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KOMUNIKAZZJONI DWAR IL-PUBBLIKAZZJONI TA' INFORMAZZJONI
DWAR L-ATTIVITAJIET PROFESSJONALI TA' EKS-UFFIĊJALI TA'

LIVELL GĦOLI
WARA LI JĦALLU S-SERVIZZ

(Artikolu 16, it-tielet u r-raba' paragrafi, tar-Regolamenti tal-Persunal)

Rapport annwali 2019

1. Introduzzjoni: il-qafas regolatorju:

Skont l-Artikolu 16 tar-Regolamenti tal-Persunal, l-uffiċjali, wara li jħallu s-servizz,
jibqgħu marbuta bid-dmir li jġibu ruħhom b'integrità u diskrezzjoni rigward l-
aċċettazzjoni ta' ċerti ħatriet jew benefiċċji. L-eks-uffiċjali li jkunu biħsiebhom jeżerċitaw
attività professjonali, sew jekk bi ħlas jew mingħajr, għandhom jinfurmaw lill-istituzzjoni
tagħhom b'dan, fi żmien sentejn minn meta jħallu s-servizz, sabiex din tal-aħħar tkun tista'
tagħti deċiżjoni adegwata fuq il-kwistjoni u, fejn meħtieġ, tipprojbixxi l-eżerċizzju ta'
attività jew tagħti l-approvazzjoni tagħha, suġġetta għal kull kundizzjoni li tikkunsidra
xierqa.

L-Artikolu 16, it-tielet paragrafu, tar-Regolamenti tal-Persunal jiddisponi li, fil-każ ta'
eks-uffiċjali ta' livell għoli, l-awtorità tal-ħatra għandha, fil-prinċipju, tipprojbixxihom
milli, matul it-12-il xahar wara li jitilqu mis-servizz, jiżvolġu attività ta' lobbying jew ta'
difiża fil-konfront tal-persunal ta' dik li kienet l-istituzzjoni tagħhom, f'isem il-kumpanija
tagħhom, il-klijenti tagħhom jew l-impjegaturi tagħhom, dwar kwistjonijiet li tagħhom
kienu responsabbli matul l-aħħar tliet snin ta' servizz.

L-Artikolu 16, ir-raba' paragrafu, tar-Regolamenti tal-Persunal jipprevedi li kull
istituzzjoni għandha tippubblika kull sena l-informazzjoni dwar l-implimentazzjoni tat-
tielet paragrafu, inkluża lista tal-każijiet eżaminati.

Dawn id-dispożizzjonijiet huma applikabbli b'analoġija b'mod partikolari għall-aġenti
temporanji tal-gruppi politiċi fis-sens tal-Artikolu 11 tal-Kundizzjonijiet tal-Impjieg
għall-Aġenti l-Oħra tal-Unjoni Ewropea.

Il-Parlament jipprevedi hawn taħt il-kriterji li huwa uża biex iwettaq dan il-kompitu u
jagħti l-analiżi tiegħu. Bħala anness ma' din il-pubblikazzjoni, il-Parlament jippreżenta
sommarju tad-deċiżjonijiet mogħtija fil-qafas ta' dawn id-dispożizzjonijiet.

Fil-pubblikazzjoni tagħha, l-istituzzjoni tibbaża ruħha fuq l-obbligu tagħha fis-sens tal-
Artikolu 16, ir-raba' paragrafu, tar-Regolamenti tal-Persunal, filwaqt li tirrispetta r-regoli
fuq il-protezzjoni tad-data (Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2018 dwar il-protezzjoni ta' persuni fiżiċi fir-rigward tal-
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ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni u
dwar il-moviment liberu ta' tali data.

2. Metodu u kriterji ta' applikazzjoni tal-Artikolu 16, it-tielet paragrafu, tar-
Regolamenti tal-Persunal

Id-dikjarazzjonijiet ta' eks-uffiċjali ta' livell għoli li jikkonċernaw attività professjonali
proposta huma trattati bħal kwalunkwe dikjarazzjoni rilevanti magħmula minn
kwalunkwe membru tal-persunal. Id-Direttorat Ġenerali tal-Persunal jirċievi d-
dikjarazzjoni u jikkonsulta mas-servizzi fejn l-eks-uffiċjal ħadem matul l-aħħar tliet snin
ta' servizz, mal-Kumitat Konġunt u, jekk ikun meħtieġ, mas-Servizz Legali. Huwa f'dan
il-kuntest li dawn id-dikjarazzjonijiet jiġu eżaminati sabiex jiġi ċċekkjat jekk dawn
jidħlux fil-kamp ta' applikazzjoni (personali, temporali u materjali) tal-Artikolu 16, it-
tielet paragrafu, tar-Regolamenti tal-Persunal.

Kamp ta' applikazzjoni personali (ratione personae)

Membri tal-persunal li okkupaw wieħed mill-karigi segwenti, inkluż ad interim, huma
kkonċernati mid-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 16, it-tielet paragrafu, tar-Regolamenti tal-
Persunal:

Segretarjat Ġenerali tal-Parlament Ewropew
 Segretarju Ġenerali
 Sotto-Segretarju Ġenerali
 Direttur Ġenerali
 Direttur

Gruppi politiċi
 Segretarju Ġenerali
 Sotto-Segretarju Ġenerali
 Konsulent Prinċipali
 Direttur

Kamp ta' applikazzjoni temporali (ratione temporis)

L-Artikolu 16, it-tielet paragrafu, tar-Regolamenti tal-Persunal jirreferi għall-eżerċizzju
ta' attività esterna minn eks-uffiċjali ta' livell għoli "matul it-12-il xahar wara li jitilqu
mis-servizz".

Għalhekk huwa xieraq li dan il-perjodu jittieħed inkunsiderazzjoni għall-finijiet tal-
pubblikazzjoni prevista fl-Artikolu 16, ir-raba paragrafu, tar-Regolamenti tal-Persunal.

Kamp ta' applikazzjoni materjali (ratione materiae)
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L-attivitajiet previsti fl-Artikolu 16, it-tielet paragrafu, tar-Regolamenti tal-Persunal
huma attivitajiet ta' lobbying jew ta' difiża fil-konfront tal-persunal tal-istituzzjoni fejn l-
eks-uffiċjal ta' livell għoli ħadem f'isem il-kumpanija tiegħu, il-klijenti tiegħu jew l-
impjegaturi tiegħu, dwar kwistjonijiet li tagħhom kien responsabbli matul l-aħħar tliet
snin ta' servizz.

Il-Parlament ma jillimitax l-analiżi tiegħu għall-attivitajiet previsti li l-għan uniku jew
essenzjali tagħhom huwa l-lobbying jew id-difiża. B'hekk, fil-każ ta' dikjarazzjoni li
tikkonċerna attivitajiet li, anki jekk jeskludu l-lobbying jew d-difiża fiż-żmien tan-
notifika, jistgħu, minħabba n-natura tagħhom, fil-prattika jew fit-teorija, jinvolvu jew
jinkludu attivitajiet ta' lobbying jew difiża, hekk kif previsti fl-Artikolu 16, it-tielet
paragrafu, tar-Regolamenti tal-Persunal, il-Parlament jestendi l-analiżi sabiex jittieħed
kont ta' dawn il-possibbiltajiet u sabiex l-attività ddikjarata tiġi evalwata fil-kuntest tal-
Artikolu 16, it-tielet paragrafu, tar-Regolamenti tal-Persunal.

3. Każijiet speċifiċi

Fl-2019 kien hemm ħames membri ta' livell għoli tal-istituzzjoni li ħallew is-servizz.

Ħadd minnhom ma ddikjara attività esterna wara li ħalla s-servizz.


