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Emenda mressqa minn Urszula Krupa

Emenda 1
Paragrafu - 1 (ġdid)

-1. wara li kkunsidra n-numru kbir ta' gruppi li jagħmlu lobbying fuq l-istituzzjonijiet 
ta' l-UE u l-influwenza enormi li għandhom fuq il-proċess ta' teħid ta' deċiżjoni,

Or. pl

Emenda mressqa minn Urszula Krupa

Emenda 2
Paragrafu - 1 a (ġdid)

-1a. billi l-motivi u l-objettivi li jiddeterminaw l-attivitajiet tal-gruppi ta' lobbying 
għandhom jiġu identifikati b'mod ċar, minħabba li hemm linja fina bejn lobbying u 
korruzzjoni,

Or. pl
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Emenda mressqa minn Chris Davies

Emenda 3
Paragrafu 1

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; jitlob li jiġi mwaqqaf reġistru 
volontarju ta' rappreżentazzjoni u lobbying li jiġbor flimkien l-istituzzjonijiet kollha 
ta' l-UE u li jsir provvediment għal dikjarazzjonijiet finanzjarji volontarji;

Or. en

Emenda mressqa minn Urszula Krupa

Emenda 4
Paragrafu 1

1. Jirrikonoxxi l-influwenza sinifikanti (tħassir) tal-lobbying fuq it-teħid ta' deċiżjonijiet 
fi ħdan l-istituzzjonijiet ta' l-UE u għalhekk il-ħtieġa ta' regoli ċari li jkopru fost 
affarijiet oħra konfini, definizzjonijiet u differenzi bejn lobbying u korruzzjoni, bil-
għan li tiġi evitata l-korruzzjoni; jemmen li sistema kredibbli u effettiva ta' 
reġistrazzjoni u rappurtaġġ fl-istituzzjonijiet Ewropej kollha, li tinkludi l-iżvelar 
finanzjarju, għandha tkun obbligatorja għal-lobbyists kollha u tkun marbuta ma' kodiċi 
komuni ta' kondotta etika; għandha tinkludi wkoll implimentazzjoni indipendenti u 
mekkaniżmu ta' sanzjonijiet;

Or. pl

Emenda mressqa minn Anne Ferreira

Emenda 5
Paragrafu 1

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 kredibbli u 
effettiva ta' reġistrazzjoni u rappurtaġġ fl-istituzzjonijiet Ewropej kollha, li tinkludi l-
iżvelar finanzjarju, għandha tkun obbligatorja għal-lobbyists kollha u tkun marbuta 
ma' kodiċi komuni ta' kondotta etika; għandha tinkludi wkoll implimentazzjoni 
indipendenti u mekkaniżmu ta' sanzjonijiet; jitlob biex id-dokumenti li jikkonċernaw 
il-lobbying, b'mod partikulari l-kodiċi komuni ta' l-etika u d-dikjarazzjonijiet ta' 
interess, jiġu pubblikati, u biex il-pubbliku jkollu aċċess faċli għalihom;

Or. fr
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Emenda mressqa minn Bairbre de Brún

Emenda 6
Paragrafu 1

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 kredibbli u 
effettiva ta' reġistrazzjoni u rappurtaġġ elettroniċi fl-istituzzjonijiet Ewropej kollha, li 
tinkludi l-iżvelar finanzjarju, għandha tkun obbligatorja għal-lobbyists kollha u tkun 
marbuta ma' kodiċi komuni ta' kondotta etika; għandha tinkludi wkoll 
implimentazzjoni indipendenti u mekkaniżmu ta' sanzjonijiet;

Or. en

Emenda mressqa minn Bairbre de Brún

Emenda 7
Paragrafu 1 a (ġdid)

1a. Jemmen li s-sistema mandatorja ta' reġistrazzjoni u rappurtaġġ għandha għallinqas 
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; kif ukoll
- żvelar finanzjarju li jinkludi intormazzjoni dettaljata dwar l-ispejjeż;

Or. en

Emenda mressqa minn Bairbre de Brún

Emenda 8
Paragrafu 1 a (ġdid)

1a. Jitlob biex kodiċi komuni ta' kondotta għal-lobbyists kollha jiġi propost mill-
Kummissjoni u biex ikun hemm qbil dwaru mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill;

Or. en

  
1 L-informazzjoni għandha tiġi aġġornata darba fis-sena.
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Emenda mressqa minn Urszula Krupa

Emenda 9
Paragrafu 1 a (ġdid)

1a. Jiġbed l-attenzjoni tal-Membri tiegħu għall-iskop ewlieni ta' l-attivitajiet tagħhom, 
b'mod speċjali biex ikunu żgurati d-dinjita l-benessri taċ-ċittadini ta' l-Istati 
Membri, li ħafna drabi jkunu f'kunflitt ma', jew mhedda minn, korporazzjonijiet jew 
gruppi sovranazzjonali; 

Or. pl

Emenda mressqa minn Chris Davies

Emenda 10
Paragrafu 1 a (ġdid)

1a. Jemmen li r-reġistru għandu jiġi aġġornat kull ġimgħa u għandu jkun disponibbli 
għall-pubbliku, u li l-persuni kollha li jżuru l-istituzzjonijiet ta' l-UE għall-iskop li 
jagħmlu rappreżentazzjonijiet jew lobbying għandhom ikunu infurmati dwar l-
eżistenza tiegħu u mħeġġa biex jikkonformaw mar-rekwiżiti tiegħu fl-interess tat-
trasparenza u tal-kjarezza;

Or. en

Emenda mressqa minn Chris Davies

Emenda 11
Paragrafu 1 a (ġdid)

1a. Iħeġġeġ lill-Membri tal-Parlament Ewropew u l-uffiċjali li jaħdmu fl-istituzzjonijiet 
ta' l-UE biex jikkonsultaw ir-reġistru qabel ma' jiltaqgħu ma' rappreżentanti u 
lobbyists;

Or. en

Emenda mressqa minn Dorette Corbey

Emenda 12
Paragrafu 1 a (ġdid)

1a. Jikkunsidra li l-Membri tal-Parlament Ewropew għandhom ir-responsabbilita 
tagħhom infushom biex jiżguraw li jirċievi informazzjoni ekwilibrata; jenfasizza li l-
Membri tal-Parlament Ewropew għandhom jiġu meqjusa kapaċi li jieħdu 
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deċiżjonijiet politiċi indipendentament minn lobbyists;

Or. nl

Emenda mressqa minn Dorette Corbey

Emenda 13
Paragrafu 1 a (ġdid)

1a. Jikkunsidra li l-Membri tal-Parlament Ewropew għandhom ir-responsabbilita 
tagħhom infushom biex jaħdmu b'mod trasparenti; għalhekk huwa tal-fehma li 
għandu jiġi adottat approċċ fejn, jekk il-Membri jressqu emenda li rċivew minn xi 
impriża, NGO jew kwalunkwe organizzazzjoni oħra, għandhom jindikaw dan fil-
ġustifikazzjoni għall-emenda;

Or. nl

Emenda mressqa minn Anne Ferreira

Emenda 14
Paragrafu 2

2. Jistieden lill-Kummissjoni biex tikkjarifika l-irwol tal-konsulenti speċjali tagħha 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 bilanċjata tad-diversi setturi tas-soċjetà;
jenfasizza li l-ebda espert li għandu kunflitt ta' interessi ma jista' jkun membru ta' 
kumitat ta' esperti u li jiġi aċċetat biss smigħ dwar il-qasam ta' għarfien speċjalizzat 
tiegħu; jistieden lill-Kummissjoni biex tippubblika fuq is-siti web tagħha reġistru li 
jkun jista' jiġi kkonsultat tas-sħubija tal-membri kollha, fosthom tal-kumitati tal-
komitoloġija, bl-aġendi u d-dokumenti tal-laqgħat tagħhom; biex tiżgura li jkun hemm 
trasparenza fit-twaqqif ta' gruppi ġodda bħal dawn;

Or. fr

Emenda mressqa minn Urszula Krupa

Emenda 15
Paragrafu 2

2. Jistieden lill-Kummissjoni biex tikkjarifika l-irwol u l-isfond tal-konsulenti (tħassir) 
tagħha u biex tippubblika l-curriculum vitae tagħhom u biex tiddefinixxi b'mod ċar 
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x'jikkostitwixxi kunflitt ta' interessi; 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 bilanċjata tad-diversi setturi tas-soċjetà u l-gruppi nazzjonali; biex 
tippubblika fuq is-siti web tagħha reġistru li jkun jista' jiġi kkonsultat tas-sħubija tal-
membri kollha, fosthom tal-kumitati tal-komitoloġija, bl-aġendi u d-dokumenti tal-
laqgħat tagħhom; biex tiżgura li jkun hemm trasparenza fit-twaqqif ta' gruppi ġodda 
bħal dawn;

Or. pl

Emenda mressqa minn Andres Tarand

Emenda 16
Paragrafu 2

2. Jistieden lill-Kummissjoni biex tikkjarifika l-irwol tal-konsulenti speċjali tagħha u 
biex tiddefinixxi b'mod ċar x'jikkostitwixxi kunflitt ta' interessi; biex tintervjeni meta 
kunflitti bħal dawn ikunu ovvji; 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 bilanċjata tad-diversi setturi tas-soċjetà; biex tippubblika fuq is-siti 
web tagħha reġistru li jkun jista' jiġi kkonsultat tas-sħubija tal-membri kollha, fosthom 
tal-kumitati tal-komitoloġija, bl-aġendi u d-dokumenti tal-laqgħat tagħhom; biex 
tiżgura li jkun hemm trasparenza fit-twaqqif ta' gruppi ġodda bħal dawn;

Or. en

Emenda mressqa minn Anne Ferreira

Emenda 17
Paragrafu 2 a (ġdid)

2a. Jistieden lill-Kummissjoni biex tipproteġi u tirrikonoxxi nies li 'jagħtu l-allarm' fuq 
l-istess livell ta' rappreżentati oħra ta' interess;

Or. fr

Emenda mressqa minn Anne Ferreira

Emenda 18
Paragrafu 2 a (ġdid)

2a. Ifakkar li dawk li 'jagħtu l-allarm' huma persuni attivi fil-qasam tar-riċerka, ta' l-
impriżi u tas-soċjeta ċivili li għandhom l-opportunita li jagħtu l-allarm minħabba l-
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perikli jew ir-riskji li ġejjin minn riċerka jew żvilupp ta' prodott partikulari, u 
għalhekk jenfasizza l-ħtieġa li jiġu adottati dispożizzjonijiet li jirregolaw l-istatus ta' 
nies li 'jagħtu l-allarm', simili għal dawk adottati f'ċerti Stati Membri;

Or. fr

Emenda mressqa minn Urszula Krupa

Emenda 19
Paragrafu 4

4. Jistieden lill-Kummissjoni biex tagħmel rapport dwar l-uffiċjali kollha li jkunu telqu 
mis-servizzi tal-Kummissjoni 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 persuna li tagħti parir, 
konsulent jew assistent, kif ukoll dwar il-kundizzjonijiet u l-projbizzjonijiet li tkun 
adottat skond l-Artikolu 16 tar-Regolamenti ta' l-Istaff;

Or. pl

Emenda mressqa minn Andres Tarand

Emenda 20
Paragrafu 4

4. Jistieden lill-Kummissjoni biex tagħmel rapport dwar l-uffiċjali kollha li jkunu telqu 
mis-servizzi tal-Kummissjoni, b'mod definit jew għall-sabbatiku għal tul definit ta' 
żmien, biex jieħdu impjieg ġdid li jkun marbut ma' l-istess qasam ta' xogħol, sa sentejn 
minn meta jkunu telqu mis-servizz, kif ukoll dwar il-kundizzjonijiet u l-
projbizzjonijiet li tkun adottat skond l-Artikolu 16 tar-Regolamenti ta' l-Istaff;

Or. en

Emenda mressqa minn Jules Maaten

Emenda 21
Paragrafu 5

5. Jistieden lill-Kummissjoni biex tagħti lista dettaljata ta' l-istaff jew esperti kollha li 
jaħdmu mal-Kummissjoni u li jkunu mħallsa mis-settur privat, nazzjonali governattiv
jew mhux tal-gvern, inkluż min qiegħed iħallashom, għal liema servizzi u fuq liema 
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fajls qegħdin jaħdmu sabiex jipprovdu informazzjoni dwar l-attivitajiet fuq livell 
Ewropew ta' persunal sekondat minn gvernijiet nazzjonali u esperti oħra;

Or. nl

Emenda mressqa minn Antonio De Blasio

Emenda 22
Paragrafu 5

5. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tagħti lista dettaljata ta' l-istaff jew esperti kollha li 
jaħdmu mal-Kummissjoni u fil-Kabinetti tal-Kummissarji u li jkunu mħallsa mis-
settur privat jew mhux tal-gvern, inkluż min qiegħed iħallashom, għal liema servizzi u 
fuq liema fajls qegħdin jaħdmu;

Or. en

Emenda mressqa minn Urszula Krupa

Emenda 23
Paragrafu 5

5. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tagħti lista dettaljata ta' l-istaff jew esperti kollha li 
jaħdmu mal-Kummissjoni u li jkunu mħallsa mis-settur privat jew mhux tal-gvern, 
inkluż min qiegħed iħallashom, kemm ilhom impjegati u fuq liema tip ta' kuntratt, 
għal liema servizzi u fuq liema fajls qegħdin jaħdmu;

Or. pl

Emenda mressqa minn Bairbre de Brún

Emenda 24
Paragrafu 5

5. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tagħti lista dettaljata ta' l-istaff jew esperti kollha li 
jaħdmu mal-Kummissjoni u li jkunu mħallsa mis-settur privat jew mhux tal-gvern, 
inkluż min qiegħed iħallashom, għal liema servizzi u fuq liema fajls qegħdin jaħdmu u 
ilhom jaħdmu fuqhom minn mindu ġew impjegati fil-Kummissjoni;

Or. en



AM\689443MT.doc 9/11 PE396.497v01-00

MT

Emenda mressqa minn Claude Turmes

Emenda 25
Paragrafu 5 a (ġdid)

5a. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Parlament Ewropew biex jippublikaw lista dettaljata 
ta' l-esperti nazzjonali sekondati kollha, is-servizzi li jaħdmu għalihom u l-fajls li 
qed jaħdmu fuqhom, kif ukoll l-amministrazzjoni nazzjonali li ssekondathom;

Or. en

Emenda mressqa minn Andres Tarand

Emenda 26
Paragrafu 6

6. Jistieden lill-Parlament biex jippubblika fuq is-sit web tiegħu lista komprensiva u 
sħiħa tal-gruppi kollha eżistenti li jinkludu fihom partiti differenti li jinvolvu l-
MEPs, inklużi intergruppi uffiċjali, intergruppi mhux reġistrati u forums ta' l-MEPs 
u l-industrija, u biex jippubblika l-membri, l-aġendi u d-dokumenti tal-laqgħat 
tagħhom kif ukoll min huma dawk li jappoġġjawhom finanzjarjament;

Or. en

Emenda mressqa minn Dorette Corbey, Kathalijne Maria Buitenweg

Emenda 27
Paragrafu 6

6. 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, iżda huwa tal-fehma li dik l-informazzjoni għandha tkun kompluta; 
għalhekk jistieden lill-Parlament biex jippubblika listi ta' l-ikliet organizzati kollha 
(ta' filgħodu, ta' nofsinhar u ta' filgħaxija) li jseħħu fil-Parlament, inklużi l-ismijiet
ta' sponsors, kif ukoll is-suġġett għal diskussjoni; iħeġġeġ lill-Parlament biex 
iżomm ukoll reġistru tal-vjaġġi mħallsa minn sponsors għall-Membri, fejn ikunu 
indikati l-ispejjeż, l-isponsor, il-parteċipanti u l-iskop tal-vjaġġ;

Or. nl



PE396.497v01-00 10/11 AM\689443MT.doc

MT

Emenda mressqa minn Claude Turmes

Emenda 28
Paragrafu 6 a (ġdid)

6a. Jistieden lill-Parlament biex jippubblika fuq is-sit web tiegħu lista komprensiva u 
sħiħa ta' l-avvenimenti ta' lobbying kollha organizzati mill-Membri tal-Parlament, 
inklużi għallinqas l-aġenda u l-isponsors;

Or. en

Emenda mressqa minn Chris Davies

Emenda 29
Paragrafu 6 a (ġdid)

6a. 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 jirrakkomanda liema 
titjibiet jistgħu jiġu mitluba għall-proċeduri interni tiegħu.

Or. en

Emenda mressqa minn Satu Hassi

Emenda 30
Paragrafu 6 a (ġdid)

5a. Jistieden lill-Parlament biex jistabbilixxi regoli ċari fejn il-Membri tal-Parlament 
jiġu mitluba biex iżommu reġistru pubbliku aġġornat tal-laqgħat ma' lobbyists 
professjonali u rappreżentanti ta' partijiet interessati fuq dawk il-fajls li għalihom 
qed jaġixxu ta' rapporteur, rapporteur fl-oppożizzjoni, jew rapporteur għall-
opinjoni, u biex iżommu arkivju pubbliku tal-proposti li jirċievu mir-rappreżentanti 
hawn fuq imsemmija;

Or. en
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Emenda mressqa minn Satu Hassi

Emenda 31
Premessa 6 a (ġdida)

5a. Jistieden lill-Parlament biex jistabbilixxi regoli ċari fir-rigward ta' kunflitti ta' 
interess sabiex ikun żgurat li l-Membri tal-Parlament ma jkunux jistgħu jsiru 
rapporteur fl-oppożizzjoni jew rapporteur għal opinjoni dwar kwistjonijiet fejn 
huma jew il-membri tal-familja tagħhom, min iħaddimhom jew min qed 
jiffinanzjalhom kampanja elezzjonali, ikollhom interess ekonomiku;

Or. en


