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(2018/2105(INI)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 18 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

18. Itenni t-talba tiegħu għal ċentru 

ta' trasparenza ċentrali għall-

istituzzjonijiet u l-aġenziji kollha tal-UE; 

imħassar 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

19. Jappoġġja l-impenn tal-

Ombudsman biex ittejjeb it-trasparenza tal-

lobbjar tal-UE; jisħaq l-importanza tal-

adozzjoni ta' att leġiżlattiv xieraq sabiex ir-

reġistru ta' trasparenza tal-UE jsir 

obbligatorju u legalment vinkolanti għall-

istituzzjonijiet u l-aġenziji u r-

rappreżentanti ta' gruppi ta' interess kollha 

tal-UE, b'hekk tiġi żgurata trasparenza 

sħiħa tal-lobbjar; 

19. Jappoġġja l-impenn tal-

Ombudsman biex ittejjeb it-trasparenza tal-

lobbjar tal-UE; jisħaq fuq l-importanza tal-

adozzjoni ta' att leġiżlattiv xieraq sabiex ir-

reġistru ta' trasparenza tal-UE jsir 

obbligatorju u legalment vinkolanti għall-

istituzzjonijiet u l-aġenziji u r-

rappreżentanti kollha tal-gruppi ta' interess 

tal-UE, b'hekk jiġi żgurat l-ogħla livell 

possibbli ta' trasparenza tal-lobbjar; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

20. Jisħaq l-importanza li jkun hemm 

aġġornament regolari u titjib kbir fil-

preċiżjoni tad-data fir-reġistru ta' 

trasparenza tal-UE, inkluż l-obbligu għall-

kumpaniji legali li jillobbjaw biex 

jiddikjaraw il-klijenti kollha tagħhom; 

jenfasizza l-ħtieġa li l-informazzjoni 

kollha dwar l-influwenza tal-lobbisti ssir 

disponibbli mingħajr ħlas, tkun 

kompletament komprensibbli u tkun 

aċċessibbli faċilment għall-pubbliku; 
jemmen li trid tiġi żgurata trasparenza 

sħiħa tal-finanzjament tar-rappreżentanti 

ta' gruppi ta' interess kollha; jitlob li 

kwalunkwe organizzazzjoni li tikser ir-

regoli ta' bibien iduru tiġi sospiża mir-

reġistru ta' trasparenza; 

20. Jisħaq fuq l-importanza li jkun 

hemm aġġornament regolari u titjib kbir 

fil-preċiżjoni tad-data fir-reġistru ta' 

trasparenza tal-UE; iqis li s-servizzi ta' 

konsulenza professjonali, id-ditti legali u 

l-konsulenti li jaħdmu għal rashom 

għandhom jindikaw il-volum eżatt ta' 

attivitajiet koperti mir-reġistru, filwaqt li 

jirrikonoxxi li, f'xi Stati Membri, ċerti 

individwi jaf jiġu ostakolati mil-

leġiżlazzjoni nazzjonali milli jilħqu r-

rekwiżiti tar-reġistru tat-trasparenza; 

jemmen li trid tiġi żgurata trasparenza 

sħiħa tal-finanzjament tar-rappreżentanti 

kollha tal-gruppi ta' interess;  
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21. Jenfasizza s-sejbiet tal-

Ombudsman li s-sħubija kontinwa tal-

President tal-BĊE tal-G30 kienet tinkludi 

amministrazzjoni ħażina peress li tat bidu 

għal perċezzjoni pubblika li l-

indipendenza tal-BĊE minn interessi 

finanzjarji privati tista' tiġi kompromessa; 

jisħaq li l-membri tal-bord eżekuttiv tal-

BĊE għandhom jastjenu milli jkunu 

membri wkoll ta' fora jew 

organizzazzjonijiet oħra li jinkludu 

eżekuttivi minn banek sorveljati mill-

BĊE; jieħu nota tar-rakkomandazzjonijiet 

tal-Ombudsman tal-15 ta' Jannar 2018 

dwar l-involviment tal-President tal-BĊE 

u l-membri tal-korpi tat-teħid tad-

deċiżjonijiet tiegħu fil-G30 u jħeġġeġ lill-

BĊE biex jemenda r-regoli rilevanti 

sabiex jiżgura li jiġu implimentati fil-

prattika l-ogħla standards etiċi u ta' 

obbligu ta' rendikont; 

21. Itenni li l-indipendenza tal-BĊE 

tagħti lill-membri tal-Bord Eżekuttiv il-

libertà li jiddeċiedu b'mod responsabbli 

dwar il-parteċipazzjoni tagħhom f'fora, 

abbażi tar-rispett għar-regoli tal-obbligu 

ta' rendikont xieraq, inklużi dawk li 

mhumiex miftuħa għall-pubbliku usa', 

jekk iqisu li dan huwa meħtieġ biex jiġi 

żgurat li l-politika monetarja tal-BĊE 

tittwettaq bl-aħjar mod possibbli; Jieħu 

nota tal-opinjoni tal-Ombudsman tal-

5 ta' Lulju 2018; 
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22. Jemmen li l-Kummissjoni naqset 

milli tirrispetta l-prinċipji tat-trasparenza, 

l-etika u l-istat tad-dritt fil-proċedura li 

użat biex taħtar lil Martin Selmayr bħala 

s-Segretarju Ġenerali l-ġdid tagħha; 

jiddispjaċih bil-qawwa dwar id-deċiżjoni 

tal-Kummissjoni li tikkonferma lis-Sur 

Selmayr bħala s-Segretarju Ġenerali l-

ġdid tagħha, filwaqt li injorat il-kritika 

estensiva u wiesgħa miċ-ċittadini tal-UE u 

l-ħsara għar-reputazzjoni li ġiet ikkawżata 

lill-UE kollha kemm hi; jenfasizza li s-Sur 

Selmayr jeħtieġlu jirriżenja bħala 

Segretarju Ġenerali u jistieden lill-

Kummissjoni tadotta proċedura ġdida biex 

taħtar is-Segretarju Ġenerali tagħha, 

filwaqt li tiżgura li jinżammu l-ogħla 

standards ta' trasparenza, etika u l-istat tad-

dritt; 

22. Jistieden lill-Kummissjoni tadotta 

proċedura ġdida biex taħtar is-Segretarju 

Ġenerali tagħha, filwaqt li tiżgura li 

jinżammu l-ogħla standards ta' trasparenza, 

etika u l-istat tad-dritt; 
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23. Jistieden lill-Ombudsman biex 

tkompli l-ħidma tagħha dwar it-tisħiħ tar-

regoli etiċi fi ħdan l-Istituzzjonijiet tal-UE 

sabiex issolvi l-kwistjoni ta' bibien iduru u 

biex tiggarantixxi trasparenza sħiħa dwar 

l-informazzjoni kollha relatata ma' każijiet 

bħal dawn, inkluża l-pubblikazzjoni 

immedjata tal-ismijiet ta' dawk l-uffiċjali 

anzjani kollha tal-UE involuti; jistenna 

b'interess l-analiżi tal-Ombudsman dwar 

kif il-Kummissjoni qiegħda timplimenta l-

linji gwida u s-suġġerimenti tagħha dwar 

kif se ttejjeb l-immaniġġjar tas-

sitwazzjonijiet ta' bibien iduru, inkluż il-

possibbiltà li tadotta regoli leġiżlattivi biex 

tipprevjeni u tissanzjona tali sitwazzjonijiet 

u abbużi possibbli; 

23. Jistieden lill-Ombudsman biex 

tkompli l-ħidma tagħha dwar it-tisħiħ tar-

regoli etiċi fi ħdan l-Istituzzjonijiet tal-UE 

sabiex issolvi l-kwistjoni ta' bibien iduru u 

biex tiggarantixxi l-ogħla livell possibbli 

ta' trasparenza dwar l-informazzjoni kollha 

relatata ma' każijiet bħal dawn, inkluża l-

pubblikazzjoni immedjata tal-ismijiet ta' 

dawk l-uffiċjali anzjani kollha tal-UE 

involuti; jistenna b'interess l-analiżi tal-

Ombudsman dwar kif il-Kummissjoni 

qiegħda timplimenta l-linji gwida u s-

suġġerimenti tagħha dwar kif se ttejjeb l-

immaniġġjar tas-sitwazzjonijiet ta' bibien 

iduru, inkluż il-possibbiltà li tadotta regoli 

leġiżlattivi biex tipprevjeni u tissanzjona 

tali sitwazzjonijiet u abbużi possibbli; 
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27. Itenni l-istedina tiegħu lill-

Kummissjoni biex tiggarantixxi 

pubblikazzjoni proattiva u trasparenza 

sħiħa fir-rigward tal-impjiegi ta' eks 

Kummissarji wara t-tmiem tal-mandat 

tagħhom; jistieden lill-Kummissjoni biex 

tiżgura li l-Kumitat tal-Etika jkun 

kompletament indipendenti u responsabbli 

u jħeġġeġ lill-Ombudsman biex tkompli 

tivvaluta u tirrapporta dwar kwalunkwe 

kunflitt ta' interess possibbli tal-membri 

tal-Kumitat tal-Etika; 

27. Itenni l-istedina tiegħu lill-

Kummissjoni biex tiggarantixxi 

pubblikazzjoni proattiva u l-ogħla livell 

possibbli ta' trasparenza fir-rigward tal-

impjiegi ta' eks Kummissarji wara t-tmiem 

tal-mandat tagħhom; jistieden lill-

Kummissjoni biex tiżgura li l-Kumitat tal-

Etika jkun kompletament indipendenti u 

responsabbli u jħeġġeġ lill-Ombudsman 

biex tkompli tivvaluta u tirrapporta dwar 

kwalunkwe kunflitt ta' interess possibbli 

tal-membri tal-Kumitat tal-Etika; 
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28. Jifraħ lill-Ombudsman dwar l-

inkjesta strateġika tagħha dwar it-

trasparenza fil-proċess leġiżlattiv tal-

Kunsill (OI/2/2017/TE), iżda jiddispjaċih 

dwar in-nuqqas tal-Kunsill li jwieġeb għas-

sejbiet fi ħdan l-iskadenza; jinnota li dan, 

sfortunatament, huwa suġġett rikorrenti li 

jintwera b'mod kostanti anke mill-ilmenti 

mressqa lill-Ombudsman; jemmen, barra 

minn hekk, li dan għandu jitqies ta' 

importanza kbira għall-ħajja demokratika 

tal-Unjoni u l-parteċipazzjoni effettiva taċ-

ċittadini fil-kontinent kollu, peress li 

qiegħed ixekkel l-issodisfar tat-trattati 

kostituzzjonali u l-Karta tad-Drittijiet 

Fundamentali; jinnota, b'rabta ma' dan, 

is-sejbiet tal-Ombudsman f'każ reċenti 

(1272/2017/LP – ir-rifjut tal-Kunsill li 

jingħata aċċess pubbliku għall-opinjoni 

tas-Servizz Legali tiegħu fir-rigward ta' 

ftehim interistituzzjonali dwar ir-Reġistru 

ta' Trasparenza), li ssuġġerew li l-

kwistjoni qed thedded il-prinċipju ta' 

bilanċ istituzzjonali u qed tikser il-prattika 

essenzjali ta' kooperazzjoni sinċiera 

reċiproka; jindika li huwa impossibbli 

jitwettqu l-verifiki ex post fuq bażi ad hoc 

wara li tiġi rrifjutata talba; 

28. Jifraħ lill-Ombudsman dwar l-

inkjesta strateġika tagħha dwar it-

trasparenza fil-proċess leġiżlattiv tal-

Kunsill (OI/2/2017/TE), iżda jiddispjaċih 

dwar in-nuqqas tal-Kunsill li jwieġeb għas-

sejbiet fi ħdan l-iskadenza; jinnota li dan, 

sfortunatament, huwa suġġett rikorrenti li 

huwa rifless b'mod kostanti mill-ilmenti 

mressqa lill-Ombudsman; jemmen, barra 

minn hekk, li dan għandu jitqies ta' 

importanza kbira għall-ħajja demokratika 

tal-Unjoni u l-parteċipazzjoni effettiva taċ-

ċittadini fil-kontinent kollu, peress li 

qiegħed ixekkel l-issodisfar tat-trattati 

kostituzzjonali u l-Karta tad-Drittijiet 

Fundamentali; 
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35. Iħeġġeġ lill-Ombudsman biex 

tniedi inkjesta strateġika sabiex tivvaluta 

jekk l-Istituzzjonijiet, l-uffiċċji u l-aġenziji 

tal-UE, bħall-Aġenzija Ewropea għas-

Sustanzi Kimiċi (ECHA), l-Awtorità 

Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) u 

l-EMA, jiżgurawx li l-ġbir, l-

eżaminazzjoni u l-pubblikazzjoni ta' 

evidenza xjentifika humiex kompletament 

indipendenti, trasparenti, imparzjali, 

preċiżi u ħielsa mill-kunflitt ta' interessi, 

u jekk hemmx fis-seħħ il-politiki u l-

proċeduri ta' salvagwardja xierqa, l-aktar 

meta jiġu indirizzati l-OĠM, il-glifosat, il-

pestiċidi, il-prodotti u l-mediċini 

fitosanitarji u bijoċidali; jissuġġerixxi 

f'dan ir-rigward, li jkomplu jiġu 

investigati l-kompożizzjoni u l-proċeduri 

tal-għażla tal-kumitati u l-bords ta' dawn 

l-aġenziji, sabiex jiġi żgurat li dawn ikunu 

kompletament indipendenti u sabiex 

jitqiegħdu fis-seħħ l-aktar mekkaniżmi 

stretti li jipprevjenu kwalunkwe kunflitt 

ta' interess possibbli; 

imħassar 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

40. Jitlob li jiġu allokati riżorsi 

ekonomiċi u umani akbar lill-uffiċċju tal-

Ombudsman sabiex ikun jista' jlaħħaq 

mal-ammont ta' xogħol attwali u futur, bl-

għan li jinżamm id-dover kruċjali tiegħu 

li jżid il-prattiki ta' amministrazzjoni tajba 

fl-UE, servizz ta' importanza kruċjali 

għaċ-ċittadini tal-Unjoni; 

imħassar 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

46. Jisħaq il-ħtieġa li l-Ombudsman 

tinvestiga l-kunflitt ta' interess bejn ir-

rwol tal-Kummissjoni fit-Trojka u r-

responsabbiltà tagħha bħala gwardjan 

tat-Trattati u tal-acquis; 

imħassar 

Or. en 

 

 


