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NOTA SPJEGATTIVA

L-assigurazzjoni tat-trasparenza tal-lobbying fl-istituzzjonijiet Ewropej, kif ukoll l-
assigurazzjoni li l-Kummissjoni Ewropea verament taqdi l-interess ġenerali u l-interess 
ġenerali biss tal-Komunità, huma rekwiżiti sabiex tintrebaħ lura l-fiduċja taċ-ċittadini fl-
istituzzjonijiet tagħha. 

Trasparenza tal-lobbying

Is-settur professjonali tal-lobbying – bl-għan li jinfluwenza it-tfassil tal-politika ta’ l-UE – qed 
jiżviluppa b’rata mgħaġġla u b’rata kostanti fi Brussell. Għalhekk huwa neċessarju li jiġu 
stabbiliti regoli ċari f’dan il-qasam, li jiżguraw trasparenza fir-rappreżentanza ta' l-interessi 
tal-lobbyists u biex kemm jista' jkun jiġu evitati prattiki mhux etiċi.  

L-element ewlieni ta' l-Inizjattiva Ewropea tat-Trasparenza hu l-ħolqien ta’ reġistru għal-
lobbyists, inkluż l-iżvelar finanzjarju, iżda l-Kummissjoni qed tipproponi approċċ volontarju. 

Il-Kumitat għall-Ambjent, bħala wieħed mill-iktar Kumitati li jkun lobbied fil-Parlament, 
jikkunsidra li dan l-approċċ probabbli mhux se jkun suċċess. Minflok, il-Kumitat jeħtieġ 
sistema obbligatorja ta' reġistrazzjoni u ta’ rappurtar.  Approċċ bħal dan ma jippermetti lil 
ħadd jibqa’ barra mis-sistema u li xi ħadd ma jkunx konformi mar-regoli, filwaqt li se jagħti 
lil-lobbyists kollha opportunitajiet indaqs. L-iżvelar finanzjarju jipprovdi informazzjoni li 
tkun tista' titqabbel u li tkun aċċessibli faċilment għal min jieħu d-deċiżjonijiet u għall-
pubbliku, dwar kemm jitħallsu flus u minn min jitħallsu u min għandu jkun lobbied u dwar 
liema kwistjoni. 

Il-Kummissjoni Ewropea 

Minħabba l-monopolju tagħha biex tagħti bidu għal-leġiżlazzjoni u minħabba l-obbliġu 
tagħha li taqdi l-interess ġenerali tal-Komunità b’mod kompletament indipendenti, il-
Kummissjoni għandha żżid it-trasparenza tagħha. Għall-ewwel darba, il-Kummissjoni 
għandha tagħmel sforz ikbar sabiex tevita b'mod effettiv il-kunflitt ta' interess ta' l-istaff 
tagħha, ta' l-entitajiet ta’ konsultazzjoni u ta’ implimentazzjoni tagħha, u għandha tiżgura 
rappreżentanza bbilanċjata tas-setturi tas-soċjetà.
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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-ikel jistieden lill-Kumitat 
għall-Affarijiet Kostituzzjonali, bħala l-Kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-
suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni li se jadotta:

1. Jirrikonoxxi l-influwenza sinifikanti ta' l-attivitajiet ta' lobbying fuq it-teħid ta' 
deċiżjonijiet ta' l-UE u għalhekk il-ħtieġa ta' regoli ċari; jemmen li sistema ta' 
reġistrazzjoni u rappurtaġġ kredibbli u effettiva fl-istituzzjonijiet Ewropej kollha, li 
tinkludi l-iżvelar finanzjarju, għandha tkun obbligatorja għal-lobbyists kollha u tkun 
marbuta ma' kodiċi komuni ta' kondotta etika; is-sistema għandha tinkludi wkoll 
implimentazzjoni indipendenti u mekkaniżmu ta' sanzjonijiet; jitlob li d-dokumenti 
relatati mal-lobbying, b'mod partikolari l-kodiċi komuni ta' kondotta etika, id-
dikjarazzjonijiet ta' interessi u d-dokumenti kollha mibgħuta mil-lobbyists, ikunu 
disponibbli għall-pubbliku f'reġistru elettroniku;

2. Jemmen li s-sistema mandatorja ta' reġistrazzjoni u rappurtaġġ għandha għall-inqas 
tinkludi l-informazzjoni li ġejja1:- l-isem/l-ismijiet ta' lobbyist/s;
- informazzjoni dwar kif jistgħu jkunu kkuntattjati

- interessi u/jew entitajiet li qed jiġu rappreżentati;

3. Jitlob li jkun hemm kodiċi komuni ta' kondotta għal-lobbyists kollha li jkun hemm qbil 
dwaru mill-Kummissjoni u mill-Kunsill;

4. Jikkunsidra li l-Membri tal-Parlament Ewropew għandhom ir-responsabbilità biex 
jiżguraw li jirċievu informazzjoni bbilanċjata; jenfasizza li l-Membri tal-Parlament 
Ewropew għandhom jiġu meqjusa kapaċi li jieħdu deċiżjonijiet politiċi indipendentament 
mil-lobbyists;

5. Jistieden lill-Kummissjoni biex tikkjarifika l-irwol u l-isfond tal-konsulenti speċjali 
tagħha, biex tippubblika l-curriculum vitae tagħhom u biex tiddefinixxi b'mod ċar 
x'jikkostitwixxi interessi relatati jew kunflitt ta' interessi; jikkunsidra li l-ebda konsulent 
speċjali li għandu kunflitt ta' interessi m'għandu jiġi impjegat mill-Istituzzjonijiet 
Ewropej; jistieden lill-Kummissjoni biex tikkjarifika l-iskopijiet preċiżi tal-gruppi ta' 
livell għoli u ta' esperti tagħha u biex tfassal linji gwida li jiżguraw li jkun hemm 
rappreżentanza bbilanċjata tad-diversi setturi tas-soċjetà u tan-nazzjonalitajiet differenti; 
jenfasizza li l-ebda espert li għandu kunflitt ta' interessi ma jista' jkun membru tal-kumitat 
ta' esperti; jistieden lill-Kummissjoni biex tippubblika fuq is-siti web tagħha reġistru li 
jkun jista' jiġi kkonsultat tas-sħubija tal-membri kollha, inklużi tal-kumitati tal-
komitoloġija, bl-aġendi u d-dokumenti tal-laqgħat tagħhom biex tiġi żgurata trasparenza 
għat-twaqqif ta' gruppi bħal dawn;

6. Jistieden lill-Kummissjoni biex twaqqaf bażi tad-dejta ċentralizzata li tkun tista' tiġi 
kkonsultata u li jkun fiha l-informazzjoni rilevanti kollha dwar il-fondi ta' ġestjoni 
maqsuma u l-benefiċjarji tagħhom;

                                               
1 L-informazzjoni għandha tiġi aġġornata darba fis-sena.
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7. Jistieden lill-Kummissjoni biex tagħmel rapport dwar l-uffiċjali kollha li jkunu telqu mis-
servizzi tal-Kummissjoni, b'mod permanenti jew għal żmien limitat ta' 'sabbatical' biex 
jieħdu impjieg ġdid li jkun marbut ma' l-istess qasam ta' xogħol, sa sentejn minn meta 
jkunu telqu mis-servizz, b'referenza partikulari għall-impjieg f'impriżi ta' lobbying bħala 
persuni li jagħtu pariri, konsulenti jew assistenti, kif ukoll dwar il-kundizzjonijiet u l-
projbizzjonijiet li tkun adottat skond l-Artikolu 16 tar-Regolamenti ta' l-Istaff;

8. Jistieden lill-Kummissjoni biex tagħti lista dettaljata ta' l-istaff jew esperti kollha li 
jaħdmu mal-Kummissjoni jew li jaħdmu fil-Kabinetti tal-Kummissarji u li jkunu mħallsa 
mis-settur privat, mill-gvern nazzjonali je minn setturi li mhumiex tal-gvern, inkluż min 
qiegħed iħallashom, kemm ilhom fl-impjieg, u fuq liema tip ta' kuntratt, għal liema 
servizzi u fuq liema fajls qegħdin jaħdmu jew li ħadmu fuqhom minn meta daħlu fil-
kariga mal-Kummissjoni sabiex jipprovdu informazzjoni dwar l-attivitajiet fuq livell 
Ewropew ta' l-istaff issekondat minn gvernijiet nazzjonali u esperti oħra;

9. Jistieden lill-Parlament biex jippubblika fuq is-sit web tiegħu lista komprensiva u sħiħa 
ta' l-intergruppi eżistenti, bil-membri, bl-aġendi u bid-dokumenti tal-laqgħat tagħhom;

10. Jemmen li l-Parlament Ewropew għandu jkun minn ta' quddiem billi jadotta politika ta' l-
aħjar prattika fir-rigward tar-rekwiżiti għar-reġistrazzjoni ta' l-interessi tal-Membri; 
jistieden lill-Bureau tal-Parlament biex jikkummissjona studju dwar il-politiki tal-
parlamenti kollha ta' l-Istati Membri u wara dan l-istudju biex jirrakkomanda liema 
titjibiet jistgħu jkunu meħtieġa għall-proċeduri interni tiegħu;

11. Jistieden lill-Parlament biex jistabbilixxi kwestjonarju għall-Membri dwar id-
dikjarazzjoni ta' l-interessi tagħhom bi kriterji ċari dwar kif jimlewh biex tkun żgurata 
implimentazzjoni koerenti u komparabbli tar-regoli dwar kunflitti ta' interess. 
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