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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 9a. Huwa tal-fehma li l-politika attwali 

tal-Awtorità dwar l-indipendenza li 

tipprojbixxi biss kunflitti ta' interess li 

jkunu evidenti u ġenerali u tivvaluta l-

interess unikament skont il-mandat 

speċifiku tal-bord xjentifiku u tal-interessi 

tal-grupp ta' ħidma mhuwiex mod 

sofistikat u robust kif jiġu evitati kunflitti 

ta' interess potenzjali; iqis li l-politika 

attwali tal-Awtorità dwar l-indipendenza u 

r-regoli ta' implimentazzjoni la huma 

"robusti" u lanqas "sofistikati" iżda 

jibqgħu għaljin u ineffettivi, u li l-

intenzjoni limitata tagħha li timplimenta 

perjodu ta' preklużjoni fl-ambitu tal-

mandat tal-bord hija insuffiċjenti bil-

bosta; 

Or. en 
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 9b. Jistieden lill-Awtorità tirrieżamina 

kemm il-politika tagħha dwar l-

indipendenza kif ukoll ir-regoli ta' 

implimentazzjoni sabiex tiżgura li l-ebda 

interess ekonomiku rilevanti ma jaqa' taħt 

il-kompetenza tal-Awtorità; ifakkar lill-

Awtorità, f'dan ir-rigward, dwar it-talbiet 

ripetuti min-naħa tal-awtorità ta' 

kwittanza sabiex hija tqis il-mandat tal-

Awtorità u mhux tal-bord inkwistjoni 

meta tivvaluta jekk hemmx kunflitt ta' 

interess; 

Or. en 
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12. Jilqa' l-fatt li, biex ittejjeb il-politika 

tagħha dwar l-indipendenza u l-kunflitti ta' 

interess fir-rigward tal-gruppi ta' esperti, fl-

2014 l-Awtorità wettqet analiżi ex-post tar-

regoli tagħha dwar id-dikjarazzjonijiet tal-

interessi; jinnota li din l-analiżi wasslet 

għal rieżami u adozzjoni ta' verżjoni ġdida, 

aktar sempliċi u aktar sofistikata ta' dawn 

ir-regoli; jistieden lill-Awtorità twettaq 

analiżijiet tal-politiki tagħha fuq bażi 

regolari sabiex tiżgura l-iżvilup kostanti 

tal-indipendenza tagħha; 

12. Jinnota li, biex ittejjeb il-politika 

tagħha dwar l-indipendenza u l-kunflitti ta' 

interess fir-rigward tal-gruppi ta' esperti, fl-

2014 l-Awtorità wettqet analiżi ex-post tar-

regoli tagħha dwar id-dikjarazzjonijiet tal-

interessi; jinnota bi tħassib li, minkejja l-

fatt li din l-analiżi wasslet għal rieżami u 

adozzjoni ta' verżjoni ġdida u aktar 

sempliċi ta' dawn ir-regoli, ma saret ebda 

bidla sostanzjali; u, b'mod partikolari, 

ifakkar, bi tħassib kbir, lill-Awtorità li ma 

ġewx ikkunsidrati l-bidliet ewlenin 

mitluba mill-awtorità ta' kwittanza; 

Or. en 
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 15a. Ifakkar lill-Awtorità li l-klawżoli ta' 

kunfidenzjalità kummerċjali ma 

għandhomx jitħallew ifixklu d-

divulgazzjoni ta' data minħabba interess 

pubbliku ta' saħħa u sigurtà prevalenti; 

iħeġġiġha tinterpreta l-protezzjoni legali 

eżistenti tal-interess kummerċjali b'mod l-

aktar ristrett possibbli; 

Or. en 
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9. Jinnota bi tħassib li sabiex tkun tista' 

taħdem mal-akkademiċi ewlenin fl-

industrija kif ukoll ikollha l-aktar politika 

effikaċi possibbli dwar il-kunflitti ta' 

interess, l-Awtorità tuża sistema biex 

tivvaluta l-interessi tal-esperti, li tieħu kont 

tar-rwol tal-esperti u l-mandat tal-grupp 

jew bord ta' ħidma xjentifiku li tiegħu l-

espert ikun membru skont għadd ta' kriterji 

differenti; jinnota, barra minn hekk, li fl-

2016, l-Awtorità se twettaq eżami tas-

sistemi li għandha fis-seħħ sabiex 

tidentifika kunflitti ta' interess bħala parti 

minn ċiklu ta' rieżami regolari tal-politika 

tagħha dwar l-indipendenza; jitlob lill-

Awtorità tinforma lill-awtorità ta' 

kwittanza dwar l-eżiti tar-rieżami u l-

aġġustamenti meħtieġa għall-proċeduri 

għall-għażla tal-esperti u għall-verifika tal-

kredenzjali tagħhom; 

9. Jinnota li sabiex tkun tista' taħdem mal-

akkademiċi ewlenin fl-industrija kif ukoll 

ikollha l-aktar politika effikaċi possibbli 

dwar il-kunflitti ta' interess, l-Awtorità tuża 

sistema biex tivvaluta l-interessi tal-esperti, 

li tieħu kont tar-rwol tal-esperti u l-mandat 

tal-grupp jew bord ta' ħidma xjentifiku li 

tiegħu l-espert ikun membru skont għadd 

ta' kriterji differenti; jinnota, barra minn 

hekk, li fl-2016, l-Awtorità se twettaq 

eżami tas-sistemi li għandha fis-seħħ 

sabiex tidentifika kunflitti ta' interess bħala 

parti minn ċiklu ta' rieżami regolari tal-

politika tagħha dwar l-indipendenza; jitlob 

lill-Awtorità tinforma lill-awtorità ta' 

kwittanza dwar l-eżiti tar-rieżami u l-

aġġustamenti meħtieġa għall-proċeduri 

għall-għażla tal-esperti u għall-verifika tal-

kredenzjali tagħhom; 

Or. en 

 

 


