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SUĠĠERIMENTI

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

A. billi 75 % tal-miżuri ta' politika ekonomika u soċjali li jikkonċernaw liċ-ċittadini Ewropej 
huwa ppreparat fi Brussell,

B. billi l-konsultazzjoni, il-parteċipazzjoni u t-trasparenza huma l-qalba ta' l-involviment 
pubbliku fil-formulazzjoni ta' politiki ta' l-UE,

C. billi l-attivitajiet ta' rappreżentanti ta' interessi qed jinfirxu b'rata mgħaġġla f'termini 
kemm tan-numru ta' atturi u kemm tat-tekniki li jintużaw, u billi dawk l-attivitajiet ikopru 
tipi differenti ta' strutturi kif ukoll ta' atturi b'interessi differenti ħafna,

D. billi s-subparagrafi 1 sa 3 ta' l-Artikolu 9(4) tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament 
jistipulaw li:

"Il-Kwesturi għandu jkollhom ir-responsabbiltà li joħorġu permessi nominattivi validi 
għal mhux aktar minn sena lil persuni li jkunu jixtiequ jidħlu fil-bini tal-Parlament ta' 
spiss bil-ħsieb li jwasslu informazzjoni lill-Membri fl-ambitu tal-mandat parlamentari 
tagħhom fl-interess tagħhom personali jew f'dak ta' terzi persuni.

Għal dan il-għan, dawn il-persuni jkunu meħtieġa li:

– jirrispettaw il-kodiċi ta' mġiba ppublikat bħala anness mar-Regoli ta' Proċedura;

– jiffirmaw reġistru miżmum mill-Kwesturi.

Dan ir-reġistru għandu jitqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku meta ssir talba għalih, 
f'kull post tax-xogħol tal-Parlament u, fil-forma mħejjija mill-Kwesturi, fl-uffiċċji ta' 
informazzjoni tiegħu fl-Istati Membri.",

E. billi l-Komunikazzjoni 53/05 tal-Kwesturi tistipula r-regoli għall-ħruġ tal-permessi għall-
'persuni li jakkumpanjaw il-Membri',

1. Jemmen li l-kundizzjonijiet attwali biex wieħed jikseb akkreditazzjoni bħala 
rappreżentant interessat, kif stipulat fl-Artikolu 9(4) tar-Regoli ta' Proċedura tal-
Parlament, huma biżżejjed u xierqa; jara l-ħtieġa, fir-rigward tat-trasparenza fl-attivitajiet 
tar-rappreżentanti interessati, li jittieħdu miżuri addizzjonali għad-dispożizzjonijiet ta' 
dak l-Artikolu; jinnota b'mod partikulari l-proposti li saru fl-abbozz ta' rapport mill-
Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali.
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