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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-iżvilupp tal-qafas għall-attivitajiet ta' rappreżentanti interessati (lobbyists) fl-
Istituzzjonijiet Ewropej 
(2007/2115(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 9(1) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra l-Green Paper bit-titolu 'Inizjattiva Ewropea għat-Trasparenza' mressqa 
mill-Kummissjoni (COM(2006)0194),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu "Segwitu tal-Green Paper 
'Inizjattiva għat-Trasparenza Ewropea'" (COM(2007)0127),

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tas-17 ta' Lulju 1996 dwar l-emendi għar-Regoli ta' 
Proċedura (lobbying fil-Parlament)1,

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tat-13 ta' Mejju 1997 dwar l-emendi għar-Regoli ta' 
Proċedura (Kodiċi ta' Kondotta li tirregola l-lobbyists)2,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali u l-opinjonijiet tal-
Kumitat għall-Kontroll Tal-Baġit, il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, il-
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel, il-Kumitat għall-
Affarijiet Legali, il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A6 0000/2007),

A. billi l-lobbying fil-Parlament Ewropew kiber sew hekk kif żdiedu wkoll il-kompetenzi tal-
Parlament, 

B. billi r-rappreżentanti interessati jwettqu rwol essenzjali fid-djalogu miftuħ u pluralista u li 
fuqu sserraħ is-sistema demokratika, u jiffurmaw sors importanti ta' informazzjoni għall-
Membri, 

C. billi hu stmat li hemm madwar 15,000 lobbyist u 2,500 organizzazzjoni tal-lobbying fi 
Brussell,

D. billi l-Kummissjoni ipproponiet li jiġi introdott reġistru komuni għar-rappreżentanti 
interessati ta' l-Istituzzjonijiet Ewropej bħala parti mill-Inizjattiva għat-Trasparenza 
Ewropea,

E. billi l-Parlament kellu r-reġistru tal-lobbyists3 tiegħu sa mill-1996, kif ukoll Kodiċi ta' 

                                               
1 ĠU C 261, 9.9.1996, p 52.
2 ĠU C 167, 2.6.1997, p 14.
3 Artikolu 9(4) tar-Regoli ta’ Proċedura
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Kondotta1 li tobbliga lil-lobbyists jaġixxu skond standards etiċi għolja, 

F. billi hemm bejn wieħed u ieħor 5,000 lobbyist registrat fil-Parlament,

Titjib fit-trasparenza tal-Parlament

1. Jenfasizza li t-trasparenza fl-Istituzzjonijiet Ewropej kollha hi prerekwiżit assolut għal-
leġittimità ta' l-Unjoni u għall-fiduċja fost iċ-ċittadini tagħha; jenfasizza li t-trasparenza hi
triq b'żewġ direzzjonijiet li hi meħtieġa kemm fix-xogħol ta' l-istituzzjonijiet infushom kif 
ukoll fost il-lobbyists;

2. Jiddeċiedi li jesplora l-fattibilità li jintroduċi 'footprint leġiżlattiv', jiġifieri lista indikattiva 
(annessa mar-rapporti tal-Parlament) ta' rappreżentanti interessati li jkunu ġew kkonsultati 
waqt il-preparazzjoni tar-rapport;

3. Jistieden lill-Kwesturi sabiex ifasslu pjan dwar kif jistgħu l-implimentazzjoni u l-kontroll 
tar-regoli tal-Parlament isiru aħjar u, permezz t'hekk, Membru jkollu jiddikjara 
kwalunkwe appoġġ li hu jew hi jirċiervi, kemm f'termini finanzjarji, ta' staff jew ta' 
materjal2; 

4. Jitlob biex ikun hemm ċarezza dwar l-Intergruppi, jiġifieri lista ta' Intergruppi reġistrati 
jew mhumiex fuq il-websajt tal-Parlament, inkluż dikjarazzjonijiet ta' interessi finanzjarji 
tar-responsabilitajiet rispettivi tagħhom; 

5. Jitlob lill-Kwesturi tiegħu sabiex jiċċaraw ir-regoli li jipprojbixxu viżitaturi li ma jkunux 
akkumpanjati fil-bini tal-Parlament (per eżempju fl-uffiċċji tal-Membri) u sabiex isaħħu l-
infurzar ta' dawk ir-regoli;

Proposta tal-Kummissjoni

6. Jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni għall-qafas aktar strutturat għall-attivitajiet tar-
rappreżentanti interessati bħala parti mill-Inizjattiva għat-Trasparenza Ewropea;

7. Jaqbel mad-definizzjoni tal-Kummissjoni ta' lobbying bħala "attivitajiet imwettqa bil-għan 
li jiġu influwenzati l-proċessi ta' formulazzjoni tal-politika u ta' teħid ta' deċiżjonijiet fl-
istituzzjonijiet Ewropej"; iqis li din id-definizzjoni hi konformi ma' l-Artikolu 9(4) tar-
Regoli ta' Proċedura;

8. Jenfasizza li kull persuna involuta li taqa' taħt dik id-definizzjoni għandha titqis bħala 
lobbyist u ttrattata bħala tali; lobbyists professjonali, lobbyists interni tal-kumpaniji, 
NGOs, think-tanks, assoċjazzjonijiet tan-negozju, trejdjunjons u organizzazzjonijiet ta' 
min iħaddem u avukati meta l-iskop tagħhom ikun li jinfluwenzaw il-politika aktar milli l-
ġurisprudenza;

9. Jilqa' fil-prinċipju l-proposta tal-Kummissjoni għal 'one-stop shop' fejn il-lobbyists jistgħu 
jirreġistraw kemm mal-Kummissjoni kif ukoll mal-Parlament; ifakkar, madankollu, fid-
differenzi essenzjali li hemm bejn il-Kummissjoni u l-Parlament bħala istituzzjonijiet; 

                                               
1 Anness IX, Artikolu 3 tar-Regoli ta' Proċedura. 
2 Anness I, Artikolu 2 tar-Regoli ta' Proċedura. 
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għalhekk iżomm id-dritt li jevalwa l-proposta tal-Kummissjoni meta din tkun finalizzata u 
hemm biss ikun jista' jiddeċiedi jekk jagħtihiex appoġġ jew le;

10. Jipproponi li, malajr kemm jista' jkun, jiġi mwaqqaf grupp ta' ħidma konġunt, 
b'rappreżentanti mill-Parlament u mill-Kummissjoni sabiex jikkunsidra l-implikazzjonijiet 
ta' reġistru komuni;  

11. Jirrakkomanda li l-Kunsill ikun parti minn dan ir-reġistru komuni possibbli; 

12. Hu konxju ta' l-argumenti favur reġistrazzjoni volontarja tal-lobbyists kif ukoll dawk favur 
reġistrazzjoni obbligatorja;  jinnota d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tibda b'reġistru 
volontarju u tevalwa s-sistema wara li tgħaddi sena; iqis it-twaqqif ta' reġistru mandatorju 
bħala xi ħaġa legalment kumplessa; ifakkar li r-reġistru tal-Parlament hu diġa mandatorju 
de facto, għaliex ir-reġistrazzjoni hija prerekwiżit biex takkwista aċċess għall-Parlament;

13. Jitlob lill-Kummissjoni sabiex tinnegozja mal-Parlament il-Kodiċi ta' Kondotta proposta 
għal-lobbyists; ifakkar lill-Kummissjoni li l-Parlament ilu b'Kodiċi bħal din għal aktar 
minn 10 snin;

14. Hu konxju tal-fatt li l-ogħla sanzjoni possibbli għal dawk il-lobbyists li jdaħħlu 
informazzjoni mhux korretta fir-reġistru jew li ma jsegwux il-Kodiċi ta' Kondotta hi t-
tkeċċija mir-reġistru;  

15. Jenfasizza l-ħtieġa li r-reġistru jkun faċli li jintuża; il-pubbliku għandu jsibha faċli li jfittex 
u jagħmel riċerka fuq ir-reġistru; 

16. Jinnota d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li titlob lir-rappreżentanti interessati, meta dawn 
jingħaqdu mar-reġistru, li jagħtu informazzjoni finanzjarja dwar dan li ġej:

– il-fatturat ta' konsulenzi professjonali u l-uffiċċji legali attribwibbli għal-lobbying ta' 
l-Istituzzjonijiet ta' l-UE, kif ukoll il-kontribuzzjonijiet relattivi tal-klijenti importanti 
tagħhom;

– stima ta' spejjeż assoċjati ma' lobbying dirett ta' l-istituzzjonijiet ta' l-UE li jsiru minn 
lobbyists interni u minn assoċjazzjonijiet tan-negozju;

– il-baġit ġenerali u l-analiżi tas-sorsi ewlenin tal-finanzjament ta' l-NGOs u t-think 
tanks; 

17. Jenfasizza li r-rekwiżit ta' l-għoti ta' informazzjoni finanzjarja għandu japplika bl-istess 
mod għal kull rappreżentant interessat;

18. Jitlob lill-Kummissjoni sabiex tagħti informazzjoni aktar speċifika dwar in-natura ta' l-
għoti ta' informazzjoni bħal din qabel ma l-Parlament jieħu xi deċiżjoni li jingħaqad mar-
reġistru;

19. Ifakkar lill-Kummissjoni li figuri finanzjarji mhumiex dejjem l-aħjar mod kif tipprovdi 
informazzjoni dwar l-iskala ta' l-attivitajiet tal-lobbying, speċjalment fil-każ ta' l-NGOs li 
jagħmlu użu estensiv minn xogħol mhux imħallas; jitlob lill-Kummissjoni sabiex 
tikkunsidra jekk deskrizzjoni bil-miktub ta' l-attivitajiet tal-lobbying tistax tkun aktar 
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informattiva;

20. Jitlob lill-korpi kompetenti sabiex jipproponu l-bidliet meħtieġa għar-Regoli ta' Proċedura;

21. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-
Kummissjoni u lill-Kunsill.
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NOTA SPJEGATTIVA

It-trasparenza ta' l-istituzzjonijiet politiċi hi prerekwiżit għal-leġittimità. Għandu jkun faċli li 
jsir skrutinju tal-mod kif isiru d-deċiżjonijiet, ta' l-influwenzi li jħallu u finalment tal-mod kif 
ir-riżorsi, jiġifieri t-taxxi tal-poplu, qed jiġu allokati. Għalhekk ir-regoli dwar il-lobbying 
huma fl-aħħar mill-aħħar kwistjoni ta' leġitimità.

Bħalissa hu stmat li hemm madwar 15,000 lobbyist u 2,500 organizzazzjoni tal-lobbying fi 
Brussell. Meta tqis il-badges tal-viżitaturi permanenti u badges "express" hemm madwar 5000 
lobbyist joperaw fil-Parlament Ewropew. 

Il-Kummissjoni fetħet diskussjonijiet dwar il-lobbying permezz ta' l-Inizjattiva għat-
Trasparenza Ewropea (ETI).  L-idea prinċipali ta' din il-proposta hi li tipprepara b'mod 
trasparenti lill-persuni involuti u tinfluwenza l-mezzi li jkunu qed joperaw meta l-atti 
leġiżlattivi jiġu ppreparati u adottati mill-istituzzjonijiet ta' l-UE. Il-Kummissjoni tipproponi 
reġistru volontarju u kodiċi ta' kondotta għal-lobbyists. Il-Parlament diġà għandu reġistru u 
kodiċi ta' kondotta stipulati fl-Artikolu 4 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew.

Dan ir-rapport hu reazzjoni għall-ETI tal-Kummissjoni. Il-Parlament Ewropew, bħala ko-
leġiżlatur, hu mistenni li jieħu pożizzjoni soda dwar rapreżentazzjoni ta' l-interessi fl-UE.

L-Istorja tar-regoli tal-lobbying fil-Parlament Ewropew

Lobbying hu suġġett li ilu jeżisti u li fuqu kien hemm kontroversji fid-dibattiti Parlamentari. 
Hemm pożizzjonijiet ferm differenti u tradizzjonijiet diversi fost is-27 Stat Membru. Fil-
maġġoranza ta' l-Istati Membri m'hemmx dispożizzjonijiet li jittrattaw dwar dawn il-gruppi 
fuq livell parlamentari jew governattiv. Min-naħa l-oħra, lobbyist fl-Istati Uniti jrid jaqra 
kważi 600 paġna ta' spjegazzjonijiet biex jagħmel l-affarijiet sew. Hi x'inhi s-sitwazzjoni, 
illum hemm kunsens wiesa' dwar il-fatt li gruppi ta' l-interess jipprovdu għajnuna siewja u 
esperta lill-awtoritajiet li jfasslu l-liġijiet fl-UE. 

Il-Parlament kien l-ewwel istituzzjoni Ewropea li indirizza l-fenomenu ta' numru dejjem 
jiżdied ta' gruppi ta' l-interess fuq livell Ewropew u speċjalment dwar il-konsegwenzi ta' din l-
evoluzzjoni għall-proċess leġiżlattiv. L-ewwel mistoqsija bil-miktub dwar it-tfassil ta' 
regolamentazzjoni potenzjali ta' l-attivitajiet tal-lobbying kienet ippreżentata fl-1989. Fl-1991, 
il-Kumitat dwar ir-regoli ta' proċedura, il-verifika tal-kredenzjali u ta' l-immunitajiet fassal 
rapport bi proposti għal kodiċi ta' kondotta u għal reġistru għal-lobbyists. Madankollu, wara 
dibattiti diffiċli fil-Kumitat, il-proposti ma ġewx imressqa fis-Sessjoni Plenarja.

Wara l-elezzjonijiet Ewropej ta' l-1994 reġa' nfetaħ id-dibattitu dwar ir-regolamentazzjoni tal-
lobbies. Rapport ieħor ta' l-istess Kumitat evita konflitti ta' terminoloġija u serraħ fuq 
definizzjoni volontarja tagħhom infushom mill-gruppi ta' l-interessi.  Il-proposti regolatorji 
kienu inqas restrittivi u meqjusa aktar miftuħa għal-lobbying minn dawk tar-rapport ta' l-
1993. Twieldet l-idea ta' reġistru, fejn ir-rappreżentanti interessati kellhom jagħmlu pubbliċi l-
attivitajiet u l-interessi tagħhom.  Mir-rappreżentanti interessati kien mistenni li jħallsu tariffi 
għar-reġistrazzjoni tagħhom, li jirrispettaw il-kodiċi ta' kondotta u li jiffirmaw ir-reġistru. 
Min-naħa tagħhom huma jakkwistaw pass u aċċess għall-partijiet tal-PE u tad-dokumenti 
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tiegħu. F'Jannar 1996, fir-rapport saru ħafna emendi fis-sessjoni plenarja u wara kien riferut 
lura lill-Kumitat.

F'Lulju 1996, instab kompromess. Rigward l-interessi finanzjarji, kull MEP ġie issa mitlub 
jagħmel dikjarazzjoni dettaljata ta' l-attivitajiet professjonali tiegħu. L-MEPs ma jistgħu 
jaċċettaw l-ebda rigal jew benefiċċju għal-qadi ta' dmirijiethom. L-assistenti reġistrati jridu 
wkoll jagħmlu dikjarazzjoni ta' kull attività oħra bi ħlas. Dawn ir-regoli kienu miżjuda mar-
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament (Art.9 u Annessi I u IX). Aktar tard ittieħdu passi oħra 
prattiċi li jolqtu l-pubblikazzjoni ta' parti minn din l-informazzjoni fuq il-paġna tal-web tal-
Parlament. Illum il-listi ta' lobbyists reġistrati, tad-dikjarazzjonijiet ta' l-interessi finanzjarji ta' 
l-MEPs u ta' l-assistenti reġistrati huma disponibbli.

Proposti mir-rapporteur

Bħala preparazzjoni għal dan ir-rapport il-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali organizza 
sessjoni ta' ħidma (workshop) dwar lobbying fl-Unjoni Ewropea fit-8 ta' Ottubru sabiex 
janalizza s-sitwazzjoni preżenti tar-rappreżentazzjoni ta' l-interessi u sabiex jakkwista 
reazzjonijiet ta' risposta mill-partijiet interessati għall-ETI tal-Kummissjoni.  Waqt il-proċess 
ir-rapporteur kien identifika dawn il-mistoqsijiet essenzjali li għandhom jiġu indirizzati fir-
rapport:

1. Kif għandu jkun identifikat lobbyist?

Il-Kummissjoni tiddefinixxi lobbying bħala "attivitajiet imwettqa bil-għan li jiġu influwenzati 
l-proċessi ta' formulazzjoni tal-politika u ta' teħid ta' deċiżjonijiet fl-istituzzjonijiet Ewropej". 
Dan hu konformi ma' l-Artiklu 4 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew  li 
jiddefinixxi lobbyists bħala "persuni li jkunu jixtiequ  jidħlu ta' spiss fil-bini tal-Parlament bil-
ħsieb li jwasslu informazzjoni lill-Membri fl-ambitu tal-mandat parlamentari tagħhom fl-
interess tagħhom personali jew fl-interess ta' terzi persuni.

Ir-rapporteur hu ta' l-opinjoni li m'għandhomx isiru differenzi kbar dwar jekk min qiegħed 
f'kuntatt mal-Parlament humiex industrijalisti jew ambjentalisti, jekk humiex rappreżentati 
interessati tal-produtturi jew tal-konsumaturi, jew jekk min qed jidħol fi djalogu ma' l-MEPs 
humiex entitajiet privati jew pubbliċi.  Barra minn hekk, meta uffiċċji legali qed jaħdmu biex 
jinfluwenzaw liġi futura, u mhux qed jirrapreżentaw xi każ quddiem il-qorti, dawn għandhom 
jiġu kkunsidrati bħala lobbyists.

2. Jekk ir-reġistru ta' gruppi ta' l-interessi għandux ikun volontarju jew mandatorju?

Il-Kummissjoni tipproponi sistema ta' reġistrazzjoni volontarja. L-inċentivi jinkludu sejħiet 
għall-attenzjoni b'mod awtomatiku għall-konsultazzjonijiet dwar kwistjonijiet ta' interess 
għall-partijiet interessati. Il-Kummissjoni bdiet konsultazzjoni wiesgħa li fiha ipparteċipaw 
kważi 200 organizzazzjoni. Ammont sew ta' reazzjonijiet bħala risposta appoġġjaw it-twaqqif 
ta' reġistru volontarju imma wħud, speċjalment l-NGOs, kienu favur approċċ obbligatorju.

Sabiex ikun hemm reġistru ġdid fil-ħin kif propost mill-ETI tal-Kummissjoni, ir-reġistru 
għandu jkun volontarju. Reġistru mandatorju jeħtieġ bażi legali. Għalhekk ir-rapporteur 
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jaqbel ma' l-approċċ tal-Kummissjoni għal reġistru volontarju. 

Madankollu, il-kwistjoni kollha tista' titqies bħala akkademika. Per eżempju, ir-reġistru tal-
Parlament hu volontarju bil-liġi, jiġifieri l-istejtus ta' lobbyist ma jitlobx reġistrazzjoni. Iżda, 
il-lobbyists kredibbli jirreġistraw. Ir-reġistru tal-Parlament hu de facto mandatorju. Fi 
kwalunkwe każ, ir-reġistru tal-Kummissjoni jiġi evalwat wara sena u, naturalment, l-iskema 
volontarja tista' wkoll tiġi evalwata mill-ġdid. 

3. Għandu jkun hemm sanzjonijiet għall-ksur tal-kodiċi ta' kondotta?

Fi skema volontarja l-ogħla sanzjoni possibbli hi t-tkeċċija mir-reġistru. Mingħajr bażi legali 
bl-ebda mod ma jista' jkun hemm penali jew sanzjonijiet oħra. Fl-opinjoni ta' lobbyist 
kredibbli, din, bl-ebda mod, ma hi sanzjoni bla sens. Madankollu, tista' tissaħħaħ is-
superviżjoni dwar kif ir-regoli għandhom jiġu rispettati.  

4. Sa liema punt għandu jkun hemm għoti ta' informazzjoni finanzjarja?

Skond il-Kummissjoni, informazzjoni finanzjarja tagħti indikazzjoni ta' l-influwenza ta' 
gruppi ta' l-interess. Il-Kummissjoni ikkonkludiet li hu meħtieġ u xieraq li titlob lir-reġistranti 
jiddikjaraw il-figuri baġitarji rilevanti u analiżi aggregat dwar klijenti ewlenin u/jew sorsi ta' 
finanzjament. L-għan ewlieni ta' l-għoti ta' din l-informazzjoni huwa sabiex jiġi żgurat li min 
jieħu d-deċiżjonijiet u l-pubbliku ġenerali jistgħu jidentifikaw u jevalwaw is-saħħa ta' l-
argumenti l-aktar importanti wara xi attivita' ta' lobbying partikolari. Il-Kummissjoni titlob 
dan li ġej

– il-fatturat ta' konsulenzi professjonali u ta' l-uffiċċji legali marbut mal-lobbying ta' l-
Istituzzjonijiet ta' l-UE, kif ukoll il-piż relattiv tal-klijenti importanti;

– għal-lobbyists "interni" u l-assoċjazzjonijiet tan-negozju stima tan-nefqa marbuta ma' 
lobbying dirett ta' l-istituzzjonijiet ta' l-UE;

– għall-NGOs u t-think tanks, għandhom jiġu ddikjarati kemm il-baġit ġenerali kif ukoll l-
analiżi tal-finanzjament skond is-sorsi ewlenin. 

Għad iridu jkunu ċċarati d-dettalji meta l-Kummissjoni tippreżenta verżjoni beta ta' l-interface 
tal-bażi tad-dejta tagħha u informazzjoni aktar espliċita dwar id-dejta mitluba. Il-figuri 
finanzjarji mhumiex dejjem l-aħjar mod sabiex tagħti informazzjoni dwar l-iskala ta' l-attività 
tal-lobbying meta, per eżempju, speċjalment l-NGOs jużaw ħafna xogħol volontarju. 

Il-mistoqsijiet li għad iridu jingħataw risposta għalihom b'mod ċar huma dwar liema hi l-
informazzjoni utli sabiex jiġu evalwati l-influwenzi esterni fuq il-proċess leġiżlattiv u kif 
dawn jistgħu jiġu akkwistati u fl-istess ħin jinżammu r-regoli tal-kunfidenzjalità leġittima u 
mingħajr ma jidħlu proċeduri amministrattivi li jitfgħu piżijiet kbar.

5. Għandux il-Parlament Ewropew ikollu reġistru komuni flimkien mal-Kummissjoni?

Il-Kummissjoni issejjah għal reġistru komuni bejn il-Kummissjoni u l-Parlament. Ir-
rapporteur iqis li fl-opinjoni pubblika l-istituzzjonijiet jidhru bħala unità waħda. Barra minn 
hekk il-partijiet interessati jixtiequ li jkollhom "one stop shop". Għalkemm l-istituzzjonijiet 
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għandhom differenzi essenzjali u jista' jkollhom bżonnijiet differenti għal-lobbyists, per 
eżempju dwar għoti ta' informazzjoni finanzjarja, din għandha tidher bħala kwistjoni 
amministrattiva. Għalhekk ir-rapporteur jipproponi grupp ta' ħidma konġunt sabiex iqis l-
implikazzjonijiet ta' reġistru komuni.

6. Titjib fit-trasparenza tal-Parlament

Ir-rapporteur iqis it-trasparenza bħala triq b'żewġ direzzjonijiet. Dan ifisser, li meta ikun 
meħtieġ li l-lobbyists ikunu aktar trasparenti, il-Parlament stess jista' jaħdem għal aktar 
trasparenza. Għalhekk ir-rapporteur isejjaħ sabiex ikun hemm kjarifika dwar intergruppi 
reġistrati u mhux reġistrati li ħafna drabi huma iffinanzjati mill-gruppi ta' l-interess.

Barra minn hekk, ir-rapporteur jipproponi li tiġi esplorata l-idea ta' "footprint leġiżlattiva" 
bħala prattika tajba, jiġifieri lista indikattiva, annessa mar-rapporti parlamentari, ta' 
rappreżentanti interessati waqt it-tħejjija tar-rapport. L-idea hi li tagħti stampa ta' l-interessi 
differenti mobilizzati mill-proċess leġiżlattiv u għalhekk tgħin lill-pubbliku, lill-midja, u lil 
Membri oħra u lil kull min hu interessat li jagħmel skrutinju tax-xogħol tal-Parlament. Min-
naħa l-oħra, ħafna drabi informazzjoni relevanti tiġi akkwistata b'mod konfidenzjali u l-
indipendenza ta' l-MEP trid tiġi difiża. Għalhekk il-fattibilità ta' idea bħal din għandha l-
ewwelnett tkun esplorata.

Per eżempju, fil-proċess ta' dan ir-rapport ta' l-inqas l-organizzazzjonijiet li ġejjin ġew 
konsultati. Xi wħud oħra bagħtu posta elettronika u taw informazzjoni malajr b'mod 
informali. 

1) BUSINESS EUROPE,
2) EUROPEAN PUBLIC AFFAIRS 
CONSULTANCIES’ ASSOCIATION 
(EPACA),
3) THE ALLIANCE FOR LOBBYING 
TRANSPARENCY AND ETHICS 
REGULATION (ALTER-EU) (FRIENDS 
OF THE EARTH EUROPE, EUROPEAN 
FEDERATION OF JOURNALISTS),
4) EUROPEAN CHEMICAL INDUSTRY 
COUNCIL (CEFIC),
5) SOCIETY OF EUROPEAN AFFAIRS 
PROFESSIONALS (SEAP),

6) FRENCH CHAMBER OF 
COMMERCE,
7) COUNCIL OF BARS AND LAW 
SOCIETIES OF EUROPE (CCEB)
8) INTERNATIONAL PUBLIC 
RELATIONS ASSOCIATION (IPRA)
9) UKLAWSOCIETY
10) WHITE&CASE
11) AMERICAN CHAMBER OF
COMMERCE
12) THE COMMISSION

Barra minn hekk, dawn li ġejjin kienu rappreżentati bħala partijiet interessati fis-sessjoni ta' 
ħidma dwar lobbying fl-UE organizzat fit-8 ta' Ottubru mill-Kumitat għall-Affarijiet 
Kostituzzjonali. Oħrajn taw l-opinjonijiet tagħhom fid-diskussjoni madwar il-mejda.

1) BUSINESS EUROPE,
2) THE EUROPEAN CONSUMERS' 
ORGANISATION (BEUC)
3) SEAP
4) EPACA

5) CORPORATE EUROPE 
OBSERVATORY (CEO)
6) ALTER-EU
7) DAIMLER ("IN-HOUSE" 
LOBBYIST)
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8) CCBE

Konklużjoni

Bħala konklużjoni, ir-rapporteur jindirizza l-importanza tat-trasparenza, isejjaħ għal 
trattament ugwali bejn ir-rapprezentanti interessati, jipproponi approċċ li fih il-Kummissjoni 
tistenna ħalli tara kif jimxu l-affarijiet permezz ta' dawn il-proposti konkreti ( jiġifieri ir-
reġistru u d-dettalji tiegħu) u jipprovdi eżempji ta' kif il-Parlament stess jista' jtejjeb it-
trasparenza tiegħu.
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