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SUĠĠERIMENTI

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

Approċċ ġenerali tal-Kummissjoni

1. Jinnota li l-Kummissjoni tiddefinixxi l-lobbying bħala "attivitajiet imwettqa bil-għan li 
jiġu influwenzati l-proċessi tal-formulazzjoni tal-politika u t-teħid tad-deċiżjonijiet ta’ l-
Istituzzjonijiet Ewropej";

2. Ifakkar li l-istituzzjonijiet ta' l-Unjoni Ewropea jieħdu deċiżjonijiet mhux biss ta' natura 
leġiżlattiva, iżda wkoll dwar:

 kuntratti;

 għotjiet;

 ksur ta' obbligi;

 multi; kif ukoll

 irkupri u rinunzji;

li dwarhom il-partijiet interessati jistgħu jkunu jixtiequ jesprimu fehmithom jew 
jeżerċitaw l-influwenza tagħhom; jemmen li kwalunkwe regola jew kodiċi ta' mġiba 
futuri għandhom jitfasslu b'tali mod li jkopru l-oqsma kollha ta' l-attività ta' l-
istituzzjonijiet ta' l-UE li entitajiet jew persuni esterni jistgħu jfittxu li jinfluwenzaw;

3. Jinnota li skond il-proposta tal-Kummissjoni, il-konsulenzi dwar l-affarijiet pubbliċi, l-
unitajiet tal-lobby tal-kumpaniji (“rappreżentanti interni”), l-organizzazzjonijiet mhux 
governattivi (NGOs), it-think-tanks, l-assoċjazzjonijiet tal-kummerċ u d-ditti ta' l-avukati 
se jkunu mħeġġa jissieħbu fir-reġistru u se tingħatalhom l-opportunità li jindikaw taħt 
liema kategorija jaqgħu;

4. Jirrimarka li l-lista tal-paragrafu 3 ma tinkludix kategoriji oħrajn ta' rappreżentanti ta’ 
interess li għandhom preżenza sinifikanti fi Brussell bħal a) awtoritajiet reġjonali, 
provinċjali jew lokali, li jagħmlu lobbying f'isimhom jew f'isem kumpaniji jew entitajiet 
oħrajn li jinsabu fit-territorju tagħhom, b) ditti ta' kontabilisti li joffru firxa sħiħa ta' 
servizzi kummerċjali, inklużi l-attivitajiet ta' lobbying, jew, c) trejdunjons;

5. Jikkonkludi, mil-lista ta' kategoriji ta' lobbyists identifikati mill-Kummissjoni, li l-
approċċ tagħha huwa essenzjalment ibbażat fuq ir-regolamentazzjoni tal-lobbying tas-
settur privat, mingħajr ebda tentattiv apparenti li tiġi applikata trasparenza ekwivalenti 
għal-lobbying mir-rappreżentanti tas-settur pubbliku, bħal awtoritajiet reġjonali, 
diplomatiċi, ministri u deputati nazzjonali;  
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6. Jinnota li skond il-proposta tal-Kummissjoni, il-lobbyists li jirreġistraw b'mod volontarju 
ċerta informazzjoni dwarhom infushom ser jingħataw l-opportunità li jindikaw l-interessi 
speċifiċi tagħhom, u bħala kumpens, huma jkunu mgħarrfa dwar konsulenzi f'dawk l-
oqsma speċifiċi;

7. Ifakkar li numru kunsiderevoli ta' kontributi li rċeviet il-Kummissjoni bħala risposta 
għall-Green Paper tagħha dwar it-trasparenza, b'mod partikulari mill-NGOs, kienu favur 
approċċ obbligatorju (iżjed milli volontarju) bħala l-uniku mod kif tiġi żgurata t-
trasparenza sħiħa;

Dikjarazzjoni finanzjarja

8.  Jappoġġja l-proposta tal-Kummissjoni li se titlob lil-lobbyists reġistrati li jiddikjaraw: 

 fir-rigward tal-konsulenzi professjonali u tad-ditti tal-liġi li jeżerċitaw il-lobbying fl-
istituzzjonijiet ta' l-UE, il-fatturat konness ma' tali lobbying kif ukoll l-importanza 
relattiva tal-klijenti f'dak il-fatturat;

 fir-rigward tal-lobbyists u l-assoċjazzjonijiet tal-kummerċ interni ("in-house") attivi 
fil-lobbying, stima ta' l-ispiża assoċjata ma' l-attivita'  diretta ta' l-lobbying ta' l-
istituzzjonijiet ta' l-UE; kif ukoll

 fir-rigward ta' l-NGOs u t-think-tanks, il-baġit totali u t-taqsim f'sorsi ewlenin ta' 
finanzjament (ammonti u sorsi ta' finanzjament pubbliku, donazzjonijiet, miżati tas-
sħubija eċċ.);

9. Jemmen li huwa essenzjali għall-Membri tal-Parlament Ewropew, kif ukoll għal persuni 
oħra, li jkunu jafu għal min il-lobbyists ikunu qed iwettqu l-attività tagħhom, is-sors ta' 
kwalunkwe informazzjoni provduta jew promossa mil-lobbyists kif ukoll l-identità ta' l-
interessi li dawn jirrappreżentaw;

10. Jissuġġerixxi li kwalunkwe kodiċi ta' mġiba għandha titlob lil-lobbyists, fil-bidu ta' 
kwalunkwe laqgħa jew diskussjoni organizzata għal finijiet ta' lobbying, sabiex jindikaw 
b'mod ċar il-klijent, l-organizzazzjoni, il-moviment jew il-kampanja li jkunu qegħdin 
jaġixxu f'ismu/isimha u jekk ikunux lobbyists reġistrati;

11. Jitlob lill-Kummissjoni sabiex tispeċifika xi jkunu l-konsegwenzi jekk lobbyist jonqos 
jew jirrifjuta li jissieħeb fir-reġistru volontarju u, b'mod partikulari:

 jekk in-nuqqas jew ir-rifjut ikunx reġistrat u viżibbli b'mod ċar f'xi sezzjoni tar-
reġistru;

 jekk l-organizzazzjoni inkwistjoni wara tkunx eskluża milli tagħmel attivitajiet ta' 
lobbying mal-Kummissjoni; 

12. Huwa tal-fehma li r-reġistru għandu jinkludi sistema sempliċi biex titneħħa minnu 
informazzjoni u biex jiġu notifikati r-raġunijiet tat-tneħħija lill-persuna jew lill-entità 
konċernata;
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Kodiċi ta’ kondotta

13. Jappoġġja l-fehma tal-Kummissjoni li l-awto-regolamentazzjoni tal-lobbyists mhix 
biżżejjed; jinnota l-intenzjoni tagħha li tirrevedi u taġġorna r-rekwiżiti eżistenti li kienu 
ġew adottati fl-1992; jaqbel li l-konformità mal-kodiċi għandha ssir obbligatorja għal-
lobbyists li jkunu jixtiequ jiġu inklużi fir-reġistru l-ġdid, b'mod konformi ma' l-eżempju li 
ta l-Parlament;

14. Iqis bħala neċessarju, biex il-kodiċi ta' kondotta tkun effettiva u ċ-ċittadini Ewropej 
ikollhom fiduċja fis-sistema, li l-vjolazzonijiet tal-kodiċi jiġu individwati u sanzjonati 
b'mod kredibbli; jiġbed l-attenzjoni dwar l-importanza li s-sorveljar isir minn persuni 
kompletament indipendenti; 

Ir-regoli attwali tal-Parlament dwar il-lobbying

15. Jirrimarka li l-Parlament diġà għandu kodiċi ta' mġiba (Artikolu 3 ta' l-Anness IX tar-
Regoli ta' Proċedura) dwar il-lobbying;

16. Jirrimarka li, fir-rigward tad-definizzjoni ta' lobbyists, l-Artikolu 9(4) tar-Regoli ta' 
Proċedura jawtorizza lill-Kulleġġ tal-Kwesturi sabiex joħroġ pass għal dawk li jixtiequ li 
jkollhom aċċess frekwenti fil-bini tal-Parlament ħalli jkunu jistgħu jipprovdu 
informazzjoni lill-Membri fi ħdan il-qafas tal-mandat parlamentari tagħhom fl-interess 
tagħhom stess jew fl-interess ta' partijiet terzi;

17. Ifakkar li skond il-websajt tal-Parlament, "il-lobbyists jistgħu jkunu privati, pubbliċi jew 
entitajiet mhux governattivi. Dawn jistgħu jipprovdu lill-Parlament għarfien u 
kompetenzi speċifiċi f'bosta oqsma ekonomiċi, soċjali, ambjentali u xjentifiċi";

18. Jistieden lis-Segretarju Ġenerali sabiex jittrasferixxi l-lista tal-Parlament li telenka r-
rappreżentanti ta' gruppi ta' interess akkreditati, li bħalissa tinsab fis-sit: 
http://www.europarl.europa.eu/parliament/expert/staticDisplay.do?id=65&language għal lok 
iżjed aċċessibbli fil-websajt tal-Parlament;

Koperazzjoni interistituzzjonali

19. Jinnota x-xewqa tal-Kummissjoni li r-reġistru u l-kodiċi ta' mġiba tal-ġejjieni jkunu 
komuni għall-Kummissjoni u, ta' l-inqas, għall-Parlament, kif ukoll il-fehma tiegħu li 
reġistrazzjoni unika ("one-stop-shop") għandha tipprovdi inċentiv miżjud għall-partijiet 
interessati biex jirreġistraw;

20. Jirrikonoxxi li jekk l-istituzzjonijiet varji jkollhom arranġamenti ta' reġistru tal-lobbyists 
separati jista' jkun hemm ir-riskju ta' inkonsistenza fl-informazzjoni li jipprovdu l-
lobbyists dwar l-organizzazzjonijiet tagħhom, il-klijenti li jkunu qegħdin jaġixxu 
f'isimhom u l-livell ta' finanzjament disponibbli għal ċerta inizjattiva ta' lobbying; 
għalhekk jirrikonoxxi l-fatt li jista' jkun hemm argumenti sodi favur it-twaqqif ta' sistema 
ta' reġistrazzjoni komuni fiż-żmien opportun; 

21. Jenfasizza li l-Parlament għandu jżomm l-awtonomija tiegħu fid-deċiżjonijiet dwar jekk 
għandhomx jiġu aċċettati ċerti gruppi ta' interess jew lobbyists, skond jekk iqisx li jkunu 
rilevanti għall-irwol politiku tagħhom bħala rappreżentanti taċ-ċittadini ta' l-UE;
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22. Jissuġġerixxi li fin-nuqqas ta' arranġamenti mill-istituzzjonijiet għal reġistru komuni tal-
lobbyists, ir-reġistri individwali tagħhom, li jkunu bbażati fuq l-internet, għandhom 
jinkludu links għar-reġistri ta' istituzzjonijiet oħrajn sabiex ikun possibbli li jsir tqabbil 
bejn id-dejta tal-lobbyists;

23. Ifakkar fl-għan li tiżdied it-trasparenza vis-à-vis iċ-ċittadini Ewropej u għalhekk jinsisti li 
r-reġistri tal-lobbyists - kemm jekk komuni jew speċifiċi għall-istituzzjonijiet individwali 
- għandhom ikunu faċilment aċċessibbli fuq l-internet, b'sistema standard u faċli li jiġu 
mifhuma u mqabbla.
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