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DAĦLA

Skont l-Artikolu 7(6) tal-Kodiċi ta' Mġiba għall-Membri tal-Parlament fir-rigward tal-
interessi finanzjarji u l-kunflitti ta' interess (l-Anness I tar-Regoli ta' Proċedura tal-
Parlament Ewropew), il-Kumitat Konsultattiv għandu jippubblika rapport annwali
dwar l-attivitajiet tiegħu.

Ir-Rapport Annwali dwar il-ħidma tal-Kumitat Konsultattiv mill-1 ta' Jannar sal-
31 ta' Diċembru 2017 ġie adottat mill-Kumitat fit-22 ta' Frar 2018.
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Sommarju

Dan ir-rapport jirrigwarda l-attivitajiet tal-Kumitat Konsultattiv dwar l-Imġiba tal-
Membri tal-Parlament fil-perjodu bejn l-1 ta' Jannar u l-31 ta' Diċembru 2017.

Dan il-perjodu ra tnaqqis fin-numru ta' kwistjonijiet li kellu jittratta l-Kumitat. Il-
Kumitat kien mistoqsi jeżamina tmien każijiet ta' ksur possibbli tal-Kodiċi ta' Mġiba,
b'total ta' sitt Membri, meta mqabbla mat-tmien każijiet li involvew lil 11-il Membru
fl-2016.

Din is-sena, il-Kumitat Konsultattiv irċieva żewġ talbiet mingħand il-Membri
kkonċernati li jitolbu gwida dwar l-interpretazzjoni u l-implimentazzjoni tad-
dispożizzjonijiet tal-Kodiċi ta' Mġiba. Fiż-żewġ okkażjonijiet, il-Kumitat ta l-parir
tiegħu b'mod kunfidenzjali u fi żmien l-iskadenza prevista mill-Kodiċi ta' Mġiba.

Bħal ma ġara fis-snin preċedenti, il-Kumitat Konsultattiv ipprova joffri lill-Membri
servizz mill-aqwa, billi ra li d-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi jkunu rispettati
skrupolożament, iżda fl-istess ħin żamm kemm jista' jkun ħafif il-piż amministrattiv.

Barra minn dan, is-servizz amministtrativ kompetenti (l-Unità tal-Amministrazzjoni
tal-Membri fid-DĠ Presidenza, li tiżgura s-Segretarjat tal-Kumitat Konsultattiv)
kompla jissottoponi lid-dikjarazzjonijiet tal-interessi finanzjarji kollha tal-Membri
għal kontroll ta' plawżibilità ġenerali, konformement mal-Artikolu 9 tal-Miżuri ta'
Implimentazzjoni tal-Kodiċi ta' Mġiba tal-Membri tal-Parlament.

Ġew ikkomunikati total ta' 31 dikjarazzjoni ġdida mill-Membri l-ġodda matul is-
sena.

Fil-kuntest tar-reviżjoni ġenerali tar-Regoli ta' Proċedura fit-13 ta' Diċembru 2016,
il-Parlament iddeċieda li l-Membri għandhom jadattaw id-dikjarazzjoni tal-interessi
finanzjarji tagħhom biex tirrifletti l-bidliet li saru fl-Artikolu 4 tal-Kodiċi ta' Mġiba
mhux aktar tard minn sitt xhur wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dawn il-bidliet,
jiġifieri sas-16 ta' Lulju 2017. Fit-8 ta' Marzu 2017, il-Bureau bagħat
komunikazzjoni lill-Membri kollha fejn infurmahom dwar l-obbligu li jerġgħu
jippreżentaw id-dikjarazzjoni tagħhom u ittrażmettielhom il-formola riveduta. Wara
dik l-iskadenza, il-Kumitat Konsultattiv bagħat tfakkiriet amministrattivi ta' dak l-
obbligu. Wara dawk, intbagħtet ittra ta' tfakkira mill-President fl-
14 ta' Settembru 2017 lill-Membri li kienu għadhom ma ppreżentawx dikjarazzjoni
riveduta biex iħeġġiġhom jagħmlu dan mhux aktar tard mis-6 ta' Ottubru 2017.
B'riżultat ta' dan, sa tmiem l-2017, il-Membri kollha minbarra 24 kienu kkonformaw
mal-obbligu tagħhom li jerġgħu jippreżentaw id-dikjarazzjoni tal-interessi finanzjarji
tagħhom fil-qafas ta' dan l-eżerċizzju ta' reviżjoni.
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1 KUNTEST

Il-Kodiċi ta' Mġiba tal-Membri tal-Parlament Ewropew fir-rigward tal-interessi
finanzjarji u l-kunflitti ta' interess (minn hawn 'il quddiem il-"Kodiċi ta' Mġiba") daħal
fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 2012.

Il-Kodiċi ta' Mġiba stabbilixxa għadd ta' prinċipji ta' gwida li l-Membri għandhom
jirrispettaw fl-eżerċizzzju tal-funzjonijiet parlamentari tagħhom, fosthom, fl-ewwel
post, hemm il-diżinteress, l-integrità, it-trasparenza, id-diliġenza, l-onestà, ir-
responsabilità u r-rispett għar-reputazzjoni tal-Parlament. Il-Kodiċi ta' Mġiba jobbliga
lill-Membri jaġixxu biss fl-interess pubbliku u joqogħdu lura milli jieħdu xi benefiċċju
finanzjarju jew benefiċċju ieħor fil-qadi ta' dmirijiethom.

Għall-ewwel darba, il-Kodiċi ta' Mġiba pprovda definizzjoni espliċita ta' kunflitt ta'
interess, u stabbilixxa l-passi li l-Membri għandhom jieħdu meta jaraw li jkollhom
kunflitt ta' interess, kemm jekk reali kif ukoll jekk potenzjali (jiġifieri pperċepit bħala
tali mill-pubbliku jew li jista' jwassal għal kunflitt ta' interess reali).

Il-Kodiċi ta' Mġiba jipprevedi anki restrizzjonijiet relatati mal-kundizzjonijiet li fihom
l-ex Membri għandhom id-dritt li jeżerċitaw attivitajiet ta' lobbying jew ta'
rappreżentanza.

L-aktar importanti, il-Kodiċi ta' Mġiba introduċa dikjarazzjoni dettaljata tal-interessi
finanzjarji li l-Membri kollha jridu, taħt ir-responsabilità personali tagħhom,
jippreżentaw qabel tmiem l-ewwel sessjoni parzjali wara l-elezzjonijiet għall-Parlament
Ewropew jew fi żmien 30 jum mill-bidu tal-kariga tagħhom mal-Parlament, matul
leġiżlatura parlamentari. Il-Membri għandhom ukoll jinnotifikaw lill-President f'każ ta'
kwalunkwe bidla fiċ-ċirkostanzi personali tagħhom li jkollha effett fuq id-dikjarazzjoni
tagħhom.

L-obbligi ta' dikjarazzjoni tal-Membri ġew estiżi permezz tal-Miżuri ta'
Implimentazzjoni tal-Kodiċi ta' Mġiba, li daħlu fis-seħħ fl-1 ta' Lulju 2013. Skont dawn
il-Miżuri ta' Implimentazzjoni, il-Membri huma wkoll obbligati jiddikjaraw
immedjatament l-avvenimenti li għalihom jattendu, jekk l-ispejjeż tal-ivvjaġġar, tal-
akkomodazzjoni u ta' sussistenza ġew rimborżati jew imħallsa direttament minn
partijiet terz. Minbarra dan, għandhom l-obbligu li jinnotifikaw u jgħaddu lill-
amministrazzjoni r-rigali kollha li jirċievu meta jirrappreżentaw lill-Parlament f'kariga
uffiċjali.

L-obbligi ta' dikjarazzjoni kollha hawn fuq imsemmija jirriflettu r-rekwiżiti rigorużi tal-
Parlament fil-qasam tal-etika parlamentari u tat-trasparenza. Kull dikjarazzjoni tal-
interessi finanzjarji u dikjarazzjoni tal-attendenza tagħhom f'avvenimenti organizzati
minn partijiet terzi, u r-reġistru tar-rigali uffiċjali, huma faċilment aċċessibbli fis-sit
web tal-Parlament Ewropew.

Il-Kodiċi ta' Mġiba jipprovdi wkoll mekkaniżmu ta' infurzar tad-dispożizzjonijiet
tiegħu. Kull Membru li jikser il-Kodiċi ta' Mġiba jew il-Miżuri ta' Implimentazzjoni
tiegħu jesponi ruħu għar-riskju li tkunlu imposta piena fl-aħħar istanza mill-President,
wara li jkun ikkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat Konsultattiv. Il-piena
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inkwistjoni titħabbar fis-seduta plenarja u hija ppubblikata fis-sit web tal-Parlament,
f'ġieħ it-trasparenza.
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Fil-kuntest tar-reviżjoni ġenerali tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament
f'Diċembru 2016, saru xi emendi għall-Kodiċi ta' Mġiba wkoll, li jikkostitwixxi l-
Anness I ta' dawn ir-Regoli. Il-bidliet prinċipali riżultanti huma dawn li ġejjin:

 Fit-twettiq ta' dmirijiethom, il-Membri m'għadhomx awtorizzati li jimpenjaw
ruħhom f'attività professjonali mħallsa ta' lobbying marbuta direttament mal-
proċess deċiżjonali tal-Unjoni Ewropea.

 Għadd ta' emendi saru lid-dikjarazzjoni tal-interessi finanzjarji ta' Membru u
huma riflessi fil-formola korrispondenti għall-preżentazzjoni ta'
dikjarazzjonijiet, kif adottata mill-Bureau, b'mod partikolari:

 Il-Membri jridu jippreżentawdikjarazzjoni riveduta sa tmiem ix-xahar ta'
wara kull bidla li sseħħ (u mhux fi żmien 30 jum, bħal qabel).

 Ġiet introdotta kategorija ta' introjtu ġdida bejn EUR 1 u EUR 499.

 Meta tiġi indikata l-ogħla kategorija ta' introjtu (aktar minn EUR 10,000 fix-
xahar), il-Membri għandhom jindikaw ukoll l-ammont l-iktar ammont qrib
l-EUR 10,000.

 Għal parteċipazzjonijiet f'kumpaniji jew sħubijiet, issa hemm possibilità li
dawn jiġu indikati bħala "bla ħlas".

Meta kien qed jadotta r-Regoli ta' Proċedura emendati, il-Parlament iddeċieda li l-
Membri għandhom jadattaw id-dikjarazzjoni tal-interessi finanzjarji tagħhom sa mhux
aktar tard minn sitt xhur wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dawk il-bidliet. Dan ifisser li
l-Membri kollha kellhom jerġgħu jippreżentaw id-dikjarazzjoni tagħhom, anki jekk ma
kien hemm l-ebda bidla, sa mhux aktar tard mis-16 ta' Lulju, billi jużaw il-formola tad-
dikjarazzjoni riveduta adottata mill-Bureau (ara t-Taqsima 3.3 ta' dan ir-Rapport).
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2 IL-KUMITAT KONSULTATTIV DWAR L-IMĠIBA TAL-MEMBRI

2.1 Kompożizzjoni

Il-Kumitat Konsultattiv dwar l-Imġiba tal-Membri tal-Parlament (minn hawn 'il
quddiem il-"Kumitat Konsultattiv") ġie stabbilit mill-Artikolu 7(1) tal-Kodiċi ta'
Mġiba.

Skont l-Artikolu 7(2) u (3) tal-Kodiċi ta' Mġiba. fil-bidu tal-mandat tiegħu, il-President
jaħtar ħames membri permanenti minn fost il-membri tal-Kumitat għall-Affarijiet
Kostituzzjonali u tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali tal-Parlament, b'kunsiderazzjoni
għall-esperjenza tagħhom u l-bilanċ politiku.

Il-membri permanenti tal-Kumitat Konsultattiv fl-ewwel nofs tal-leġiżlatura attwali, u
li ġew maħtura mill-ġdid mill-President fil-5 ta' April 2017 għal terminu suċċessiv ta'
sentejn u nofs huma:

 L-Onor. Danuta Maria HÜBNER (PPE, Polonja);

 L-Onor. Mady DELVAUX (S&D, Lussemburgu);

 L-Onor. Sajjad KARIM (ECR, Renju Unit);

 L-Onor. Jean-Marie CAVADA (ALDE, Franza);

 L-Onor. Jiří MAŠTÁLKA (GUE, Repubblika Ċeka).

Il-President għandu wkoll, fil-bidu tal-mandat tiegħu, jaħtar membru ta' riserva għal
kull grupp politiku mhux rappreżentat fost il-membri permanenti tal-Kumitat
Konsultattiv.

Il-membri ta' riserva tal-Kumitat li servew fil-Kumitat mill-bidu tal-leġiżlatura attwali
u li ġew maħtura mill-ġdid mill-President fil-5 ta' April 2017 huma:

 L-Onor. Heidi HAUTALA (Verts/ALE, Finlandja);

 L-Onor. Laura FERRARA (EFDD, Italja);

 L-Onor. Gerolf ANNEMANS (ENL, Belġju).

2.2 President

Skont l-Artikolu 7(2), it-tieni subparagrafu, tal-Kodiċi ta' Mġiba, kull membru
permanenti tal-Kumitat Konsultattiv għandu jieħu l-presidenza għal sitt xhur fuq bażi
ta' rotazzjoni. Barra minn hekk, skont l-Artikolu 3 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Kumitat,
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din l-alternanza fil-prinċipju ssegwi l-ordni dekrexxenti tal-kobor tal-gruppi politiċi li
tagħhom jagħmlu parti il-membri tagħhom.

Matul l-2017, il-membri tal-Kumitat Konsultattiv li ġejjin servew bħala President: L-
Onor. HÜBNER minn April sa Settembru u l-Onor. DELVAUX minn Ottubru sa
Diċembru 2017 Il-mandat ta' din tal-aħħar bħala President se jiskadi f'Marzu 2018.

2.3 Laqgħat fl-2017

Il-Kumitat Konsultattiv iltaqa' seba' darbiet fl-2017.

Kalendarju tal-Laqgħat tal-Kumitat Konsultattiv fl-2017

L-Erbgħa 25 ta' April (laqgħa kostituttiva)
It-Tlieta 30 ta' Mejju1

It-Tlieta 20 ta' Ġunju
It-Tlieta 11 ta' Lulju2

It-Tlieta 26 ta' Settembru
It-Tlieta, 10 ta' Ottubru
It-Tlieta 7 ta' Novembru
It-Tlieta 21 ta' Novembru3 (laqgħa straordinarja)
Il-Ħamis 7 ta' Diċembru4

2.4 Missjonijiet

Il-missjoni tal-Kumitat Konsultattiv hija doppja:

 L-ewwel nett, skont l-Artikolu 7(4), l-ewwel subparagrafu, tal-Kodiċi ta' Mġiba,
fuq talba minn Membru, il-Kumitat Konsultattiv għandu jipprovdilu, b'mod
kunfidenzjali u fi żmien 30 jum ta' kalendarju, gwida dwar l-interpretazzjoni u l-
implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' dan il-Kodiċi. Il-Membru kkonċernat
għandu d-dritt li jagħmel riferiment għal din il-gwida.

 It-tieni nett, skont l-Artikolu 7(4), it-tieni subparagrafu, tal-Kodiċi ta' Mġiba, il-
Kumitat Konsultattiv, fuq talba tal-President, għandu jevalwa l-każijiet ta' ksur
allegat ta' dan il-Kodiċi u għandu jagħmel rakkomandazzjoni lill-President dwar
deċiżjoni possibbli.

1 Il-laqgħa ġiet ikkanċellata.
2 Il-laqgħa ġiet ikkanċellata.
3 Laqgħa straordinarja saret fil-21 ta' Novembru.
4 Għal raġunijiet organizzattivi, il-laqgħa oriġinarjament skedata għall-5 ta' Diċembru ġiet posposta
għas-7 ta' Diċembru.
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L-Artikolu 8 tal-Kodiċi ta' Mġiba jistabbilixxi f'aktar dettalji il-proċedura li
għandha tiġi segwita f'każ ta' ksur possibbli tal-Kodiċi ta' Mġiba. B'mod partikolari,
meta jkun hemm raġunijiet li jagħtu x'wieħed jaħseb li Membru seta' kiser il-Kodiċi
ta' Mġiba, il-President għandu, ħlief f'każijiet manifestament vessatorji, jinnotifika
lill-Kumitat Konsultattiv b'dan. Il-Kumitat Konsultattiv għandu mbagħad jeżamina
ċ-ċirkostanzi tal-ksur allegat, u jista' jisma' lill-Membru kkonċernat. Fuq il-bażi tal-
konklużjonijiet tas-sejbiet tiegħu, il-Kumitat għandu jagħmel rakkomandazzjoni
lill-President dwar deċiżjoni possibbli. Jekk, fid-dawl ta' din ir-rakkomandazzjoni,
il-President jikkonkludi li l-Membru kkonċernat ikun kiser il-Kodiċi ta' Mġiba,
huwa jadotta, wara li jkun sema' lill-Membru kkonċernat, deċiżjoni motivata li
tistipula l-piena, li tkun ippubblikata fis-sit web tal-Parlament.

2.5 Ħidma li saret matul is-sena

2.5.1 Eventwali ksur tal-Kodiċi ta' Mġiba

Fl-2017, il-Kumitat Konsultattiv ġie kkonsultat mill-President erba' darbiet (meta
mqabbel mat-tmien darbiet tas-sena preċedenti) dwar każijiet ta' eventwali ksur tal-
Kodiċi ta' Mġiba. Dawn involvew total ta' sitt Membri.

Waħda minn dwan il-konsultazzjonijiet kienet tirrigwarda tliet Membri li kienu marru
f'pajjiż terz u li, meta ġew lura, ma kinux ippreżentaw dikjarazzjonijiet ta' attendenza
f'avvenimenti organizzati minn partijiet terzi fi żmien l-iskadenza prevista mill-Kodiċi
ta' Mġiba. Din id-dikjarazzjoni kienet meħtieġa skont l-Artikolu 6 tal-Miżuri ta'
Implimentazzjoni tal-Kodiċi ta' Mġiba, peress li l-ispejjeż tal-ivvjaġġar, tal-
akkomodazzjoni jew tas-sussistenza kienu ġew rimborżati mill-awtoritajiet ta' pajjiżi li
mhumiex fl-UE. Madankollu, b'risposta għall-ittra tal-President fil-Kariga fejn intalbu
kjarifiki fir-rigward tal-ivjaġġar tagħhom, it-tlieta li huma ppreżentaw dikjarazzjoni ta'
attendenza, debitament mimlija skont il-Kapitolu 2 tal-Miżuri ta' Implimentazzjoni. Il-
Kumitat Konsultattiv għalhekk irrakkomanda lill-President jikkonkludi li n-nuqqas tal-
Membri kkonċernati li jippreżentaw dikjarazzjoni ta' attendenza fi żmien debitu kien
jikkostitwixxi ksur tal-Kodiċi ta' Mġiba, iżda li, minħabba l-preżentazzjoni  malajr tad-
dikjarazzjonijiet adegwati, l-ebda azzjoni ulterjuri ma kienet meħtieġa f'dan ir-rigward.

Konsultazzjoni oħra kienet tikkonċerna Membru li kien ivjaġġa għal konferenza li saret
f'territorju barra l-UE, territorju li l-ħtif tiegħu minn forza barranija mhuwiex
rikonoxxut mill-komunità internazzjonali, u li naqas milli jippreżenta dikjarazzjoni ta'
attendenza f'avvenimenti organizzati minn partijiet terzi. Bi tweġiba għal ittra mill-
President fil-Kariga, il-Membru spjega li hu kien attenda l-konferenza f'kapaċità privata
u ħallas l-ispejjeż kollha relatati mal-ivvjaġġar tiegħu. Peress li f'tali ċirkustanzi huwa
ma kienx obbligat jippreżenta dikjarazzjoni tal-ivvjaġġar skont il-Kapitolu 2 tal-Miżuri
ta' Implimentazzjoni għall-Kodiċi ta' Mġiba, il-Kumitat Konsultattiv irrakkomanda lill-
President jikkonkludi li l-Membru kkonċernat ma kisirx il-Kodiċi ta' Mġiba.

F'kwistjoni oħra riferita lill-Kumitat Konsultattiv, il-Membru kkonċernat, minkejja li
ġie elett bħala Membru tal-parlament reġjonali ta' Stat Membru tal-UE matul iż-żmien
tal-kariga tiegħu bħala MPE, naqas milli jirrevedi, b'konformità mal-Artikolu 4(2)(b)
tal-Kodiċi ta' Mġiba, id-dikjarazzjoni tal-interessi finanzjarji tiegħu sal-iskadenza
applikabbli billi jiżvela s-salarju li huwa kien jirċievi għat-twettiq ta' dan il-mandat
parlamentari ieħor taħt it-Taqsima B tad-Dikjarazzjoni tal-Interessi Finanzjarji tiegħu.
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Bi tweġiba għal ittra mill-President fil-Kariga tal-Kumitat, fejn ġie mistieden ipatti
għall-omissjoni tiegħu, il-Membru kkonċernat ippreżenta dikjarazzjoni riveduta tal-
interessi finanzjarji debitament aġġornati bl-indikazzjoni, fit-Taqsima B, tal-mandat
tiegħu fil-parlament reġjonali, inkluż is-salarju li kien jirċievi ta' kull xahar. Fid-dawl
ta' dan, il-Kumitat Konsultattiv irrakkomanda lill-President jikkonkludi li, għalkemm
in-nuqqas min-naħa tal-Membru li jippreżenta fi żmien xieraq dikjarazzjoni riveduta
tal-interessi finanzjarji kien jikkostitwixxi ksur tal-Kodiċi ta' Mġiba, wara l-
preżentazzjoni tard tad-dikjarazzjoni aġġornata tiegħu, l-ebda azzjoni ulterjuri ma
kienet meħtieġa.

Fl-aħħar nett, il-President ikkonsulta lill-Kumitat Konsultattiv dwar każ li jinvolvi n-
nuqqas min-naħa ta' Membru li josserva l-obbligu ta' dikjarazzjoni b'rabta ma' ċerti
attivitajiet bla ħlas. Il-President talab lill-Kumitat jipprovdilu l-konklużjonijiet tiegħu
wara eżami komprensiv taċ-ċirkostanzi kif ukoll ir-rakkomandazzjonijiet tiegħu dwar
segwitu xieraq. Wara li sema' lill-Membru kkonċernat, il-Kumitat Konsultattiv
ikkonkluda, fir-rakkomandazzjoni tiegħu lill-President, li l-ksur inizjali tal-Kodiċi ta'
Mġiba mill-Membru kien ġie kkoreġut permezz ta' preżentazzjoni sussegwenti ta'
dikjarazzjoni riveduta tal-interessi finanzjarji u li, minkejja l-imġiba żbaljata tiegħu, is-
sitwazzjoni li fiha huwa kien involut ma kinitx tikkostitwixxi ksur tal-Artikolu 1 tal-
Kodiċi ta' Mġiba.

2.5.2 Gwida dwar l-interpretazzjoni u l-implimentazzjoni tal-Kodiċi ta' Mġiba

Fl-2017, il-Kumitat Konsultattiv irċieva żewġ talbiet formali skont l-Artikolu 7(4), l-
ewwel subparagrafu, għal gwida dwar l-interpretazzjoni u l-implimentazzjoni tal-
Kodiċi ta' Mġiba.

Fl-ewwel każ, il-Membru kkonċernat talab gwida dwar eżenzjoni possibbli mill-
obbligu ta' dikjarazzjoni skont il-Kodiċi ta' Mġiba minħabba obbligu kuntrattwali privat
ta' kunfidenzjalità li jikkonċerna ċerti funzjonijiet li huwa kien jokkupa fil-passat. Ftit
wara li l-Kumitat Konsultattiv kien beda jeżamina l-kwistjoni u kien talab aktar kjarifiki
mingħand il-Membru, ġie notifikat dwar l-irtirar tat-talba mill-Membru, u kkonkluda li
din il-kwistjoni ma kienet teħtieġ l-ebda segwitu ulterjuri. L-irtirar kien dovut għall-fatt
li l-funzjonijiet inkwistjoni kienu jmorru lura għal żmien qabel il-perjodu ta' tliet snin
qabel il-bidu tal-mandat waqt il-leġiżlatura parlamentari attwali, u għalhekk ma kinux
soġġetti għal xi obbligu ta' dikjarazzjoni skont il-Kodiċi ta' Mġiba.

Madankollu, il-Kumitat Konsultattiv qies il-kwistjoni speċifika ta' obbligu kuntrattwali
eżistenti ta' kunfidenzjalità rigward il-ħlas irċevut minn Membru mingħand parti terza
li magħha huwa jkun f'relazzjoni kuntrattwali rigward obbligi ta' dikjarazzjoni kif
meħtieġ mill-Artikolu 4(2) tal-Kodiċi ta' Mġiba, u kien tal-fehma li din il-kwistjoni
jistħoqqilha l-attenzjoni tal-President u possibbilment tal-Bureau. Il-President fil-
Kariga għalhekk indirizza ittra lill-President fejn ippreżenta din il-kwistjoni bil-ħsieb
ta' riflessjoni u skambju ta' fehmiet possibbli dwar jekk il-Kodiċi ta' Mġiba għandux,
permezz ta' emenda xierqa jew permezz ta' interpretazzjoni, jindirizza l-kwistjoni ta' kif
għandhom jiġu ttrattati klawżoli ta' kunfidenzjalità kuntrattwali li jistgħu jostakolaw il-
konformità sħiħa mal-obbligi tad-dikjarazzjoni previsti mill-Kodiċi ta' Mġiba rigward
id-dikjarazzjoni tal-interessi finanzjarji.
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It-tieni każ kien jikkonċerna talba għal gwida dwar it-tipi ta' attivitajiet bla ħlas li jridu
jiġu ddikjarati fid-dikjarazzjoni tal-interessi finanzjarji. Sakemm il-Kumitat jagħti l-
gwida, il-Membru kkonċernat ipproċeda għar-reviżjoni tad-dikjarazzjoni tal-interessi
finanzjarji tiegħu billi ddikjara diversi attivitajiet bla ħlas.

Barra minn hekk, matul is-sena kollha, huwa u jwieġeb għat-talbiet tagħhom, is-
Segretarjat, kif imdorri jagħmel, għen lil għadd ta' Membri u assistenti parlamentari
japplikaw korrettament id-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi u tal-Miżuri ta'
Implimentazzjoni tiegħu.

3 ATTIVITAJIET RELATATI MAL-KODIĊI TA' MĠIBA

3.1 Proċedura ta' monitoraġġ tad-dikjarazzjonijet tal-interessi finanzjarji tal-
Membri tal-Parlament

L-Artikolu 9 tal-Miżuri ta' Implimentazzjoni tal-Kodiċi ta' Mġiba jipprevedi r-regoli ta'
proċedura ta' monitoraġġ li għandha sseħħ mis-servizz kompetenti fir-rigward tad-
dikjarazzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Membri.

Skont l-Artikolu 4 tal-Kodiċi ta' Mġiba, il-Membri huma personalment responsabbli
għal-preżentazzjoni lill-President ta' dikjarazzjoni li jkun fiha tagħrif ipprovdut b'mod
preċiż. Madankollu, fejn ikun hemm raġuni li wieħed jaħseb li d-dikjarazzjoni jkun fiha
tagħrif manifestament żbaljat, nieqes mis-serjetà, li ma jistax jinqara jew
inkomprensibbli, iseħħ kontroll ta' plawżibilità ġenerali f'isem il-President, mill-Unità
tal-Amministrazzjoni tal-Membri fid-DĠ Presidenza, għal raġunijiet ta' kjarifika. Il-
Membru kkonċernat jingħata żmien raġonevoli biex ikun jista' jirreaġixxi biex
jikkonferma jew jikkoreġi d-data fornuta fid-dikjarazzjoni tiegħu. Fil-każijiet li fihom
il-kjarifiki introdotti jitqiesu insuffiċjenti, il-President jiddeċiedi dwar il-proċedura li
għandha tiġi segwita.

Matul is-sena, il-proċedura ta' monitoraġġ tapplika b'mod ugwali kemm għal
dikjarazzjonijiet ġodda ta' Membri li daħlu fil-Parlament waqt il-leġiżlatura kif ukoll
għal verżjonijiet modifikati ta' dikjarazzjonijiet eżistenti. Barra minn hekk, matul l-
eżerċizzju ta' reviżjoni, li skontu l-Membri kollha kellhom jerġgħu jippreżentaw id-
dikjarazzjoni tal-interessi finanzjarji tagħhom fuq il-formola riveduta adottata mill-
Bureau wara l-emenda tal-Kodiċi ta' Mġiba, id-dikjarazzjonijiet kollha riveduti ġew
soġġetti għal kontroll ta' plawżibilità ġenerali.

3.2 Preżentazzjoni u aġġornament tad-dikjarazzjonijiet tal-interessi
finanzjarji tal-Membri tal-Parlament

Skont l-Artikolu 4(1) tal-Kodiċi ta' Mġiba, Membru ġdid li jidħol fil-Parlament fil-kors
tal-leġiżlatura għandhu r-responsabilità personali li jippreżenta dikjarazzjoni dettaljata
tal-interessi finanzjarji tiegħu fi żmien tletin jum wara li jkun ħa l-kariga fil-Parlament.
Fl-2017, kollha minbarra 3 mill-31 Membru ġdid ippreżentaw id-dikjarazzjonijiet tal-
interessi finanzjarji tagħhom qabel ma għalaq iż-żmien stabbilit.

Apparti dan, l-Artikolu 4(1) jipprevedi li Membru għandu jimmodifika d-dikjarazzjoni
tiegħu fi żmien tletin jum wara li tkun seħħet kull bidla li laqtet is-sitwazzjoni tiegħu.
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Bħala konsegwenza ta' dan l-obbligu u tar-reviżjoni li saret wara l-emendi għall-Kodiċi
ta' Mġiba u l-formola tad-Dikjarazzjoni tal-Interessi Finanzjarji fil-kuntest tar-reviżjoni
ġenerali tar-Regoli ta' Proċedura, matul is-sena ġew ippreżentati lill-President 804
dikjarazzjonijiet aġġornati.

3.3 Preżentazzjoni mill-ġdid u aġġornament tad-dikjarazzjonijiet tal-interessi
finanzjarji tal-Membri tal-Parlament, wara r-reviżjoni tar-Regoli ta'
Proċedura tal-Parlament

Kif imsemmi fit-Taqsima 1 ta' dan ir-Rapport, minħabba l-emenda għal ċerti
dispożizzjonijiet tal-Kodiċi ta' Mġiba li saru fil-qafas tal-iktar reviżjoni reċenti tar-
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament f'Diċembru 2016, il-Membri kienu obbligati jerġgħu
jippreżentaw id-dikjarazzjoni tal-interessi finanzjarji tagħhom, anki jekk ma kienet
seħħet l-ebda bidla, sa mhux aktar tard minn sitt xhur wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta'
dawn l-emendi, jiġifieri sas-16 ta' Lulju 2017, billi jużaw formola tad-dikjarazzjoni
riveduta adottata mill-Bureau.

Fit-8 ta' Marzu 2017, il-Bureau bagħat komunikazzjoni lill-Membri kollha fejn
infurmahom dwar dan l-obbligu u fejn ittrażmettielhom il-formola riveduta. Wara dik
l-iskadenza, il-Kumitat Konsultattiv bagħat tfakkiriet amministrattivi ta' dak l-obbligu.
Wara dan, fl-14 ta' Settembru 2017, il-President bagħat ittra ta' tfakkira lil dawk il-
Membri li kienu għadhom ma ppreżentawx id-dikjarazzjoni riveduta, biex iħeġġiġhom
jagħmlu dan sa mhux aktar tard mis-6 ta' Ottubru 2017.

Wieħed għandu jiftakar li skont il-paragrafu 9 tad-deċiżjoni tal-Parlament tat-
13 ta' Diċembru 2016 dwar ir-reviżjoni ġenerali tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament,
id-dikjarazzjonijiet tal-interessi finanzjarji tal-Membri li ma jkunux ippreżentaw il-
verżjoni riveduta tagħhom ma baqgħux validi mis-16 ta' Lulju 2017. Madankollu, il-
Membri li ma jkunux fil-pussess ta' dikjarazzjoni valida tal-interessi finanzjarji ma
jistgħux jiġu eletti għal kariga fil-Parlament jew f'wieħed mill-korpi tiegħu, jew jinħatru
bħala rapporteur, jew jipparteċipaw f'delegazzjonijiet uffiċjali jew f'negozjati
interistituzzjonali skont l-Artikolu 4(4) tal-Kodiċi ta' Mġiba.

Il-Kumitat Konsultattiv huwa tal-fehma li l-istandards deċiżi mill-Parlament għat-
trasparenza tal-interessi finanzjarji għandhom jinżammu u, konsegwentement, il-
Membri li ma osservawx l-obbligu li jaġġornaw id-dikjarazzjoni tagħhom għandhom
jiġu mħeġġa jagħmlu dan mingħajr dewmien żejjed. Fid-dawl tal-importanza ta' din il-
kwistjoni, il-Kumitat Konsultattiv ressaq din il-kwistjoni għall-attenzjoni tal-President
filwaqt li rrakkomanda wkoll li jiġu kkunsidrati ċerti miżuri li jistgħu jittieħdu fil-
konfront tal-Membri kkonċernati.
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4 AMMINISTRAZZJONI

L-Unità tal-Amministrazzjoni tal-Membri fid-DĠ Presidenza tagħmilha ta' segretarjat
tal-Kumitat Konsultattiv u nħatret mis-Segretarju Ġenerali bħala s-servizz kompetenti
skont l-Artikoli 2, 3, 4 u 9 tal-Miżuri ta' Implimentazzjoni tal-Kodiċi ta' Mġiba. Id-
dettalji ta' kuntatt tagħha huma dawn li ġejjin:

Advisory.Committee@europarl.europa.eu

European Parliament
Secretariat of the Advisory Committee on the Conduct of Members
60, rue Wiertz
PHS 07B022
B-1047 Brussels
Belgium


