju, il-
kapaċità li fiha l -Membru rċevieh, id-donatur, id-data ta' meta rċevieh, deskrizzjoni u
stampa tar-rigal u indikazzjoni tal-valur hekk kif stmata mill-benefiċjarju (iktar jew
inqas minn EUR 150). Ir-reġistru huwa ppubblikat fil-websajt tal-Parlament.

4http://www.europarl.europa.eu/pdf/meps/CoC%20User's%20Guide%20draft4web_MT_def.doc
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Il-Miżuri ta' Implimentazzjoni jistabilixxu wkoll li il-Membri għandhom jiddikjaraw
l-attendenza tagħhom f’avvenimenti organizzati minn partijiet terzi, meta r-rimborż
tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar, tal-akkomodazzjoni u ta' sussistenza, jew il-ħlas dirett ta'
dawn l-ispejjeż, ikun kopert minn parti terza. Dawn id-dikjarazzjonijiet jiġu
ppubblikati fuq il-paġna individwali ta' kull Membru fil-websajt tal-Parlament.

Barra minn hekk, il-Miżuri ta' Implimentazzjoni jipprevedu għal proċedura ta'
monitoraġġ għad-Dikjarazzjonijiet tal-interessi finanzjarji tal-Membri:

"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' plawsibilità
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 l-President għandu jieħu deċiżjoni dwar proċedimenti ulterjuri skont l-
Artikolu 8 tal-Kodiċi ta' Kondotta."

Permezz ta' deċiżjoni tas-Segretarju Ġenerali tal-Parlament, l-Unità tal-
Amministrazzjoni tal-Membri fi ħdan id-Direttorat Ġenerali għall-Presidenza ġiet
nnominata bħala s-servizz kompetenti biex iwettaq dan il-kontroll ġenerali ta'
plawsibilità f'isem il-President.

3.2 Sottomissjoni tad-Dikjarazzjonijet tal-interessi finanzjarji tal-Membri

Hekk kif stipulat fl-Artikolu 4(1) tal-Kodiċi ta' Kondotta, Membri li jieħdu l-kariga
tagħhom waqt il-leġiżlatura huma meħtieġa li jissottomettu id-Dikjarazzjonijiet tal-
interessi finanzjarji tagħhom fi żmien 30 jum. Fl-2013, ġew sottomessi lill-President
28 Dikjarazzjoni ġdida, kull waħda minnhom fil-limitu taż-żmien stabbilit għal dan l-
għan.

Barra min 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".

Matul is-sena. kienu sottomessi lill-President 285 Dikjarazzjoni aġġornata minn
257 Membru  Id-differenza fil-figuri hija spjegata mill-fatt li 232 Membru
issottomettew Dikjarazzjoni emendata waħda kull wieħed, filwaqt li 23 Membru ieħor
aġġornaw id-Dikjarazzjonijiet tagħhom darbtejn, Membru wieħed aġġorna d-
Dikjarazzjonijiet tiegħu fi tliet okkażżjonijiet differenti u Membru ieħor aġġorna d-
dikjarazzjoni tiegħu f'erba' okkażżjonijiet differenti.

Dawn id-Dikjarazzjonijiet aġġornati kienu jinkludu total ta' 447 bidla, jiġifieri f'xi
każijiet saret iktar minn bidla waħda f'aġġornament wieħed.

Fil-mertu ta' dan kollu, is-Sezzjonijiet (A), (D) u (I) kienu l-aktar Sezzjonijiet li ġew
emendati ta' spiss, b'199, 103 u 64 modifika rispettivament.

161 Dikjarazzjoni ġew aġġornati bħala riżultat tal-kontroll ġenerali ta' plawsibilità li
twettaq fi ħdan il-qafas tal-proċedura ta' monitoraġġ ġdida, fejn total ta' 183 Membru
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ġew formalment mitluba biex jiċċaraw id-Dikjarazzjonijiet tagħhom. Dawn it-talbiet
saru fejn kien hemm Dikjarazzjonijiet kompletament vojta, ma kien hemm l-ebda
informazzjoni ppreżentata taħt Sezzjoni (A) (okkupazzjonijiet u sħubijiet matul il-
perjodu ta' tliet snin qabel ma' jibda l-kariga tiegħu fil-Parlament), jew ingħatat
informazzjoni li ma tinftehimx.

Il-graff hawn taħt turi d-distribuzzjoni, għal kull Sezzjoni, tal-modifiki li saru matul
is-sena5.

0
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200

A B C D E F G H I N/A

Repartition by Section of the modifications made by Members

Number of modifications

Sezzjoni (A) okkupazzjonijiet u sħubijiet matul il-perjodu ta' tliet snin qabel ma' jibda l-kariga tiegħu fil-
Parlament, u sħubija, matul dak l-istess perjodu, fi kwalunkwe bord jew kumitat ta' kumpanija, organizzazzjonijiet
mhux governattivi jew korpi oħrajn stabbiliti fil-liġi.
Sezzjoni (B): salarju ieħor marbut mal-eżerċizzju ta' mandat f'parlament ieħor.
Sezzjoni (C): attività regolari bi ħlas imwettqa matul l-eżerċizzju tal-mandat tal-Membru, kemm jekk bħala
impjegat jew bħala persuna taħdem għal rasha.
Sezzjoni (D) sħubija fi kwalukwe bordijiet jew kumitati ta' kumpaniji, organizzazzjonijiet mhux governattivi,
assoċjażżjonijiet jew korpi ġuridiċi oħrajn, jew kwalunkwe attività oħra esterna rilevanti, kemm jekk imħallsa
kemm jekk mhix.
Sezzjoni (E) attività esterna okkażjonali bi ħlas (inklużi l-kitba u l-għoti ta' lectures jew ta' perizji), jekk ir-
remunerazzjoni taqbeż EUR 5 000 f'sena kalendarja.
Sezzjoni (F) ishma jew sħubija f'kumpanija, fejn hemm il-possibilità ta' riperkurssjonijiet fuq il-politika pubblika
jew meta din il-parteċipazzjoni tagħti lill-Membru influwenza sinifikanti fl-affarijiet tal-organizzazzjoni
inkwestjoni.
Sezzjoni (G) kwalunkwe appoġġ, sew finanzjarju kif ukoll f’termini ta’ persunal jew materjali, minbarra dak
ipprovdut mill-Parlament, u mogħti lill-Membru f’konnessjoni mal-attivitajiet politiċi tiegħu minn partijiet terzi, li
l-identità tagħhom għandha tiġi żvelata.
Sezzjoni (H) kwalunkwe interess finanzjarju ieħor li jista' jinfluwenza l-eżerċizzju tal-funzjonijiet tal-Membru.
Sezzjoni (I) Kwalunkwe informazzjoni oħra li l-Membru jixtieq jagħti.

5 16-il modifika huma rrappurtati bħala N/A fil-graff; dwan jikkorrispondu ma' Membri li ppreżentaw
Dikjrazzjoni emendata li kienet kompletament identika għall-ewwel waħda, u ma' dawk li ssottomettew
Dikjarazzjoni  emendata li kien fiha informazzjoni simili għal dik ta' qabel iżda b'lingwa differenti.
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4 AMMINISTRAZZJONI

4.1 Il-Pubblikazzjoni ta' "Ktejjeb dwar il-Kodiċi ta' Kondotta"

Fl-2013 il-Kumitat Konsultattiv ippubblika "Ktejjeb dwar il-Kodiċi ta' Kondotta", li
jiġbor fih d-dokumenti u l-formoli kollha ta' referenza, u li għandu jiffaċilita l -użu tal-
Kodiċi ta' Kondotta u l-immaniġġjar prattiku tal-obbligi ta' rapportar eżistenti għall-
Membri:
 il-Kodiċi ta' Kondotta;
 il-Miżuri ta' Implimentazzjoni għall-Kodiċi ta' Kondotta;
 il-Gwida għall-Utenti tal-Kodiċi ta' Kondotta;
 l-Istatut tal-Membri; u
 il-formoli ta' notifika/dikjarazzjoni tal-Kodiċi ta' Kondotta.

4.2 Websajt Maħsuba Apposta

L-informazzjoni kollha rigward il-Kodiċi ta' Kondotta u l-attivitajiet tal-Kumitat
Konsultattiv jistgħu jinstabu fuq il-websajt tal-Parlament, fuq il-paġna ġenerali tiegħu
ddedikata għall-Membri6.

Fir-Rapport Annwali tiegħu tal-2012, il-Kumitat Konsultattiv issottolinja l-ħtieġa li
tittejjeb is-sustanza, it-tqegħid, il-viżibilità u t-traċċabilità tal-informazzjoni relatata
mat-trasparenza fuq il-websajt tal-Parlament. Dan wassal għall-ħolqien ta' paġna
ddedikata bit-titolu "L-Etika u t-Trasparenza": punt ta' dħul wieħed li jiġbor flimkien
dokumenti u informazzjoni mhux biss relatati mal-Kodiċi ta' Kondotta għall-Membri,
iżda wkoll mar-Reġistru tat-Trasparenza għal entitajiet u organizzazzjonijiet li
jipparteċipaw fil-proċessi tat-tfassil tal-politika Ewropea, mal-aċċess pubbliku għad-
dokumenti tal-Parlament, u mar-regoli li għandhom jiġu osservati mill-persunal tal-
Parlament7.

4.3 Is-Segretarjat tal-Kumitat Konsultattiv

L-Unità tal-Amministrazzjoni tal-Membri (ibbażata fi Brussell u fil-Lussemburgu)
fid-Direttorat Ġenerali għall-Presidenza taġixxi bħala s-Segretarjat tal-Kumitat
Konsultattiv u huwa s-servizz kompetenti skont l-Artikoli 2, 3, 4 u 9 tal-Miżuri ta'
Implimentazzjoni tal-Kodiċi ta' Kondotta:

Advisory.Committee@europarl.europa.eu

Il-Parlament Ewropew
Segretarjat, Kumitat Konsultattiv dwar l-Imġiba tal-Membri
Rue Wiertz 60
PHS 07B046
B-1047 Brussell
Il-Belġju

6 http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/0081ddfaa4/MEPs.html
7 http://www.europarlpp.ep.ec/aboutparliament/fr/0060f4f133/%C3%89thique-et-transparence.html


