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KELMTEJN QABEL

L-Artikolu 7(6) tal-Kodiċi ta' Mġiba għall-Membri tal-Parlament fir-rigward tal-
interessi finanzjarji u l-kunflitti ta' interessi (l-Anness I tar-Regoli ta' Proċedura tal-
Parlament Ewropew) jgħid li "Il-Kumitat Konsultattiv għandu jippubblika rapport
annwali dwar l-attivitajiet tiegħu".

Minħabba l-elezzjonijiet Ewropej tal-2014, fit-30 ta' Ġunju 2014 ġie adottat rapport
semestrali li jkopri l-perjodu bejn l-1 ta' Jannar u t-30 ta' Ġunju 2014.

Dan ir-rapport semestrali b'rabta mal-ħidma tal-Kumitat Konsultattiv dwar l-Imġiba
tal-Membri jkopri l-perjodu bejn l-1 ta' Lulju u l-31 ta' Diċembru 2014 u ġie adottat
mill-Kumitat fl-24 ta' Frar 2015.
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Sommarju eżekuttiv

Dan ir-rapport ikopri t-tieni semestru tal-2014, mill-ħatra tal-membri tal-Kumitat
Konsultattiv min-naħa tal-President tal-Parlament Ewropew wara l-elezzjonijiet
Ewropej ta' Mejju 2014 u l-bidu tat-tmien leġiżlatura fl-1 ta' Lulju 2014.

Naturalment, il-Kumitat Konsultattiv il-ġdid iddedika l-parti l-kbira tal-ħin u l-
attenzjoni tiegħu liż-żewġ kompiti ewlenin li għandu, jiġifieri li jagħti parir lill-
President u jiggwida lill-Membri fir-rigward tal-interpretazzjoni u l-implimentazzjoni
tal-Kodiċi ta' Mġiba, billi jittratta t-talbiet li jagħmlu b'mod kunfidenzjali u fi żmien
30 jum.

Il-Kumitat Konsultattiv għamel ħiltu wkoll biex itejjeb is-servizz tiegħu lill-Membri,
billi jżomm il-piż amministrattiv ħafif kemm jista' jkun. Il-Kumitat għamel ukoll
enfasi speċjali biex iżid l-għarfien dwar il-Kodiċi ta' Mġiba, kemm fil-bini tal-
Parlament kif ukoll lil hinn minnu. F'dan ir-rigward għandha tiġi enfasizzata d -
dimensjoni dejjem aktar internazzjonali ta' dawn l-isforzi.

Barra minn hekk, twettaq kontroll ta' plawsibbiltà ġenerali fuq id-dikjarazzjonijiet tal-
interessi finanzjarji kollha mibgħuta mill-Membri sa mill-ewwel jum tat-tmien
leġiżlatura. Dan l-eżerċizzju ta' monitoraġġ, magħmul skont il-Miżuri ta'
Implimentazzjoni għall-Kodiċi ta' Mġiba li daħlu fis-seħħ sena ilu, wassal għall-
identifikazzjoni ta' dikjarazzjonijiet mhux ċari minn xejn inqas minn 58 Membru, li
ntalbu jagħtu kjarifika.

Barra minn hekk, 85 Membru ssottomettew 89 dikjarazzjoni aġġornata bħala parti
mill-obbligi normali ta' aġġornament. Dawn id-dikjarazzjonijiet aġġornati kienu
jinkludu total ta' 150 bidla, jiġifieri f'xi każijiet saret aktar minn bidla waħda
f'aġġornament wieħed.
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1 SFOND

Il-Kodiċi ta' Mġiba għall-Membri tal-Parlament Ewropew daħal fis-seħħ fl-
1 ta' Jannar 2012.

Bħala prinċipji gwida jispeċifika li l-Membri għandhom jaġixxu biss fl-interess
pubbliku u jwettqu ħidmithom b'diżinteress, integrità, trasparenza, diliġenza, onestà,
responsabilità u rispett għar-reputazzjoni tal-Parlament.

Il-Kodiċi ta' Mġiba jiddefinixxi l-kunflitti ta' interess u kif il-Membri għandhom
jindirizzawhom u jinkludi regoli dwar, pereżempju, attivitajiet professjonali ta' eks-
Membri.

Il-Kodiċi jobbliga lill-Membri jissottomettu dikjarazzjoni dettaljata tal-interessi
finanzjarji tagħhom.

Il-Membri huma wkoll meħtieġa jiddikjaraw l-attendenza tagħhom f'avvenimenti
organizzati minn partijiet terzi.

Dawn l-obbligi ta' żvelar huma riflessjoni tar-regoli u l-istandards esiġenti dwar it-
trasparenza stabbiliti fil-Kodiċi ta' Mġiba. L-informazzjoni li pprovdew il-Membri
fid-dikjarazzjonijiet tagħhom tista' tinstab fil-paġni tal-profil individwali tal-Membri
fuq il-websajt tal-Parlament.

Il-Membri għandhom ukoll jinnotifikaw ir-rigali li jkunu rċevew meta jkunu
rrappreżentaw lill-Parlament fil-kapaċità uffiċjali tagħhom, skont il-kundizzjonijiet
stabbiliti fil-Miżuri ta' Implimentazzjoni għall-Kodiċi ta' Mġiba. Tali rigali jitniżżlu
fir-reġistru tar-rigali.

Kwalunkwe Membru li jinstab ħati bi ksur tal-Kodiċi ta' Mġiba jista' jingħata piena
mill-President. Din il-piena titħabbar mill-President waqt is-sessjoni plenarja u tibqa'
ppubblikata b'mod prominenti fuq il-websajt tal-Parlament sa tmiem il-leġiżlatura.

2 IL-KUMITAT KONSULTATTIV DWAR L-IMĠIBA TAL-MEMBRI

2.1 Kompożizzjoni u kompiti

Il-Kumitat Konsultattiv dwar l-Imġiba tal-Membri ġie stabbilit permezz tal-
Artikolu 7(1) tal-Kodiċi ta' Mġiba. Skont l-Artikolu 7(2), il-Kumitat "għandu jkun
kompost minn ħames Membri maħtura mill-President fil-bidu tal-mandat tiegħu minn
fost il-membri tal-bureaux u l-koordinaturi tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali
u l-Kumitat għall-Affarijiet Legali, b'kunsiderazzjoni għall-esperjenza tal-Membri u l-
bilanċ politiku".
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Il-membri tal-Kumitat Konsultattiv huma:

 is-Sa Danuta Maria HÜBNER (PPE, Polonja);

 is-Sa Mady DELVAUX (S&D, Lussemburgu);

 is-Sur Sajjad KARIM (ECR, Renju Unit);

 is-Sur Jean-Marie CAVADA (ALDE, Franza); u

 s-Sur Jiří MAŠTÁLKA (GUE, Repubblika Ċeka).

Skont l-Artikolu 7(3) tal-Kodiċi ta' Mġiba, "Il-President għandu wkoll, fil-bidu tal-
mandat tiegħu, jaħtar il-membri ta' riserva tal-Kumitat Konsultattiv, wieħed għal kull
grupp mhux rappreżentat fil-Kumitat Konsultattiv […]" .

Il-membri ta' riserva tal-Kumitat Konsultattiv huma:

 is-Sa Heidi HAUTALA (Verts/ALE, Finlandja); u

 s-Sa Laura FERRARA (EFDD, Italja).

Jeħtieġ jingħad li għall -ewwel il-membru tal-grupp ALDE kien is-Sur Francisco
SOSA WAGNER (Spanja). Peress li s-Sur SOSA WAGNER irriżenja mill-kariga
tiegħu bħala Membru tal-Parlament Ewropew b'seħħ mid-19 ta' Ottubru 2014, il-
President sussegwentement ħatar lis-Sur Jean-Marie CAVADA bħala membru tal-
Kumitat Konsultattiv.

Il-kompiti tal-Kumitat Konsultattiv huma li jivvaluta każijiet ta' allegat ksur riferiti
lilu mill-President, u li jiggwida lill-Membri fl-interpretazzjoni u l-implimentazzjoni
tal-Kodiċi. Talbiet mill-Membri jiġu trattati b'mod kunfidenzjali u l-Membri huma
intitolati jimxu mal-gwida tiegħu, li tingħata fi żmien 30 jum.

Fil-bidu tal-leġiżlatura, diversi Membri esprimew it-tħassib tagħhom dwar is-
salvagwardja tal-kunfidenzjalità tal-proċedimenti tal-Kumitat. Il-president fil-kariga
daħal minnufih f'din il-kwistjoni u ddiskutiha mal-President. Bħalissa qed jiġu
implimentati proċeduri formali biex jiġi żgurat li l-kunfidenzjalità tkun osservata
b'mod strett il-ħin kollu. B'mod partikolari, il-membri kollha kif ukoll l-assistenti u l-
persunal kollu li jattendi l-laqgħat tal-Kumitat se jibdew jintalbu jiffirmaw
dikjarazzjoni ta' kunfidenzjalità; il-membri se jintalbu jinnominaw assistent wieħed li
jkun intitolat jattendi l-laqgħat; u d-dokumenti se jibdew jintbagħtu lill-membri tal-
Kumitat f'invilopp issiġillat minflok permezz tal-email.

2.2 Presidenza

Kif stabbilit fl-Artikolu 7(2) tal-Kodiċi ta' Mġiba, "kull membru tal-Kumitat
Konsultattiv għandu jieħu l-presidenza għal sitt xhur fuq bażi ta' rotazzjoni". Fil-
laqgħa kostituttiva tiegħu tas-7 ta' Marzu 2012, il-Kumitat Konsultattiv qabel li din
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"ir-rotazzjoni, fil-prinċipju, għandha ssegwi, f’ordni mill-kbir saż-żgħir, id-daqs tal-
grupp politiku tal-membri li jikkomponu l-Kumitat Konsultattiv"1.

Madankollu, il-President talab lis-Sur Karim (ECR) biex, għal raġunijiet ta'
kontinwità, iservi bħala president fil-kariga għall-ewwel semestru. Fil-fatt is-Sur
Karim huwa l-uniku membru tal-Kumitat Konsultattiv attwali li kien diġà membru fil -
leġiżlatura preċedenti. Minn hemm 'il quddiem ir-rotazzjoni kellha, fil-prinċipju,
issegwi f'ordni dekrexxenti d-daqs tal-gruppi politiċi tal-membri li jikkomponu l-
Kumitat Konsultattiv.

Għaldaqstant, is-Sur Karim ippresieda l-Kumitat Konsultattiv minn Settembru 2014
sa Frar 2015. Is-Sa Hübner (PPE) imbagħad isservi bħala president fil-kariga minn
Marzu sa Awwissu 2015. Is-Sa Delvaux (S&D) tieħu post is-Sa Hübner sa Frar 2016.
F'Marzu 2016 ikun imiss lis-Sur Cavada (ALDE) jassumi l-presidenza b'rotazzjoni.
Is-Sur Maštálka (GUE) jkun il-president fil-kariga minn Settembru 2016.

2.3 Laqgħat fl-2014 u l-2015

Il-Kumitat Konsultattiv iltaqa' erba' darbiet matul l-ewwel semestru tat-tmien
leġiżlatura.

Kalendarju tal-Laqgħat tal-Kumitat Konsultattiv fl-2014
(it-tieni semestru – il-bidu tat-tmien leġiżlatura)

it-Tlieta 23 ta' Settembru
it-Tlieta 14 ta' Ottubru
it-Tlieta 11 ta' Novembru
it-Tlieta 9 ta' Diċembru

Fil-laqgħa tiegħu tat-23 ta' Settembru 2014, il-Kumitat Konsultattiv adotta wkoll il-
kalendarju tal-laqgħat li ġej għall-2015.

Kalendarju tal-Laqgħat tal-Kumitat Konsultattiv fl-2015

it-Tlieta 20 ta' Jannar
it-Tlieta 24 ta' Frar
it-Tlieta 24 ta' Marzu2

it-Tlieta 14 ta' April
it-Tlieta 26 ta' Mejju
it-Tlieta 23 ta' Ġunju
it-Tlieta 14 ta' Lulju

1 Regoli ta' Proċedura tal-Kumitat Konsultattiv, Artikolu 3.
2 Rotazzjoni tal-presidenza: is-Sa Danuta Maria Hübner (PPE) tieħu post is-Sur Karim (ECR).
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it-Tlieta 22 ta' Settembru3

it-Tlieta 13 ta' Ottubru
it-Tlieta 10 ta' Novembru
it-Tlieta 8 ta' Diċembru

2.4 Ħidma li saret matul is-sena

2.4(i) Allegat ksur tal-Kodiċi ta' Mġiba

Matul l-ewwel semestru tat-tmien leġiżlatura, l-ebda każ ta' allegat ksur tal-Kodiċi ta'
Mġiba ma ġie riferut lill-Kumitat Konsultattiv mill-President fil-qafas tal-proċedura
stabbilita fl-Artikolu 8(1) tal-Kodiċi.

Spjegazzjoni għal dan tista' tkun l-approċċ proattiv li ġie adottat fil-konfront tas-
751 Membru elett jew rielett, b'mod partikolari fir-rigward tas-sottomissjoni tad-
dikjarazzjonijiet tal-interessi finanzjarji rispettivi tagħhom (ara l-paragrafu 3.2). F'dan
ir-rigward jeħtieġ jiġi enfasizzat li l-għan ewlieni tal-Kumitat Konsultattiv hu li jgħin
lill-Membri jissodisfaw l-obbligi ta' żvelar tagħhom, pjuttost milli jfittex raġunijiet
biex jimponi sanzjonijiet fuqhom.

2.4(ii) Gwida dwar l-interpretazzjoni u l-implimentazzjoni tal-Kodiċi ta' Mġiba

Matul is-sena, il-Kumitat Konsultattiv u s-Segretarjat tiegħu għamel ħiltu wkoll biex
jgħin lill-Membri fl-interpretazzjoni u l-implimentazzjoni korretta tal-Kodiċi ta'
Mġiba, filwaqt li jtaffi kemm jista' jkun il-piż amministrattiv.

Il-Kumitat Konsultattiv ipprovda gwida lil Membru partikolari, f'kunfidenzjalità sħiħa
u fi żmien 30 jum, f'konformità mal-Artikolu 7(4) tal-Kodiċi. B'dan il-mod, huwa
kompla jikkjarifika ulterjorment l-interpretazzjoni tar-regoli.

Pereżempju, il-Kumitat ikkjarifika ulterjorment x'għandu jsir fil-każ ta' rigali ta'
kortesija, anke meta l-valur stmat tagħhom ikun taħt il-limitu ta' EUR 150, u ta parir
lill-Membru kkonċernat dwar kif għandu jissodisfa l-obbligi ta' żvelar tiegħu b'mod
eżawrjenti u trasparenti meta jiffaċċja sitwazzjonijiet bħal dawn. Il-Kumitat
ikkjarifika wkoll ulterjorment l-obbligi ta' żvelar li għandhom il-Membri li jwettqu
attivitajiet professjonali esterni fl-istess żmien li jkunu qed jeżerċitaw l-attivitajiet
parlamentari tagħhom.

3 Rotazzjoni tal-presidenza: is-Sa Mady Delvaux (S&D) tieħu post is-Sa Danuta Maria Hübner (PPE).
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2.4(iii) Titjib fis-servizz mogħti lill-Membri u fl-għarfien dwar il-Kodiċi ta'
Mġiba

Ir-rekwiżiti ta' trasparenza stabbiliti mill-Kodiċi ta' Mġiba huma rigorużi, iżda l-
Kumitat Konsultattiv għamel ħiltu biex iżomm il-piż amministrattiv fuq il-Membri
ħafif kemm jista' jkun.

Il-linji gwida prattiċi li l-Kumitat Konsultattiv ipprovda lill-Membri sa minn meta ġie
stabbilit f'Marzu 2012 inġabru fi Gwida għall-Utenti li hi disponibbli bil-lingwi
uffiċjali kollha fuq il-websajt tal-Parlament4.

Fl-ewwel laqgħa tiegħu tat-23 ta' Settembru 2014, il-Kumitat Konsultattiv ta
istruzzjonijiet lis-Segretarjat tiegħu biex iqassam ktejjeb li jinkludi mhux biss din il-
Gwida għall-Utenti, iżda anke preżentazzjoni qasira ta' x'inhu u x'jagħmel il-Kumitat,
kif ukoll id-dokumenti u l-formoli kollha rilevanti, lill-Membri eletti ġodda kollha tal-
Parlament Ewropew. Barra minn hekk, il-membri tas-Segretarjat – skont l-
istruzzjonijiet tal-Kumitat Konsultattiv – matul is-sena għamlu għadd ta'
preżentazzjonijiet lill-Membri, lill-assistenti parlamentari u lill-persunal tal-gruppi
politiċi. Permezz ta' dan l-approċċ proattiv, il-Kumitat żied l-għarfien dwar il-Kodiċi
ta' Mġiba u naqqas ir-riskji ta' non-ottemperanza.

Barra minn dan, l-isforzi tal-Kumitat Konsultattiv li joffri servizz aktar b'saħħtu u jżid
l-għarfien ħadu wkoll dimensjoni internazzjonali. Lejn l-aħħar ta' Settembru, il-
President fil-Kariga, is-Sur Karim, iltaqa' ma' delegazzjoni ta' Membri Parlamentari u
uffiċjali għolja taċ-ċivil miċ-Ċilì u l-Messiku, li xtaqu jsiru jafu aktar dwar il-ħidma
tal-Kumitat f'dak li jirrigwarda t-trasparenza u l-etika.

3 ATTIVITAJIET RELATATI MAL-KODIĊI TA' MĠIBA

3.1 Proċedura ta' monitoraġġ għad-dikjarazzjonijet tal-interessi finanzjarji
tal-Membri

Fil-15 ta' April 2013, il-Bureau adotta Miżuri ta' Implimentazzjoni għall-Kodiċi ta'
Mġiba. Dawn daħlu fis-seħħ fl-1 ta' Lulju 2013, mingħajr effett retroattiv, u jiċċaraw
il-kamp ta' applikazzjoni tal-Artikolu 5 tal-Kodiċi dwar "rigali jew benefiċċji simili" .

Il-Miżuri ta' Implimentazzjoni jistabbilixxu li l-Membri għandhom jinnotifikaw lill-
President b'kull rigal li jkunu rċevew meta jkunu rrappreżentaw lill-Parlament fil-
kapaċità uffiċjali tagħhom, u jiddikjaraw l -attendenza tagħhom f'avvenimenti
organizzati minn partijiet terzi meta r-rimborż tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar, tal-
akkomodazzjoni jew ta' sussistenza tal-Membri, jew il-ħlas dirett ta' dawn l-ispejjeż,
ikun kopert minn parti terza.

Barra minn hekk, l-Artikolu 9 tal-Miżuri ta' Implimentazzjoni jipprevedu proċedura
ta' monitoraġġ għad-dikjarazzjonijiet tal-interessi finanzjarji tal-Membri:

4http://www.europarl.europa.eu/pdf/meps/CoC_Users_Guide_draft4web_MT_rev.pdf
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"Fejn ikun hemm raġuni li wieħed jaħseb li d-dikjarazzjoni jkun fiha tagħrif
manifestament żbaljat, nieqes mis-serjetà, li ma jistax jinqara' jew inkomprensibbli,
is-servizz kompetenti għandu, f'isem il-President, iwettaq kontroll ta' plawsibbiltà
ġenerali għal raġunijiet ta' kjarifika fi żmien raġonevoli, filwaqt li l-Membru jingħata
l-possibilità li jirreaġixxi. Fejn tali kontroll ma jiċċarax, u b'hekk ma jsolvix, il-
kwistjoni l-President għandu jieħu deċiżjoni dwar proċedimenti ulterjuri skont l -
Artikolu 8 tal-Kodiċi ta' Mġiba."

B'deċiżjoni tas-Segretarju Ġenerali tat-22 ta' April 2013, l-Unità tal-Amministrazzjoni
tal-Membri fi ħdan id-Direttorat Ġenerali għall-Presidenza ġiet nominata bħala s-
servizz kompetenti biex iwettaq dan il-kontroll ta' plawsibbiltà ġenerali f'isem il-
President.

Wara l-elezzjonijiet Ewropej tal-2014 u wara li l-Membri eletti ġodda ssottomettew
id-dikjarazzjonijiet tal-interessi finanzjarji rispettivi tagħhom, fil-ħarifa tal-2014 l-
Unità tal-Amministrazzjoni tal-Membri kkuntattjat b'mod informali xejn inqas minn
58 Membru fil-qafas ta' dan il-kontroll ta' plawsibbiltà ġenerali:

 41 Membru rielett li kienu ssottomettew dikjarazzjoni vojta jew dikjarazzjoni
li kellha t-Taqsima (A) vojta jew mhux kompluta;

 11-il Membru ġdid li kienu ssottomettew dikjarazzjoni li kellha t-Taqsima (A)
vojta; u

 6 Membri ġodda li kienu ssottomettew dikjarazzjoni vojta.

Bis-saħħa ta' dan l-ewwel kuntatt, 53 każ ġew solvuti mill-ewwel, jiġifieri l-Membri
kkonċernati ssottomettew dikjarazzjoni riveduta jew taw spjegazzjoni li fiha
ġġustifikaw adegwatament għaliex id-dikjarazzjoni inizjali tagħhom kellha tibqa' kif
kienet.

Il-ħames Membri l-oħra reġgħu ġew ikkuntattjati f'Ottubru permezz ta' ittra uffiċjali
mingħand il-President, u sussegwentement emendaw id-dikjarazzjonijiet rispettivi
tagħhom b'mod li tqies sodisfaċenti.

3.2 Sottomissjoni tad-dikjarazzjonijet tal-interessi finanzjarji tal-Membri

Kif stabbilit fl-Artikolu 4(1) tal-Kodiċi ta' Mġiba, "għal raġunijiet ta' trasparenza, il -
Membri għandhom ir-responsabilità personali li jippreżentaw dikjarazzjoni ta'
interessi finanzjarji lill-President qabel it-tmiem tal-ewwel perjodu ta' sessjoni wara
l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew […]".

Sa tmiem l-ewwel sessjoni tat-tmien leġiżlatura (bejn l-1 u t-3 ta' Lulju) wara l-
elezzjonijiet Ewropej tal-2014, 750 Membru kienu ssottomettew id-dikjarazzjonijiet
oriġinali tagħhom. L-uniku Membru li kien naqas milli jagħmel dan irċieva tfakkira
mill-President u ssottometta d-dikjarazzjoni tiegħu fil-pront.

Barra minn hekk, skont l-Artikolu 4(1), il-Membri għandhom l-obbligu li
jissottomettu d-dikjarazzjonijiet tal-interessi finanzjarji tagħhom "fi żmien 30 jum
wara li jkunu ħadu l-kariga fil-Parlament" tul il-kors tal-leġiżlatura. Matul it-tieni
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semestru tal-2014 ġew sottomessi 13-il dikjarazzjoni ġdida minn 13-il Membru ġdid,
ilkoll fil-limitu ta' żmien stabbilit għal dan l-iskop.

Fl-aħħar nett, l-Artikolu 4(1) jipprevedi li l-Membri "għandhom jgħarrfu lill-
President b'kull bidla li taffettwa d-dikjarazzjoni tagħhom fi żmien 30 jum minn din il-
bidla".

Tul is-semestru, 85 Membru ssottomettew lill-President 89 dikjarazzjoni aġġornata.
Il-fatt li erba' Membri aġġornaw id-dikjarazzjonijiet tagħhom darbtejn jispjega d-
differenza fiċ-ċifri.

Dawn id-dikjarazzjonijiet aġġornati kienu jinkludu total ta' 150 bidla, jiġifieri f'xi
każijiet saret aktar minn bidla waħda f'aġġornament wieħed.

Sostanzjalment, it-Taqsimiet (A), (D) u (I) kienu l-aktar Taqsimiet li ġew emendati ta'
spiss, b'44, 42 u 18-il modifika rispettivament.

It-tabella t'hawn taħt turi d-distribuzzjoni, Taqsima b'Taqsima, tal-modifiki li saru
matul is-sena.
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Repartition by Section of the Modifications Made by MEPs

Number of
modifications

Distribuzzjoni Taqsima b'Taqsima tal-Modifiki Magħmula mill-Membri
Numru ta' modifiki

Taqsima (A): l-attivitajiet professjonali tal-Membru matul it-tliet snin qabel il-ħatra tiegħu fil -Parlament, u l-
involviment tiegħu matul dak il -perjodu f'kumitati jew bordijiet ta' kumpaniji, organizzazzjonijiet mhux
governattivi, assoċjazzjonijiet jew kwalunkwe organu ieħor stabbilit fil-liġi.
Taqsima (B): kull ħlas li l-Membru jirċievi għat-twettiq ta' mandat f'parlament ieħor.
Taqsima (C): kwalunkwe attività regolari bi ħlas imwettqa mill-Membru fl-istess żmien li jkun qed jeżerċita l-
kariga tiegħu, kemm bħala impjegat u kemm jekk jaħdem għal rasu.
Taqsima (D): il-parteċipazzjoni f'kumitati jew bordijiet ta' kumpaniji, NGOs, assoċjazzjonijiet jew kwalunkwe
organu ieħor stabbilit fil-liġi, jew kwalunkwe attività oħra esterna rilevanti, kemm jekk imħallsa u kemm jekk
mhijiex.
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Taqsima (E): kwalunkwe attività esterna okkażjonali bi ħlas (inklużi l-attivitajiet ta' kitba, konferenzi jew
konsulenza), jekk il-kumpens totali jaqbeż EUR 5 000 f'sena kalendarja.
Taqsima (F): ishma jew sħubija f'kumpanija, fejn hemm il-possibilità ta' riperkussjonijiet fuq il-politika pubblika,
jew meta din il-parteċipazzjoni tagħti lill-Membru influwenza sinifikanti fl-affarijiet tal-organizzazzjoni
inkwistjoni.
Taqsima (G): kull għajnuna, sew finanzjarja u sew fil-forma ta' riżorsi umani jew materjali, minbarra l-għajnuna
pprovduta mill-Parlament, mogħtija lill-Membru minħabba l-attivitajiet politiċi tiegħu minn terzi persuni, li
għandhom ikunu identifikati.
Taqsima (H): kwalunkwe interess finanzjarju ieħor li jista' jinfluwenza l-eżerċizzju tal-funzjonijiet tal-Membru.
Taqsima (I): kwalunkwe informazzjoni oħra li l-Membru jixtieq jagħti.

4 AMMINISTRAZZJONI

L-Unità tal-Amministrazzjoni tal-Membri (ibbażata fi Brussell u l-Lussemburgu) fid-
Direttorat Ġenerali għall-Presidenza sservi bħala s-Segretarjat tal-Kumitat
Konsultattiv u hija s-servizz kompetenti skont l-Artikoli 2, 3, 4 u 9 tal-Miżuri ta'
Implimentazzjoni għall-Kodiċi ta' Mġiba:

Advisory.Committee@europarl.europa.eu

Parlament Ewropew
Segretarjat, Kumitat Konsultattiv dwar l-Imġiba tal-Membri
Rue Wiertz, 60
PHS 07B022
B-1047 Brussell
Il-Belġju


