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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-
Enerġija, bħala l-Kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni 
għal riżoluzzjoni li se jadotta:

1 Jirrikonoxxi l-importanza u l-influwenza sinifikanti tal-lobbying u tal-ħiliet esperti 
pprovduti mil-lobbies u mill-NGOs fit-teħid ta’ deċiżjonijiet fl-UE u għalhekk il-ħtieġa 
għar-reġolazzjoni;

2 Jemmen li l-unika għodda effiċjenti li tgħin fl-identifikazzjoni u fl-evalwazzjoni tal-
qawwa ta’ l-akbar forzi li jimbuttaw l-attività ta’ lobbying huwa reġistru mandatorju 
komuni għall-istituzzjonijiet kollha ta’ l-UE b’forom ta’ kxif ta’ informazzjoni finanzjarju 
għal-lobbies u l-lobbyists kollha li jkun jirrispetta l-prinċipji tat-trasparenza u l-privatezza. 
Ir-reġistru għandu jkun marbut ma’ kodiċi ta’ atteġġjament etiku komuni għall-
istituzzjonijiet kollha ta’ l-UE;  

3. Jemmen li l-ewwel pass lejn il-ħolqien ta’ reġistru wieħed komuni għall-istituzzjonijiet 
kollha ta’ l-UE jista’ jittieħed jekk il-Parlament Ewropew jagħmel ir-reġistrazzjoni tal-
lobbyists kemm mal-Parlament Ewropew kif ukoll mall-Kummissjoni manadatorja sabiex 
ikunu jistgħu jaċċessaw il-bini tal-Parlament Ewropew; bl-istess mod jistieden lill-
Kummissjoni sabiex tirrikjedi r-reġistrazzjoni maż-żewġ istituzzjonijiet sabiex wieħed 
ikun jista’ jaċċess l-bini tal-Kummissjoni;

4 Iqis li l-approċċ ta’ dħul magħżul mill-Kummissjoni bħala regoli minimi mandatorji. 
Jemmen li, flimkien ma’ dan, il-lobbyists għandhom ikunu obbligati jagħtu informazzjoni 
dwar infiq fuq lobbying fost affarijiet oħra billi jagħtu l-istess informazzjoni dwar infiq 
fuq lobbying ma’ l-MEPs bl-istess mod kif l-MEPs huma obbligati li juru fid-
dikjarazzjonijiet finanzjarji tagħhom;

5 Jitlob lill-Bureau tal-Parlament jew lill-Kwesturi sabiex ifittxu modi ta' kif jirristrinġu 
aċċess mhux awtorizzat fil-livelli fejn hemm l-uffiċċji ta’ l-MEPs fil-bini tal-Parlament, 
billi aċċess għall-kmamar tal-kumitati mill-pubbliku jista’ jiġi limitat biss f’każi 
eċċezzjonali; 

6. Jitlob li, sakemm tiġi implimentata bażi ta' data komuni, jkun hemm bażi ta’ data online li 
tkun pubblika, li jkun jista’ jsir tiftix fuqha u li tkun tista’ tiġi dawnlowdjata u li jkun fiha 
l-informazzjoni rilevanti kollha, b'referenzi għal bażijiet ta' data possibbli f'istituzzjonijiet 
oħrajn ta' l-UE; 

7. Jitlob għal mekkaniżmu ta’ mmoniterjar (eż. Kumitat ta’ MEPs li m’għandhom ebda 
kariga oħra fil-Parlament)) sabiex jitwettaq skrutinju u tiġi żgurata l-eżattezza ta’ l-
informazzjoni fir-reġistru, u jqis li huwa importanti li jkunu garantiti riżorsi biżżejjed 
(staff u flus)  għal dan il-għan;

8. Jemmen li għandu jkun hemm sanzjonijiet li japplikaw għal lobbyists li taw  
informazzjoni mhix sodisfaċenti jew informazzjoni falza b'mod intenzjonat; jikkunsidra li, 
skond is-sistema ta' reġistrazzjoni obbligatorja, sospensjoni ta' reġistrazzjoni u, fl-iktar 
każijiet serji, tneħħija mir-reġistru huma sanzjonijiet proporzjonati u jirrappreżentaw 



PE396.474v02-00 4/5 AD\699301MT.doc

MT

deterrent suffiċjenti;

9. Jistieden lill-Konferenza tal-Presidenti sabiex fuq il-websajt tagħha tippubblika lista ta’ l-
intergruppi kollha eżistenti (inklużi membri, aġendi ta’ laqgħat u dokumenti), kif ukoll tal-
lobbies u ta' l-NGOs li jappoġġjawhom u ta' l-ispeċifikazzjoni tat-tip ta' appoġġ provdut 
lilhom, b'mod partikolari għal dawk li huma riżorsi umani, materjali jew finanzjarji;

10. Jistieden lill-Bureau tiegħu sabiex jirrevedi r-regoli li jkopru l-attivitajiet tal-lobbyists ta’ 
l-anqas tliet snin wara li jidħlu fis-seħħ sabiex jevalwa jekk is-sistema mibdula hix qed 
tilħaq it-trasparenza meħtieġa fuq l-attivtajiet tal-lobbyists; jitlob lill-Kummissjoni biex 
tibbaża kwalunkwe inizjattiva futura dwar l-attivitajiet tal-lobbying fl-UE fuq il-bażi 
legali provduta mit-Trattati li jikkonċernaw it-trasparenza u l-onestà.
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