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SUĠĠERIMENTI

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

1. Jikkunsidra li l-lobbying għandu sehem importanti u leġittimu fil-proċess tal-politika;

2. Jikkunsidra li hu essenzjali li r-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili għandu jkollhom
aċċess għall-istituzzjonijiet Ewropej, l-ewwel u qabel kollox għall-Parlament 
Ewropew;

3. Ifakkar li l-Parlament Ewropew ilu sa mill-1996 li għandu regoli dwar l-aċċess min-naħa 
tal-lobbyists u r-reġistrazzjoni tagħhom f'reġistru pubbliku; iqis, madankollu, li l-ħtieġa 
għal qafas iktar strutturat u rigoruż għall-attivitajiet tar-rappreżentanti ta' l-interessi hija 
fundamentali mhux biss għat-tħaddim ta' Unjoni miftuħa u demokratika iżda wkoll għall-
perċezzjoni pubblika ta' xogħolha f'isem iċ-ċittadini u l-partijiet l-oħra; iqis li, peress li l-
prattiki tal-lobbying għadhom qegħdin jevolvu maż-żmien, kull regola għal dawn il-
prattiki għandha tkun flessibbli biżżejjed sabiex tadatta malajr għat-tibdil;

4. Jikkunsidra li r-regoli dwar il-lobbying fil-Parlament Ewropew għandhom ikopru wkoll 
l-attività tal-lobbying indirizzata lejn is-segretarjati tal-kumitati, lejn l-istaff tal-gruppi 
politiċi u lejn il-konsulenti u l-assistenti tal-Membri;

5. Jesprimi dubji rigward kemm hi ġusta u effettiva s-sistema ta' reġistrazzjoni fuq bażi 
volontarja proposta mill-Kummissjoni, u jinnota li se jirrevedi t-tħaddim tar-reġistru sena 
wara d-dħul tiegħu fis-seħħ;

6. Jikkunsidra li, jekk is-sistema ta' reġistrazzjoni ssir obbligatorja, il-lobbyists kollha 
għandhom ikunu trattati l-istess u d-definizzjoni ta' lobbyist m'għandhiex tkopri biss lil 
dawk id-ditti professjonali tal-lobbying u l-konsulenti tagħhom tar-relazzjonijiet 
pubbliċi imma wkoll lill-impjegati interni ta' l-industriji, lill-organizzazzjonijiet 
ġenerali settorjali, lill-esperti li jagħtu l-pariri u l-ideat, lir-rappreżentanti ta' l-NGOs, 
lill-awtoritajiet governattivi/reġjonali u lill-avukati li jaġixxu bħala lobbyists; hu ta' l-
opinjoni li l-lobbying għandu jinftiehem fl-usa' sens tal-kelma, bħal, inter alia, l-
influwenza fit-teħid ta' deċiżjonijiet politiċi minn dawk li ma joħorġux għall-politika u 
minn dawk li jieħdu jew ma jiħdux gwadann ekonomiku dirett, sabiex il-lobbyists 
volontarji wkoll ikunu jistgħu jirreġistraw fis-sistema obbligatorja;

7. Jikkunsidra li huwa fl-interess komuni ta' l-istituzzjonijiet li l-lobbying jingħatalu aktar 
importanza u hu tal-fehma, għalhekk, li t-tħaddim tal-funzjonijiet taż-żewġ 
istituzzjonijiet f'dan il-qasam għandu jkun marbut b'mod effettiv;

8. Iqis li għandhom jiġu eżaminati bir-reqqa l-attivitajiet tal-lobbyists u tal-gruppi ta' 
interess fir-rigward tal-membri tal-Kunsill fil-kuntest ta' kwistjonijiet ta' kodeċiżjoni;

9. Jikkunsidra li, fil-każijiet kollha, il-Parlament għandu jżomm l-awtonomija tiegħu 
rigward l-istituzzjonijiet l-oħra fejn jidħlu r-relazzjonijiet mar-rappreżentanti ta' l-
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interessi, fosthom ir-regoli dwar it-trasparenza ta' l-attivitajiet tiegħu;

10. Iqis li huwa ta' importanza kbira li l-avukati li jaġixxu ta' lobbyists m'għandhomx 
jitħallew barra minn din l-inizjattiva u mir-regoli tagħha dwar ir-reġistrazzjoni; 
iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex issib formola li tippermetti li l-avukati u l-klijenti 
tagħhom ikollhom ħarsien ġustifikat mir-regoli tal-kondotta professjonali meta tassew 
ikunu qegħdin jaġixxu fil-kapaċità legali professjonali tagħhom, fosthom b'mod 
partikolari fl-attivitajiet legali kollha marbuta mar-rappreżentanza ta' klijent fi 
proċeduri ġudizzjarji, kważiġudizzjarji, amministrattivi, dixxiplinarji u oħrajn, bħal 
meta jagħtu pariri legali dwar każijiet ta' l-istaff, każijiet ta' antidumping jew proċeduri 
dwar il-liġi tal-kompetizzjoni, fosthom l-għaqda ta' kumpaniji u l-għajnuna statali, kif 
ukoll pariri legali dwar il-mod kif jaħdmu l-proċeduri politiċi u tat-teħid ta' 
deċiżjonijiet fl-istituzzjonijiet Ewropej;

11. Jikkunsidra li, għalkemm xi forma ta' żvelar finanzjarju hija meħtieġa u għandha tkun 
ċara u bla diskriminazzjoni, din għandha tkun parti biss mill-istampa sħiħa; huwa tal-
fehma li kwistjonijiet oħra minbarra l-informazzjoni finanzjarja jistgħu wkoll ikunu 
rilevanti, u huwa għalhekk konvint li t-trasparenza fir-rigward ta' l-identità tal-
lobbyists u tal-klijenti tagħhom tikkostitwixxi l-iżjed fattur importanti; isostni, 
madankollu, li m'għandux jonqos li jiġu osservati r-regolamenti professjonali li 
japplikaw fl-Istati Membri, li bihom kategoriji partikolari ta' lobbyists huma 
mistennija li jeżerċitaw ċerti doveri ta' diskrezzjoni marbuta mal-klijenti tagħhom;

12. Jikkunsidra li l-iżvelar finanzjarju għandu jqis il-kwistjonijiet rilevanti dwar in-negozju u 
l-kompetizzjoni u m'għandux ikun preskrittiv iżżejjed; hu tal-fehma li jkun biżżejjed li 
jiġi żvelat l-għadd sħiħ ta' attivitajiet ta' lobbying u l-lista tal-klijenti bla ma jiġu indikati 
l-ħlasijiet individwali jew l-ammonti proporzjonati għal kull klijent;

13. Jikkunsidra li għandu jkun hemm l-istess livell ta' żvelar finanzjarju wkoll għal-lobbying 
volontarju li sikwit isir mill-NGOs, u jitlob li jingħata aktar tagħrif lill-pubbliku dwar il-
finanzi ta' l-organizzazzjonijiet li ma jagħmlux qligħ u l-iffinanzjar tal-kampanji u tal-
materjal għal-lobbying tagħhom;

14. Jesprimi appoġġ għall-idea li r-rapporteurs tal-Parlament għandhom jipproduċu ''traċċa 
leġiżlattiva'' ta' l-attivitajiet tagħhom, li b'mod trasparenti tkun tirrifletti l-medda tal-
lobbying, tal-pariri u tal-kontribut li jkun ingħatalhom fiż-żmien li jkunu għamlu bħala 
rapporteurs;

15. Isostni li l-Parlament għandu jiddeċiedi b'mod indipendenti għal kollox 
x'kunsiderazzjoni jagħti lill-opinjonijiet li joħorġu mis-soċjetà ċivili;

16. Jemmen li r-rakkomandazzjonijiet li hemm kemm f'din l-opinjoni kif ukoll fir-rapport 
imfassal mill-Kumitat responsabbli jeħtieġu reviżjoni u azzjoni min-naħa tal-
Parlament fir-rigward tar-regoli ta' proċedura u tal-Kodiċi ta' l-Imġiba tiegħu stess kif 
ukoll tal-ħidma konġunta mal-Kummissjoni u mal-Kunsill; għalhekk, jirrakkomanda li 
jitwaqqaf, sa mhux aktar tard mill-ewwel tliet xhur ta' l-2008, Grupp ta' Ħidma għall-
Membri fi ħdan il-Parlament li jkun jista' jaħdem flimkien mal-Kummissjoni u mal-
Kunsill f'dan il-qasam.
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