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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 
Kostituzzjonali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Ifakkar fir-riżoluzzjoni tas-16 ta' Jannar 2020 dwar l-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni 
Ekonomika u Monetarja: il-prevenzjoni tal-kunflitti ta' interess wara l-impjieg fis-
servizz pubbliku1, b'mod partikolari l-appoġġ tiegħu għall-proposta tal-President tal-
Kummissjoni li jinħoloq korp tal-etika indipendenti tal-UE komuni għall-istituzzjonijiet 
kollha tal-UE, biex jieħu deċiżjonijiet relatati mal-kunflitti ta' interess;

2. Jenfasizza li sitwazzjonijiet ta' kunflitt ta' interess ta' wara l-impjieg pubbliku u ta' 
"revolving doors" huma preokkupazzjonijiet rikorrenti u problema komuni għall-
istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji madwar l-UE; iqis li sitwazzjonijiet ta' 
kunflitt ta' interess jipperikolaw l-infurzar ta' standards etiċi għoljin fl-istituzzjonijiet u 
l-aġenziji tal-UE, u b'hekk jikkompromettu l-integrità tagħhom u jagħmlu ħsara lill-
fiduċja taċ-ċittadini fihom;

3. Jirrimarka li l-kumplessitajiet inerenti fil-politiki regolatorji finanzjarji, l-asimmetriji 
tal-informazzjoni bejn l-atturi tas-suq finanzjarju u l-uffiċjali pubbliċi u n-nuqqas ta' 
qafas armonizzat ta' regoli dwar il-kunflitt ta' interess fl-istituzzjonijiet u l-aġenziji tal-
UE, jagħmlu lis-superviżuri u lir-regolaturi partikolarment suxxettibbli għall-
manipulazzjoni tar-regolatur mis-settur finanzjarju;

4. Jenfasizza bi tħassib il-ħatra tal-eks Direttur Eżekuttiv tal-Awtorità Bankarja Ewropea 
(EBA) bħala Uffiċjal Kap Eżekuttiv ta' organizzazzjoni ta' lobbying finanzjarju, fejn, 
wara inkjesta, l-Ombudsman Ewropew sab li l-EBA ma kellhiex tippermetti t-
trasferiment fl-impjieg u li ma kinux ġew stabbiliti salvagwardji interni suffiċjenti biex 
immedjatament jipproteġu l-informazzjoni kunfidenzjali ladarba t-trasferiment ippjanat 
kien sar evidenti; jinnota li dan il-każ ta' impjieg wara impjieg pubbliku mingħajr 
perjodu ta' preklużjoni jikser ir-Regolamenti tal-Persunal tal-UE u jikkostitwixxi mhux 
biss riskju għar-reputazzjoni u l-indipendenza tal-EBA, iżda wkoll għall-istituzzjonijiet 
kollha tal-Unjoni; jilqa', f'dan il-kuntest, il-miżuri implimentati mill-EBA, wara r-
rakkomandazzjonijiet tal-Ombudsman;

5. Jiddispjaċih ukoll serjament, li kien hemm nuqqas ta' miżuri ta' kunsiderazzjoni, 
prevenzjoni u infurzar biex jiġu evitati l-kunflitti ta' interess fil-proċedura ta' akkwist 
tal-Kummissjoni;

6. Jinnota li l-applikazzjoni tar-regoli eżistenti għall-Kummissarji, il-Membri tal-
Parlament Ewropew u l-uffiċjali tal-UE wriet wisq dgħufijiet; ifakkar li, skont rapport 
ta' Transparency International EU, fil-bidu tal-2017 aktar minn 50 % ta' eks 
Kummissarji u 30 % ta' eks Membri tal-Parlament Ewropew li ma baqgħux involuti fil-
politika kienu qed jaħdmu għal organizzazzjonijiet irreġistrati fir-Reġistru ta' 
Trasparenza tal-UE; jisħaq, b'mod partikolari għall-Membri eletti, fuq il-ħtieġa ta' 
trasparenza u responsabbiltà fir-rigward tal-impenji personali u finanzjarji; jissottolinja 

1 Testi adottati, P9_TA(2020)0017.
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li l-kwistjonijiet ta' trasparenza u integrità fil-livell tal-UE u f'dak nazzjonali huma 
interkonnessi sew; jappoġġa għalhekk il-ħidma tal-Grupp ta' Stati kontra l-Korruzzjoni 
tal-Kunsill tal-Ewropa (GRECO), u jistieden lill-Istati Membri jimplimentaw ir-
rakkomandazzjonijiet tiegħu, speċifikament dawk dwar il-ħolqien ta' kodiċi ta' kondotta 
strett għall-politiċi nazzjonali u l-introduzzjoni ta' regoli għal wara l-impjieg pubbliku;

7. Ifakkar fit-twissijiet ripetuti mill-Ombudsman Ewropew u mill-Qorti Ewropea tal-
Awdituri dwar fallimenti kbar fil-prevenzjoni tal-politiki dwar il-kunflitt ta' interess fl-
istituzzjonijiet tal-UE; jindika n-nuqqas ta' allinjament tar-regoli tal-etika tal-UE mal-
Linji Gwida tal-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi (OECD) 
għall-Ġestjoni tal-Kunflitt ta' Interess fis-Servizz Pubbliku, li jirrakkomandaw l-
identifikazzjoni ta' funzjoni ċentrali responsabbli għall-iżvilupp u ż-żamma tal-politiki u 
l-proċeduri dwar il-kunflitt ta' interess; iqis li l-qafas legali attwali għall-etika u l-
integrità fl-istituzzjonijiet u l-aġenziji tal-UE huwa frammentat ħafna, mhux adattat 
għall-iskop tiegħu, u jeħtieġ rieżami bir-reqqa bil-ħsieb li jissaħħu l-indipendenza u s-
setgħat investigattivi;

8. Jitlob li jissaħħaħ il-qafas eżistenti regolatorju u tal-infurzar, kemm għall-kunflitti ta' 
interess ta' qabel kif ukoll għal dawk ta' wara l-impjieg pubbliku, sabiex jiġu stabbiliti 
konfini xierqa, ċari, vinkolanti u proporzjonati bejn is-settur pubbliku u s-settur privat u 
dak mingħajr skop ta' qligħ u b'hekk titjieb il-kredibbiltà tat-teħid ta' deċiżjonijiet tal-UE 
f'għajnejn il-pubbliku ġenerali; jilqa', f'dan ir-rigward, il-ħidma li saret mill-OECD, 
mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, mill-GRECO u mill-Ombudsman Ewropew;

9. Jilqa' l-miżuri ta' trasparenza addizzjonali mħabbra mill-President tal-Bank Ċentrali 
Ewropew (BĊE) Christine Lagarde dwar il-pubblikazzjoni tal-opinjonijiet tal-Kumitat 
tal-Etika tal-BĊE għall-każijiet ta' kunflitt ta' interess u ta' impjieg bi ħlas wara t-tmiem 
tal-mandat mill-membri tal-Bord Eżekuttiv, il-Kunsill Governattiv u l-Bord 
Superviżorju tal-BĊE; jistieden lill-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej (ASE) jadottaw 
approċċ simili u jippubblikaw id-dokumenti rilevanti maħruġa mill-korpi interni 
tagħhom inkarigati mill-kunflitti ta' interess u mill-impjieg bi ħlas wara t-tmiem tal-
mandat;

10. Jitlob li jinħoloq korp tal-etika indipendenti tal-UE li jingħata r-responsabbiltà li jiżgura 
l-applikazzjoni uniformi tar-regoli tal-etika fl-istituzzjonijiet kollha tal-UE, billi jwettaq 
sorveljanza tal-kunflitti ta' interess, tar-"revolving doors" u tat-trasparenza fil-lobbying 
għall-istituzzjonijiet u l-aġenziji kollha tal-UE;

11. Jissottolinja li l-Ombudsman Ewropew ilha tittratta lmenti ta' kunflitti ta' interess fin-
nuqqas ta' mekkaniżmu ddedikat għal dan il-kompitu minbarra l-missjonijiet l-oħra 
tagħha, u mingħajr ma għandha l-mezzi xierqa u s-setgħa biex tinforza d-deċiżjonijiet 
tagħha;

12. Jirrimarka li l-korp tal-etika l-ġdid tal-UE għandu jkun indipendenti f'termini ta' 
struttura, governanza u baġit; jissottolinja li d-diskussjonijiet dwar il-kompożizzjoni 
eżatta u l-mandat tal-korp tal-etika għandhom jikkunsidraw kif xieraq l-opinjoni tal-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili;

13. Jirrakkomanda li l-korp tal-etika tal-UE jiġi stabbilit fil-ħin, sabiex jiġu evitati każijiet 
ta' "revolving doors" u ta' kunflitti ta' interess diġà rikorrenti fil-futur qarib;
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14. Jissottolinja li dan il-korp għandu jaħdem f'kooperazzjoni mill-qrib mal-kumitati tal-
etika interni tal-istituzzjonijiet tal-UE, is-segretarjat tar-Reġistru ta' Trasparenza, l-
Uffiċċju Ewropew ta' Kontra l-Frodi u l-Ombudsman Ewropew; 

15. Huwa tal-fehma li, sabiex iwettaq b'mod adegwat id-definizzjoni, is-sorveljanza u l-
infurzar tar-regoli tal-UE dwar l-etika u l-integrità fi ħdan l-istituzzjonijiet u l-aġenziji 
tal-UE, inklużi r-regoli tal-lobbying u t-trasparenza, il-korp indipendenti maħtur tal-
etika tal-UE għandu jkollu riżorsi umani u finanzjarji xierqa, kompożizzjoni magħżula 
bir-reqqa li tiżgura l-indipendenza tiegħu minn kunsiderazzjonijiet politiċi u interessi 
oħra, u mandat wiesa' li jiġi awtorizzat b'kompetenzi, setgħat, kompiti u dmirijiet ta' 
prevenzjoni, monitoraġġ, investigazzjoni u sanzjonar, inklużi:

– il-monitoraġġ proattiv u s-sanzjonar tal-ksur tar-regoli tal-etika u l-integrità fi ħdan l-
istituzzjonijiet u l-aġenziji tal-UE;

– l-infurzar ta' regoli stretti dwar l-impjiegi qabel u wara l-impjiegi fis-servizz 
pubbliku, sitwazzjonijiet ta' "revolving doors" u ta' kunflitt ta' interess għall-persunal 
kollu tal-istituzzjonijiet u l-aġenziji kollha tal-UE, il-Membri tal-Parlament Ewropew 
u l-Kummissarji Ewropej, inkluż is-sorveljanza ta' perjodi ta' preklużjoni u r-
reviżjoni tal-awtorizzazzjonijiet ta' trasferiment ta' impjieg jekk issib li t-trasferiment 
speċifiku jikkostitwixxi kunflitt ta' interess, u jagħmel rakkomandazzjonijiet 
vinkolanti f'dan ir-rigward;

– ir-reviżjoni teknika u imparzjali tal-pożizzjonijiet sekondarji li għandhom il-politiċi 
tal-UE u d-dikjarazzjonijiet tal-interessi finanzjarji, inkluż il-verifika dwar jekk 
humiex qed jinżammu l-projbizzjonijiet imposti fuq il-lobbying u l-kundizzjonijiet 
tal-kontroll;

– it-teħid ta' rwol attiv fir-rigward tal-ilmenti minn entitajiet maħtura, inklużi l-
informaturi;

– l-impożizzjoni ta' sanzjonijiet amministrattivi soġġetti għal possibbiltà ta' appell u 
stħarriġ ġudizzjarju mingħajr interferenza mat-Trattati;

– is-sorveljanza tal-funzjonament xieraq u l-indipendenza tal-proċess tat-teħid ta' 
deċiżjonijiet tal-Kummissjoni, inkluż il-ħolqien u l-operazzjonijiet tal-gruppi ta' 
esperti tal-Kummissjoni u entitajiet simili;

– l-għoti ta' pariri fuq talba u l-ħruġ ta' rapporti annwali dwar il-ħidma tiegħu inklużi 
rakkomandazzjonijiet fuq inizjattiva tiegħu stess dwar kif għandu jiġi żviluppat aktar 
ir-reġim tal-etika tal-UE;

– il-monitoraġġ tal-kundizzjonijiet u l-projbizzjonijiet ta' lobbying imposti fuq il-
persunal tal-UE;

– iż-żamma ta' rekord tal-etika online fil-livell Ewropew, biex b'hekk jingħata aċċess 
għad-dokumenti ewlenin ta' trasparenza;

16. Jisħaq li korp tal-etika indipendenti tal-UE waħdu mhux se jkun biżżejjed biex 
jindirizza b'mod effiċjenti sitwazzjonijiet ta' kunflitt ta' interess fl-istituzzjonijiet u l-
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aġenziji tal-UE; iqis li r-rieżami tar-regoli tal-UE dwar l-etika u l-integrità jista' jinkludi 
miżuri bħall-estensjoni tal-perjodi ta' notifika u ta' preklużjoni tal-uffiċjali għolja fuq 
bażi proporzjonata każ b'każ, filwaqt li jiġi żgurat trattament ugwali f'konformità mal-
Artikolu 15 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, it-tisħiħ tad-
Direttiva 2014/24/UE dwar l-akkwist pubbliku2, iċ-ċessjoni obbligatorja ta' interessi 
f'impriżi li huma soġġetti għall-awtorità tal-istituzzjoni li għaliha uffiċjal ikun għadu kif 
inħatar jew li jkollhom x'jaqsmu ma' dik l-istituzzjoni, l-iskwalifika obbligatorja meta 
jiġu ttrattati kwistjonijiet li jaffettwaw lil xi impjegatur ta' qabel mis-settur privat, jew 
projbizzjonijiet fuq is-sjieda individwali ta' ishma mill-Kummissarji u mill-uffiċjali 
għolja tal-istituzzjonijiet u tal-aġenziji tal-UE waqt li jkunu fil-kariga; itenni t-talba 
tiegħu lill-Kummissjoni biex tikkunsidra li tipproponi rieżami tal-qafas legali rilevanti;

17. Jirrikonoxxi l-ħtieġa li jinstab bilanċ delikat, każ b'każ, bejn ir-regolamentazzjoni tal-
kunflitti ta' interess, l-introduzzjoni ta' miżuri b'saħħithom li jtaffu l-limitazzjonijiet tar-
rispett tad-dritt individwali għal-libertà ekonomika, bħal informazzjoni li tingħata lill-
applikanti għall-impjiegi dwar is-sistema ta' kunflitt ta' interess u kwalunkwe 
restrizzjoni marbuta mal-impjiegi futuri, l-iżgurar tal-eżerċizzju tad-dmirijiet 
parlamentari u istituzzjonali oħra mingħajr tfixkil, u ż-żamma ta' suq tax-xogħol 
dinamiku b'mobbiltà bejn is-settur pubbliku u s-settur privat u dak mingħajr skop ta' 
qligħ;

18. Huwa tal-fehma li, jekk ikunu bbażati fuq proċedura oġġettiva bi kriterji ċari, perjodi 
itwal ta' "preklużjoni" għall-uffiċjali għolja li jitilqu minn aġenzija jew istituzzjoni 
huma miżuri legali ġustifikati biex jipproteġu l-interess pubbliku u l-integrità tal-korpi 
pubbliċi; iqis li kwalunkwe projbizzjoni ta' trasferiment professjonali tista', fejn xieraq, 
tirrikjedi li tingħata konċessjoni temporanja biex jitnaqqas il-perjodu ta' intervent qabel 
ma jinstab impjieg xieraq.

2 ĠU L 94, 28.3.2014, p. 65.
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