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I. Introduzzjoni 
1. Ir-rapport annwali tal-attività tas-Segretarju Ġenerali huwa l-mezz li bih jipprovdi l-obbligu ta’ 
rendikont tal-maniġment fi ħdan il-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) u lejn l-awtoritajiet baġitarji. 
Skont l-Artikolu 74(9) tar-Regolament Finanzjarju, l-iskop tiegħu huwa li jipprovdi informazzjoni 
dwar il-ġestjoni tar-riżorsi inklużi s-sistemi, u dwar l-effiċjenza u l-effettività tas-sistemi ta’ kontroll 
intern tagħha. 

II. Is-Segretarjat Ġenerali tal-QEA: ambjent u 
kisbiet prinċipali fl-2020 

2.1 Is-Segretarjat Ġenerali tal-QEA: introduzzjoni 

2. Il-missjoni tas-Segretarjat Ġenerali hija li jipprovdi riżorsi, servizzi u faċilitajiet xierqa biex il-QEA 
tkun tista’ twettaq il-missjoni u l-objettivi strateġiċi tagħha. Is-Segretarjat Ġenerali huwa 
responsabbli għall-amministrazzjoni tal-QEA u l-ġestjoni tal-persunal tagħha, kif ukoll għall-baġit, is-
servizzi lingwistiċi u dawk ta’ pubblikazzjoni, it-tagħlim u l-iżvilupp, il-post tax-xogħol diġitali, is-
sigurtà u s-sikurezza, u l-kontinwità tal-operat tagħha (faċilitajiet, Servizz Mediku, eċċ). 

3. Is-Segretarjat Ġenerali huwa organizzat fi tliet direttorati: 

(a) id-Direttorat Riżorsi Umani, Finanzi u Servizzi Ġenerali (SG1-DHR), li huwa responsabbli għar-
reklutaġġ, l-iżvilupp tal-karriera, it-taħriġ, il-missjonijiet, il-ġestjoni tar-riżorsi umani, is-sigurtà 
u s-Servizz Mediku; 

(b) id-Direttorat għall-Informazzjoni, l-Ambjent tax-Xogħol u l-Innovazzjoni (SG2-DIWI), li huwa 
responsabbli għall-post tax-xogħol fiżiku (binjiet, faċilitajiet tekniċi, uffiċċji, loġistika), il-post 
tax-xogħol diġitali (tagħmir tal-IT, servizzi u apparati) u l-librerija; 

(c) id-Direttorat tat-Traduzzjoni, Servizzi Lingwistiċi u Pubblikazzjoni (SG3-TLSPD), li jipprovdi 
servizzi ta’ traduzzjoni, servizzi lingwistiċi u servizzi ta’ pubblikazzjoni fil-QEA. 

4. Is-Segretarjat Ġenerali jissorvelja wkoll is-Segretarjat tal-Qorti, li jiżgura b’mod partikolari t-
tħejjija u s-segwitu bla xkiel tal-laqgħat tal-Qorti.  

5.  Fl-2020, is-Segretarjat Ġenerali kellu 331 membru tal-persunal u mmaniġġja kważi l-baġit kollu 
kemm hu tal-QEA (EUR 151 862 000). L-implimentazzjoni tal-baġit kienet sodisfaċenti meta jitqiesu 
ċ-ċirkustanzi eċċezzjonali tas-sena l-oħra, b’95.7 % tal-approprjazzjonijiet finali li ġew impenjati. Il-
pagamenti totali ammontaw għal EUR 137 132 963, b’approprjazzjoni finali totali ta’ 
EUR 152 237 000. 
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6. Il-persunal huwa ddistribwit kif ġej fost it-tliet direttorati. 

Figura 1 – Distribuzzjoni tal-persunal fis-Segretarjat Ġenerali 

 
Sors: id-Direttorat Riżorsi Umani, Finanzi u Servizzi Ġenerali. 

7. Barra minn hekk, l-SG2-DIWI jimpjega għadd sinifikanti ta’ fornituri ta’ servizzi esterni 
(77 membru tal-persunal [mhux kollha kemm huma b’impjieg full-time] fl-2020) li jaħdmu fuq il-
proġetti tal-IT tal-QEA. 

2.2 Il-punti ewlenin tas-sena 

8. L-isfida prinċipali għall-2020 kienet il-kriżi tal-COVID-19, li minħabba li ħolqot tfixkil fil-
programm ta' ħidma tagħna, ġegħlitna nikkunsidraw mill-ġdid il-prijoritajiet tagħna biex niżguraw il-
kontinwità tal-operat filwaqt li niżguraw is-sikurezza tal-Membri u tal-persunal. Hekk kif is-
sitwazzjoni eskalat, l-ewwel prijorità kienet li l-persunal tal-QEA kollu kemm hu jingħata malajr il-
mezzi tekniċi għat-telexogħol. Il-QEA kellha ssegwi wkoll l-istruzzjonijiet mogħtija mill-awtoritajiet 
nazzjonali u, għalkemm ma ġietx formalment attivata l-Politika dwar il-Kontinwità tal-Operat, il-
Kumitat tal-Ġestjoni tal-Kriżijiet beda jiltaqa’ regolarment biex jimmaniġġja u jimmonitorja r-riskji 
kumplessivi li l-istituzzjoni kienet qed tiffaċċja. 

9. Mill-istadji bikrija ħafna tal-kriżi tal-COVID-19 'il hawn, il-QEA segwiet l-istruzzjonijiet mogħtija 
mill-Gvern tal-Lussemburgu, il-pajjiż ospitanti tal-QEA, permezz ta’ varjetà kbira ta’ korpi pubbliċi. 
Skont il-Pjan tal-Kontinwità tal-Operat tal-QEA, dan il-korp prinċipali kien il-Kummissjoni Għolja 
għall-Protezzjoni Nazzjonali (HCPN). Madankollu, il-Gvern tal-Lussemburgu fl-intier tiegħu (inklużi l-
Ministeru għas-Saħħa u l-Legilux, pereżempju) kien jinsab fi stat ta’ kriżi u kkomunika mal-
istituzzjonijiet Ewropej.  

Uffiċjali

SG

Persunal temporanju

Persunal bil-kuntratt

Total tal-
persunal 
għal kull 
servizz

Total tal-persunal 
għal kull tip ta’ kuntratt 

Total tal-
persunal: 
331

Segretarjat

DHR

DIWI

TLSPD

4

4

51

53

121

233 33 65

11

2

18

1

2

41

10

12

5

6

110

66

144
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10. Il-QEA użat ukoll firxa wiesgħa ta’ sorsi ta’ informazzjoni biex tivvaluta r-riskju potenzjali għall-
kontinwità tal-operat tagħha. Dawn jinkludu:

(a) korpi internazzjonali speċjalizzati (bħall-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO), iċ-Ċentru 
Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC) u s-Santé Publique France);

(b) Networks interistituzzjonali Ewropej (bħall-Bord Mediku Interistituzzjonali (IMB) u l-Grupp ta’ 
Sigurtà Istituzzjonali);

(c) in-network informali interistituzzjonali għall-Ġestjoni tal-Kontinwità tal-Operat;

(d) il-Bord tal-Kapijiet tal-Amministrazzjoni fil-Lussemburgu (CALux);

(e) il-grupp Interistituzzjonali ta’ Skambju ta’ Informazzjoni u Koordinazzjoni.

11. Il-mezzi tekniċi għat-telexogħol għall-persunal kollu tal-QEA u għall-kuntratturi esterni tal-IT,
inklużi l-infrastruttura, l-apparati u l-liċenzji meħtieġa, tqiegħdu fis-seħħ sa mis-16 ta’ Marzu. L-
arranġamenti tax-xogħol ġew adattati malajr għas-sitwazzjoni tas-saħħa pubblika. It-telexogħol sar
obbligatorju għall-persunal kollu b’kariga mhux kritika, u l-limitu massimu għall-ġranet ta’
telexogħol tneħħa. Minn dakinhar 'il hawn, it-telexogħol baqa’ l-arranġament prinċipali.

12. Ittieħdu miżuri addizzjonali biex tiġi żgurata l-kontinwità tal-operat:

(a) it-twaqqif ta’ proċedura straordinarja għall-Qorti biex tadotta dokumenti uffiċjali;

(b) iż-żieda kbira fil-provvista ta’ korsijiet permezz tat-tagħlim elettroniku, diskussjonijiet u
preżentazzjonijiet biex isir l-adattament għar-rata ta’ 100 % telexogħol;

(c) il-ħolqien ta’ kodiċi ddedikat fl-AMS għall-persunal tal-awditjar li ma jistax jaħdem minħabba
impenji familjari (bħat-tagħlim skolastiku mid-dar) u l-għoti ta’ dispożizzjonijiet speċjali għall-
persunal li għandu tfal dipendenti bi bżonnijiet speċjali.

13. L-amministrazzjoni ħadet malajr il-miżuri li ġejjin biex tipproteġi lill-persunal:

(a) waqqfet ċellola teknika għall-kriżi tal-COVID-19 biex tagħti pariri lill-Kumitat tal-Ġestjoni tal-
Kriżijiet tal-QEA;

(b) issospendiet il-missjonijiet kollha lejn żoni b’riskju għoli ta’ COVID-19;

(c) introduċiet miżuri protettivi;

(d) wriet informazzjoni b’mod wiesa’ dwar il-ħtieġa ta’ konformità mal-miżuri ta’ iġjene (eż. avviżi
għall-persunal, posters fil-faċilitajiet sanitarji fil-binjiet tal-QEA), b’kontrolli regolari mill-
persunal tas-Sikurezza u s-Sigurtà tal-QEA;

(e) ipprovdiet sanitizzaturi tal-idejn f’żoni ewlenin tat-tliet binjiet tal-QEA;

(f) installat pannelli protettivi magħmula mill-plexiglass f’żoni fejn jiltaqgħu ħafna nies (bħar-
reception desk, il-Punt ta’ Servizz tad-DIWI, il-Punt ta’ Servizz tar-Riżorsi Umani, il-kantin u l-
kafetterija) u fl-uffiċċji kondiviżi kollha;

(g) illimitat l-aċċess għall-kmamar tal-konferenzi u tal-laqgħat, u rranġat iż-żoni tal-forniment tal-
ikel biex ikunu konformi mal-miżuri stretti ta’ iġjene u tbegħid;
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(h) tejbet it-tindif tal-uffiċċji u taż-żoni b’riskju ogħla (bħall-faċilitajiet sanitarji u l-pumijiet tal-
bibien);  

(i) offriet servizz ta’ take-away biss fil-kantin u fil-kafetterija. 

14. Twaqqfet rapidament komunikazzjoni interna dwar il-kriżijiet biex tinforma lill-persunal b’mod 
komprensiv u trasparenti dwar ir-riskji għas-saħħa relatati mal-pandemija. Sa mill-bidu tal-kriżi, id-
DHR u s-Segretarjat Ġenerali bagħtu 70 bullettin ta’ informazzjoni, minbarra l-avviżi għall-persunal 
u paġna tal-intranet iddedikata dwar il-COVID. 

15. It-tfixkil għal għarrieda kkawżat mill-pandemija tal-COVID-19 kellu impatt fuq l-
implimentazzjoni tal-baġit: l-interazzjonijiet bejn in-nies saru kważi kollha kemm huma virtwali, 
b’hekk tnaqqas l-użu ta’ xi linji baġitarji (bħall-missjonijiet, l-utilitajiet, l-ispejjeż tal-interpretar, il-
pubblikazzjonijiet, u l-organizzazzjoni ta’ laqgħat u konferenzi). Fl-istess ħin, tfaċċaw ħtiġijiet ġodda 
ta’ akkwist. L-awtoritajiet baġitarji ppermettew it-trasferiment tal-approprjazzjonijiet mhux użati 
biex iwieġbu għal ħtiġijiet ġodda: żieda fl-infiq tal-IT, aċċess ġdid għal bażijiet ta' data speċifiċi għall-
awdituri, tagħmir protettiv tas-saħħa u proġett ta' investiment ġdid fis-sigurtà (aktar informazzjoni 
hija disponibbli fir-rapporti ta’ implimentazzjoni tal-Baġit 2020). 
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III. Id-Direttorat Riżorsi Umani, Finanzi u Servizzi
Ġenerali (SG1-DHR)

16. Id-Direttorat Riżorsi Umani, Finanzi u Servizzi Ġenerali (SG1-DHR) huwa responsabbli għar-
riżorsi umani, il-finanzi, is-servizz mediku, is-sigurtà, u l-avvenimenti u l-protokoll, kif ukoll għal xi
servizzi ġenerali fil-QEA. Huwa jimmaniġġja kważi 89.3 % tal-baġit tal-QEA (EUR 135 981 000 minn
total ta’ EUR 152 237 000 għall-istituzzjoni fl-intier tagħha fl-2020), prinċipalment għas-salarji tal-
Membri u tal-persunal.

Linji baġitarji Approprjazzjonijiet 
fis-sena (f’EUR) 

Pagamenti 
(f’EUR) 

% Eżekuzzjoni 
(pagamenti fuq 

approprjazzjonijiet) 
Salarji 126 237 000 123 775 121.27 98.05 % 
Missjonijiet 3 130 000 605 152.96 19.33 % 
Servizz Mediku u Soċjali 560 000 264 248.68 47.19 % 
Persunal ieħor 2 067 000 1 604 598.05 77.63 % 
Taħriġ professjonali 721 000 394 814.04 54.76 % 
Vetturi/trasport 496 000 333 389.96 67.22 % 
Konsultazzjonijiet, studji u 
stħarriġiet 371 000 106 236.95 28.64 % 
Spejjeż ta’ rappreżentanza 213 000 31 007.88 14.56 % 
Nefqa amministrattiva oħra 2 028 000 1 440 690.57 71.04 % 
Laqgħat, avvenimenti u konferenzi 158 000 34 995.35 22.15 % 
TOTAL 135 981 000 128 590 256 94.56 % 

Nota: Minħabba l-arrotondament, jista’ jkun li d-dettalji ma jkunux jikkorrispondu mal-ammonti totali. 

17. Il-pandemija tal-COVID-19 affettwat il-baġit għall-attivitajiet kollha li jsiru wiċċ imb wiċċ mal-
pubbliku, bħall-missjonijiet, l-ispejjeż ta’ rappreżentanza, u l-laqgħat u l-konferenzi.

18. Id-Direttorat SG1-DHR kellu rwol importanti fil-ġestjoni tal-kriżi tal-COVID-19 permezz tas-
Servizz Mediku, is-Servizz għas-Sigurtà u s-Sikurezza, il-ġestjoni tal-ħin, il-ġestjoni tal-missjonijiet, u
l-komunikazzjoni relatata mal-COVID-19 għall-persunal.

19. Is-Servizz Mediku rnexxielu jorganizza mill-ġdid xogħolu rapidament biex jadatta għat-
telexogħol u jkompli bil-kompiti amministrattivi u mediċi ta’ kuljum tiegħu, filwaqt li kellu rwol
konsultattiv speċjalizzat għall-istituzzjoni u pprovda għajnuna lill-membri tal-persunal li kienu
f’diffikultà. Flimkien mat-Tim tal-Akkwist, organizza proċedura urġenti biex jipprovdi lill-QEA
tagħmir protettiv personali għall-protezzjoni tal-persunal u jiżgura li l-istituzzjoni tkun konformi
mar-regoli tal-Lussemburgu. Is-Servizz Mediku organizza wkoll il-kampanja staġjonali għat-tilqim
kontra l-influwenza għal madwar 300 membru tal-persunal, fejn applika protokolli sanitarji stretti.
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20. Anke f’dawn iż-żminijiet ta’ sfida, l-SG1-DHR irnexxielu jadatta malajr il-proċeduri tiegħu għas-
sitwazzjoni l-ġdida u kiseb il-biċċa l-kbira mill-objettivi ppjanati tiegħu. Il-kisbiet prinċipali tiegħu
kienu:

(a) irnexxielu jżomm ir-rata tal-postijiet tax-xogħol vakanti għal 2.34 %, li hija ferm inqas mill-mira
ta’ 3 %;

(b) wettaq 25 proċedura tal-għażla wara l-pubblikazzjoni ta’ avviż ta' post vakanti u t-tnedija ta’
7 sejħiet għal espressjonijiet ta’ interess għal diversi karigi;

(c) adatta l-proċeduri għall-akkoljenza ta’ membri ġodda tal-persunal, bi proċedura ibrida ġdida
(kombinament ta’ laqgħat wiċċ imb wiċċ fil-bini tal-QEA u laqgħat fuq Teams) li tqiegħdet fis-
seħħ minn Settembru 'l quddiem;

(d) żviluppa Portal għall-Membri Ġodda tal-Persunal, li se jitnieda kmieni fl-2021, sabiex tiġi
awtomatizzata l-parti amministrattiva tal-proċess ta’ akkoljenza.

21. It-tabella ta’ hawn taħt tiġbor fil-qosor ir-reklutaġġ tal-QEA.

Għadd ta’ persunal reklutat fl-
2020 

Għadd ta’ persunal reklutat fl-
2019 

Membri 3 2 
Uffiċjali 18 17 
Persunal temporanju 21 33 
Persunal bil-kuntratt 20 21 
SNEs 3 6 
Trainees 50 55 
TOTAL 115 134 

22. Fil-qasam tat-taħriġ professjonali, is-sena 2020 ġabet magħha bidla kbira: il-lockdown
ippreżenta ħafna sfidi, iżda fl-istess ħin ħoloq opportunitajiet u fetaħ bibien ġodda għat-tagħlim.
F’dan il-kuntest, it-tim għat-Taħriġ Professjonali beda proċess ta’ riflessjoni dwar kif għandu
jitwettaq it-tagħlim u l-iżvilupp fil-QEA fil-futur u ħadem ma’ konsulent estern biex jiżviluppa
programm ta’ tagħlim tul il-ħajja għall-persunal tal-QEA. L-iżviluppi prinċipali fl-2020 kienu:

(a) ċaqliq rapidu lejn it-tagħlim online wara l-lockdown;

(b) diversifikazzjoni kontinwa tal-firxa ta’ tagħlim offrut;

(c) rwol akbar fl-appoġġ tal-proċessi tal-HR u l-ġestjoni ta’ talenti.

23. Il-kooperazzjoni mal-Uffiċċju tal-Amministrazzjoni u l-Ħlas tal-Intitolamenti Individwali (PMO)
fl-2020 imxiet mingħajr xkiel: iż-żewġ timijiet tal-QEA u l-Kummissjoni jikkondividu l-istess għodod
tal-IT (Sysper, Nap u SAP) għall-ġestjoni remota tad-drittijiet finanzjarji u l-pagi.
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24. F’termini ta’ finanzi, l-isforzi tad-direttorat iffukaw fuq l-iżgurar ta’ approprjazzjonijiet
suffiċjenti fi żmien opportun għal kull linja baġitarja tal-2020. Il-Baġit 2021 ġie mħejji u ppreżentat
fil-ħin u l-migrazzjoni b’suċċess minn SAP għal SAP-HANA saret f’Settembru 2020. Il-fluss tax-xogħol
mingħajr karti, mill-fattura sal-pagament, qiegħed jaħdem fl-oqsma kollha.

25. L-Artikolu 116 tar-Regolament Finanzjarju jistabbilixxi limiti ta’ żmien biex isiru l-pagamenti
relatati ma’ kuntratti. Il-konformità ma’ dawn il-limiti hija mmonitorjata mis-sistema kontabilistika
u mis-sistema ta’ informazzjoni maniġerjali. Fl-2020, iż-żmien medju li ttieħed biex isiru tali
pagamenti kien ta’ 11-il ġurnata (meta mqabbel ma’ 11.2 ġurnata fl-2019). Fl-2020, bħal fi snin
preċedenti, ma kienx hemm talbiet għall-imgħax ta’ inadempjenza mir-riċevituri ta’ dawn il-
pagamenti.

26. Il-persunal tas-sigurtà ffoka prinċipalment fuq l-iżgurar tal-kontinwità tal-operat matul il-kriżi,
filwaqt li kompla jwettaq il-kompiti ta’ kuljum tiegħu: il-kontroll tal-aċċess għall-binjiet u l-iżgurar
ta’ superviżjoni kostanti tal-installazzjonijiet tekniċi kollha.

27. Biex isegwi r-regolamenti nazzjonali dwar il-COVID-19, it-tim għall-Avvenimenti, iż-Żjarat u l-
Protokoll irrieżamina u adatta l-proċeduri tiegħu: l-avvenimenti jistgħu jiġu organizzati kemm fuq il-
post kif ukoll f’format ibridu (kombinament ta’ avvenimenti fuq il-post u remoti).
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IV. Id-Direttorat għall-Informazzjoni, l-Ambjent
tax-Xogħol u l-Innovazzjoni (SG2-DIWI)

28. Id-Direttorat għall-Informazzjoni, l-Ambjent tax-Xogħol u l-Innovazzjoni (DIWI) huwa
responsabbli għall-post tax-xogħol diġitali (tagħmir tal-IT, servizzi u apparat) u dak fiżiku (binjiet,
faċilitajiet tekniċi, uffiċċji u loġistika) tal-QEA. Huwa jimmaniġġja wkoll il-librerija tal-QEA.

29. Fil-qasam tal-IT, is-sena 2020 kienet ikkaratterizzata ħafna mill-kriżi tal-COVID-19. Id-DIWI
pprovda soluzzjoni ta’ aċċess remot għall-utenti kollha (inkluż il-kuntratturi esterni) għat-telexogħol
sa mill-ewwel ġurnata tal-lockdown. Minn żmien il-proġett “Laptops for everybody” fl-2013
'il hawn, il-persunal kollu tal-QEA jista’ jaħdem b’mod remot bl-użu ta’ laptops u apparat OTP biex
ikollu konnessjoni. Bis-saħħa tad-deċiżjoni l-ġdida dwar it-telexogħol tal-2019, inxtraw u ġew
attivati liċenzji addizzjonali tal-VPN mingħajr limitu sa mill-11 ta’ Marzu 2020. Sas-16 ta’ Marzu,
meta t-telexogħol sar obbligatorju għall-persunal tal-QEA u għall-fornituri tas-servizzi esterni, l-
utenti kollha kienu ġew mgħammra bis-sħiħ, l-infrastruttura tal-IT kienet ġiet aġġornata u l-liċenzji
kienu ġew attivati biex jappoġġaw iż-żieda fl-għadd ta’ konnessjonijiet simultanji.

30. L-SG-DIWI introduċa wkoll il-Microsoft Teams b’mod rapidu ħafna biex jiffaċilita l-ħidma
konġunta – u, b’mod partikolari, il-vidjokonferenzi – kemm internament kif ukoll mal-partijiet
ikkonċernati esterni. Ġew żviluppati soluzzjonijiet ġodda għal-laqgħat ibridi, speċjalment għal-
laqgħat tal-Qorti u tal-Kumitat Amministrattiv. Kamra tal-konferenzi ġiet adattata għal dawn il-
laqgħat ibridi, u kmamar oħra ġew adattati għal konferenzi stampa, webinars, taħriġ u avvenimenti
oħra inkluż l-interpretar lingwistiku.

31. Apparti l-pandemija, fis-sena 2020 seħħet konsolidazzjoni tal-attivitajiet relatati mal-awditjar
diġitali:

(a) l-ECALab ippubblika r-rapport tal-attività tiegħu;

(b) ġiet ippubblikata ħarġa tal-Ġurnal tal-QEA dwar “Big Data and digital audit”;

(c) sar progress fuq it-trasformazzjoni diġitali tal-awditjar tal-aġenziji eżekuttivi;

(d) l-ECALab ikkontribwixxa għal 12-il kompitu tal-awditjar;

(e) tnediet pjattaforma ġdida għall-kondiviżjoni tal-għarfien u l-kollaborazzjoni magħrufa bħala
Teknoloġija u Innovazzjoni għall-Awditjar (TINA), għan-networking bejn il-QEA u s-SAIs tal-
Istati Membri tal-UE.

32. L-SG2-DIWI kkontribwixxa wkoll għall-attivitajiet tal-Kumitat ta' Tmexxija Diġitali, u b’mod
partikolari għall-gruppi pop-up u għat-tħejjija ta’ pjan ta’ żvilupp, kif ġie mitlub jagħmel. L-intranet
il-ġdid, maħruġ f’Jannar, sar il-portal uniku ta’ aċċess għal servizzi diġitali u għal informazzjoni fil-
QEA. Dan iffaċilita l-ħolqien ta’ applikazzjonijiet għall-apparati mobbli u tejjeb l-aċċess għall-
informazzjoni fil-QEA.

33. BibliotECA-discovery, is-sistema l-ġdida ta’ ġestjoni tal-librerija li ħarġet f’April, u AWARE, il-
pjattaforma ta’ metodoloġija u gwida tal-QEA li ħarġet f’Mejju, huma sistemi ġodda ewlenin għall-
iffaċilitar tal-ġestjoni tal-għarfien fil-QEA, flimkien mal-31 nod ta’ għarfien tal-QEA appoġġati mis-
siti kollaborattivi ta’ Sharepoint.



12

34. Ingħatat attenzjoni speċjali liċ-ċibersigurtà, bl-implimentazzjoni ta’ għodod biex itejbu l-
proċessi ta’ monitoraġġ u prevenzjoni tagħna, u lill-kontinwità tal-operat. Inkiseb valur ta’ 99.97 %
għall-KPI dwar id-“disponibbiltà ta’ sistemi kritiċi”. F'dan il-qasam, intgħażlet sistema ġdida għall-
monitoraġġ tas-sigurtà u s-sottrazzjoni tat-theddid, kif ukoll software li jipproteġi kontra t-theddid
għall-apparati mobbli korporattivi. Twettqu bosta webinars ta’ sensibilizzazzjoni, li jindirizzaw
kwistjonijiet bħas-siġurtà tal-IT waqt it-telexogħol. L-għodod taċ-ċibersigurtà tal-QEA ġew aġġornati
biex jiġu protetti kontra l-vulnerabbiltajiet identifikati.

35. F’termini ta’ bini tal-infrastruttura, inbdiet ir-rinnovazzjoni tal-binja K2, tlestiet l-entratura tal-
garaxx fil-binja K3 u ċ-ċertifikazzjoni mill-ġdid tal-EMAS inkisbet fi żmien opportun. It-tim tal-
faċilitajiet ħejja l-operazzjoni “lura fil-bini”, li s-suċċess tagħha ġie kkonfermat mill-kisba tat-tabella
“Żona Sikura mill-COVID-19” f’Ottubru 2020.

36. Sfida oħra kienet l-organizzazzjoni tal-possibbiltà tar-ritorn lura fil-bini tal-QEA sa nofs Ġunju, li
kienet tinvolvi analiżi tar-riskju ġdida, proċeduri ġodda, miżuri ġodda, kif ukoll l-għoti ta’
soluzzjonijiet diġitali għall-iżgurar tal-kontinwità tal-proċess deċiżjonali tal-QEA: aċċess għad-
dokumenti, laqgħat informali bil-vidjow u laqgħat ibridi, kif ukoll soluzzjoni għall-ivvutar
elettroniku.

37. L-SG2-DIWI jimmaniġġja 97.0 % tal-baġit tal-QEA. L-użu li għamel tal-approprjazzjonijiet fl-
2020 kien kif ġej:

Linji baġitarji 
Approprjazzjonijiet 

fis-sena 
(f’EUR) 

Pagamenti 
(f’EUR) 

% Eżekuzzjoni 
(pagamenti fuq 

approprjazzjonijiet) 
Teknoloġija tal-
informazzjoni 10 093 000 5 561 329.26 55.10 % 
Librerija u arkivji 590 000 433 005.89 73.39 % 
Binjiet u faċilitajiet 4 038 000 1 971 591.57 48.83 % 
TOTAL 14 721 000 7 965 927 54.11 % 

Nota: Minħabba l-arrotondament, jista’ jkun li d-dettalji ma jkunux jikkorrispondu mal-ammonti totali. 

38. Taħt binjiet u faċilitajiet, kien hemm riporti relatati mat-tindif u l-manutenzjoni (EUR 782 975),
is-sigurtà u s-sorveljanza tal-binjiet (EUR 569 018) u l-konsum tal-enerġija (EUR 206 273). Taħt
teknoloġija tal-informazzjoni, EUR 4 732 154 ġew riportati għall-2021 biex ikopru pagamenti
ppjanati għal proġetti ewlenin tal-IT. Għal-librerija, ġie riportat l-ammont ta’ EUR 156 994.
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V. Id-Direttorat tat-Traduzzjoni, Servizzi
Lingwistiċi u Pubblikazzjoni (SG3-TLSPD)

39. F’sena drammatikament affettwata mill-kriżi tal-COVID-19, ix-xogħol kompla għaddej mingħajr
tfixkil kbir u, minkejja l-miżuri speċjali, it-TLSPD ittraduċa u ppubblika b’suċċess il-prodotti kollha li
ġew mitluba matul is-sena. Huwa kkompleta 97.71 % tat-traduzzjonijiet sad-data ta' skadenza
mitluba – ferm aktar mill-indikatur tal-prestazzjoni ta’ 95 %.

40. Fl-2020, l-output totali tat-TLSPD ta’ paġni tradotti u riveduti kien ta’ 234 414, meta mqabbel
ma’ 223 468 paġna fl-2019 – żieda ta’ 4.90 % fuq is-sena preċedenti. L-għadd ta’ paġni tradotti
internament żdied bi 8.90 %, bi tpaċija għat-tnaqqis ta’ 7.12 % fl-għadd ta’ paġni esternalizzati. Dan
jidher li kien prinċipalment dovut għal-lockdown u għall-fatt li l-istaff ħa inqas ġranet ta’ liv, li
ppermettew li jsir aktar xogħol internament. L-għadd totali ta’ Formoli ta’ Talba għal Traduzzjoni
rċevuti kien ta’ 2 862 (żieda minn 2 489 fl-2019).

41. It-tradutturi jkomplu jaqdu rwol importanti fl-attivitajiet tal-awditjar, prinċipalment fil-forma
ta’ appoġġ lingwistiku matul iż-żjarat tal-awditjar kif ukoll fil-forma ta’ editjar approfondit u appoġġ
fl-abbozzar bl-Ingliż għal prattikament il-pubblikazzjonijiet kollha tal-QEA. It-tim tas-Servizzi
Lingwistiċi tal-Ingliż (ELS) issa huwa attur ewlieni fl-istadji kollha tal-produzzjoni ta’ rapport, mill-
abbozzar tal-previżjonijiet ta’ awditu għar-rieżaminar tal-istqarrijiet għall-istampa li jħabbru l-
pubblikazzjoni tal-prodott finali. Għar-rapporti annwali, membru tal-ELS jattendi b’mod sistematiku
wkoll għal-laqgħat kontradittorji għal kull kapitolu biex jipprovdi input lingwistiku dwar it-test li
jkun qed jevolvi.

42. Id-Direttorat SG3-TLSPD jimmaniġġja inqas minn 1 % tal-baġit tal-QEA. L-użu li għamel minn
dawn l-approprjazzjonijiet fl-2020 kien kif ġej:

Linji baġitarji 
Approprjazzjonijiet fis-

sena 
(f’EUR) 

Pagamenti 
(f’EUR) 

% Eżekuzzjoni 
(pagamenti fuq 

approprjazzjonijiet) 
Esternalizzazzjoni u 
kooperazzjoni 
interistituzzjonali  657 000.00 414 026.77 63.02 % 
Interpreti 232 000.00 20 924.00 9.02 % 
Pubblikazzjoni 271 000.00 88 423.32 32.63 % 
TOTAL 1 160 000 523 374 45.12 % 

Nota: Minħabba l-arrotondament, jista’ jkun li d-dettalji ma jkunux jikkorrispondu mal-ammonti totali. 

43. Il-pandemija waqqfet il-laqgħat wiċċ imb wiċċ u b’hekk, l-użu ta’ interpreti. Il-baġit li ma
ntużax fil-qasam tal-pubblikazzjoni ġie ttrasferit biex ikopri ħtiġijiet urġenti f’oqsma oħra, bħall-IT u
s-Servizz Mediku.
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VI. L-akkwist fi ħdan is-Segretarjat Ġenerali
44. Fl-2020, il-QEA użat il-proċedura nnegozjata taħt il-punt 11.1(c) tal-Anness I tar-Regolament
Finanzjarju biex tikkonkludi kuntratt wieħed b’valur ta’ aktar minn EUR 60 000. Dan il-kuntratt kien
għax-xiri ta’ tagħmir protettiv personali (PPE) magħżul, b’valur totali ta’ EUR 123 090.20. Il-Gvern
tal-Lussemburgu kien għamel obbligatorju l-użu tal-maskri fil-postijiet kollha miftuħa għall-
pubbliku, għall-attivitajiet fi spazju magħluq, u fuq it-trasport pubbliku. Il-QEA ddeċidiet li tixtri l-
PPE b’mod urġenti biex tkun mgħammra sew f’każ tal-eventwali ftuħ mill-ġdid tal-binjiet tagħha
(tmiem Mejju/nofs Ġunju 2020) u biex tipprevieni t-tixrid tal-COVID-19 fil-bini.

45. Il-QEA bagħtet l-istedina għall-preżentazzjoni tal-offerti lil seba’ kumpaniji. Mill-kumpaniji
mistiedna, tnejn biss kienu wieġbu lura. Il-kuntratt b’valur ta’ EUR 123 090 ingħata lil Praxisdienst
GmbH.

46. Il-lista annwali ta’ kuntratti, inklużi dawk b'valur bejn EUR 15 000 u EUR 60 000 li ġew konklużi
wara proċedura nnegozjata, se tkun disponibbli fuq is-sit web tal-QEA sa mhux aktar tard mit-
30 ta’ Ġunju 2021.

47. Il-proċeduri nnegozjati kollha kienu suġġetti għall-proċeduri ta’ kontroll intern rigorużi tal-
QEA, li jiżguraw il-legalità, ir-regolarità u l-ġestjoni finanzjarja tajba.
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VII. L-effiċjenza u l-effettività tas-sistemi ta’
kontroll intern tas-Segretarjat Ġenerali

7.1 Is-sistemi ta’ kontroll intern tas-Segretarjat Ġenerali u l-bidliet 
prinċipali fl-2020 

48. Is-Segretarjat Ġenerali jopera fi ħdan qafas legali li jinkludi:

o ir-Regolament Finanzjarju;

o ir-Regolamenti tal-Persunal;

o il-qafas ta’ kontroll intern tal-QEA;

o ir-regoli ta’ proċedura tal-QEA;

o ir-regoli interni għall-implimentazzjoni tal-baġit;

o il-karta tal-kompiti u r-responsabbiltajiet tal-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni b’sottodelega;

o id-deċiżjonijiet kollha rigward l-użu tar-riżorsi umani, materjali u finanzjarji tal-QEA.

49. Fl-2020, il-qafas ta’ kontroll intern tal-QEA ġie aġġornat wara r-reviżjoni tar-Regolament
Finanzjarju fl-2018 u l-pubblikazzjoni ta’ verżjoni ġdida tal-Kontroll Intern – Qafas Integrat (il-“Qafas
COSO”) mill-Kumitat tal-Organizzazzjonijiet li Jisponsorjaw il-Kummissjoni Treadway. Il-qafas
rivedut inbidel minn sistema bbażata fuq standards għal waħda bbażata fuq prinċipji u jagħti aktar
piż lill-ġudizzju professjonali. Il-qafas ta’ kontroll intern ma biddilx b’mod sostanzjali s-sistemi ta’
kontroll intern tas-Segretarjat Ġenerali iżda għamel enfasi akbar fuq il-valutazzjoni u l-
komunikazzjoni xierqa tad-defiċjenzi fil-kontroll intern, kemm għall-proċessi finanzjarji kif ukoll
dawk mhux finanzjarji.

50. Is-sistema ta’ kontroll intern tal-QEA tikkonsisti minn proċeduri (ibbażati fuq COBIT 5 għad-
DIWI), superviżjoni tal-ġestjoni, kontrolli ta’ prevenzjoni u detezzjoni, u kontrolli awtomatizzati
inkorporati f’sistemi tal-informazzjoni li jkopru l-proċessi tan-negozju prinċipali tas-Segretarjat
Ġenerali. Hija tiżgura l-legalità, ir-regolarità u l-ġestjoni finanzjarja tajba u tiffaċilita l-kisba tal-
objettivi operazzjonali ta’ kull direttorat. Fl-2020, l-istruttura organizzazzjonali tal-amministrazzjoni
baqgħet stabbli, u l-ftit bidliet li saru kienu ġew ikkomunikati f’waqthom; is-sistema ta’ kontroll
intern ma nbidlitx b’mod sinifikanti fl-2020.

51. Il-proċessi tan-negozju finanzjarji huma mmaniġġjati bl-użu tas-SAP, li jippermetti
segregazzjoni xierqa tad-dmirijiet bejn l-inizjazzjoni, il-verifikazzjoni u l-validazzjoni mill-uffiċjal tal-
awtorizzazzjoni. Is-sistema tkopri l-ġestjoni baġitarja, ir-riżervi tal-fondi, l-impenji, l-ordnijiet ta’ xiri
u l-kontroll tal-kuntratti u tal-fatturi skont ir-Regolament Finanzjarju u r-regoli u l-proċeduri interni
tal-QEA. Hija tipprovdi wkoll kontrolli awtomatizzati biex tipprevieni żbalji meta tiġi pproċessata d-
data finanzjarja. Barra minn hekk, il-proċessi inizjali għall-persunal u dawk li jwettqu l-
verifikazzjonijiet isegwu listi ta' kontroll biex jivvalutaw il-konformità mar-Regolament Finanzjarju
fir-rigward tal-impenji baġitarji u l-ordnijiet għal ħlas.
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52. L-SG1-DHR u l-SG2-DIWI stabbilew programm ta’ kontrolli għall-evalwazzjoni tal-konformità
mar-Regolament Finanzjarju u mad-deċiżjonijiet tal-Qorti, u għall-monitoraġġ tal-ilħuq tal-objettivi
operazzjonali ta’ kull direttorat. Is-sistema ta’ kontroll tal-SG3-TLSPD tiffoka fuq il-kwalità tat-
traduzzjoni.

53. Il-programm ta’ kontroll tal-2020 tal-SG1-DHR ħa inkunsiderazzjoni l-konsegwenzi tal-
pandemija tal-COVID-19 u ġie stabbilit fuq il-bażi tal-analiżi tar-riskju tal-2020, is-sejbiet tal-kontrolli
tal-2019, id-diskussjonijiet mal-PMO, u r-rakkomandazzjonijiet mill-awdituri interni u esterni. Il-
programm ta’ kontroll ex post jiffoka prinċipalment fuq ir-riskji finanzjarji, billi l-biċċa l-kbira mill-
baġit tal-QEA hija taħt ir-responsabbiltà tal-SG1-DHR. Il-kontrolli ex post ikopru:

(1) il-legalità u r-regolarità tal-pagamenti li saru fuq il-linji baġitarji mmaniġġjati mid-Direttur;

(2) il-missjonijiet illikwidati mill-PMO abbażi tal-gwida tal-QEA dwar il-missjonijiet u d-
deċiżjoni tal-Qorti dwar l-applikazzjoni tagħha;

(3) il-biljetti li jinħarġu mill-aġenzija tal-ivvjaġġar u li ma jintużawx;

(4) il-kontroverifiki addizzjonali għall-ispejjeż tal-missjonijiet u tar-rappreżentanza tal-
Membri biex jiġi identifikat rimborż potenzjalment doppju tal-ikliet u biex jinżamm kont
tal-konsum tal-fjuwil mill-vetturi uffiċċjali;

(5) il-preċiżjoni u l-kompletezza tad-dokumenti fil-fajls personali tal-membri tal-persunal;

(6) l-assenzi tal-persunal u l-ħinijiet tax-xogħol; u

(7) il-flus kontanti għal spejjeż żgħar.

54. Il-kontrolli ex ante jitwettqu fuq l-ispejjeż tal-missjonijiet u tar-rappreżentanza tal-Membri. Il-
programm ikopri wkoll il-kontrolli tal-PMO fuq il-pagi tal-QEA u d-drittijiet finanzjarji tal-persunal
tagħha.

55. Il-pjan ta’ kontroll ex post tal-SG2-DIWI fl-2020 kien ibbażat fuq ir-riżultati tar-rieżaminar tar-
reġistru tar-riskju fl-2021, il-valutazzjoni tal-maturità tal-proċess fl-2019 u s-segwitu għar-
rakkomandazzjonijiet tal-awditjar intern. Huwa jieħu inkunsiderazzjoni wkoll il-kontrolli mwettqa
mill-awditur estern bħala parti mir-rieżaminar annwali tal-IT. Il-programm ta’ kontroll ikopri erba’
punti:

(1) is-sistema għall-ġestjoni tal-aċċess fiżiku għall-binjiet tal-QEA;

(2) ir-riskju tat-telf ta’ għarfien intern u t-tnaqqis fl-għarfien;

(3) il-konformità mal-limitu massimu ta’ EUR 15 000 għal kuntratti ta’ xiri b’valur baxx;

(4) il-prova tal-kunsinna għax-xiri li sar minn mindu bdew il-lockdown u t-telexogħol.

56. Fl-SG3-TLSPD, il-kontrolli jikkonċernaw kwistjonijiet relatati mal-kwalità tat-traduzzjoni u f’każ
ta’ evalwazzjoni negattiva jiġu imposti penali. Il-kontrolli finanzjarji ex post ma kinux ippjanati
minħabba n-natura sempliċi tal-infiq fil-qasam. L-infiq kollu huwa bbażat fuq kuntratti ta’ xiri
interistituzzjonali jew imur lejn l-għodda ta’ esternalizzazzjoni interistituzzjonali.
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7.2 Ħarsa ġenerali lejn il-ġestjoni tar-riskju u l-impatt tal-COVID-19 fuq 
l-analiżi tar-riskju 

57. Iċ-ċiklu ta’ kontroll intern annwali tas-Segretarjat Ġenerali jinkludi rieżaminar annwali tal-
valutazzjonijiet tar-riskju li jkunu saru minn kull direttorat. Dan ir-rieżaminar jagħti lok għal pjanijiet 
ta' azzjoni għall-ġestjoni tar-riskju, li jittieħdu inkunsiderazzjoni fit-tfassil u fl-implimentazzjoni tal-
kontrolli kemm ex ante kif ukoll ex post. Ir-riżultati tal-kontrolli mbagħad jikkontribwixxu għad-
dikjarazzjoni annwali tal-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni b’delega fir-rapport annwali tal-attività, kif ukoll 
għall-valutazzjonijiet tar-riskju tas-sena ta’ wara. It-tfassil tas-sistemi ta’ kontroll intern jieħu wkoll 
kont dovut tal-kosteffettività. 

58. Iċ-ċiklu ta’ valutazzjoni tal-2020 inizjalment identifika r-riskji trażversali li ġejjin fit-tliet 
direttorati tas-Segretarjat Ġenerali: 

(a) is-sitwazzjoni tal-Brexit li wasslet għal restrizzjonijiet fir-riżorsi jew għal impatti negattivi oħra; 

(b) in-nuqqas ta' konformità mar-Regolament Finanzjarju; 

(c) id-dipendenza fuq l-esternalizzazzjoni, inkluż lill-Kummissjoni; 

(d) il-kwistjonijiet dwar il-persunal: problemi biex tingħata stima tal-ħtiġijiet ta’ reklutaġġ fil-futur 
jew biex jiġi attirat u miżmum il-persunal; maniġers tat-traduzzjoni li ma jistgħux ikomplu 
jipprovdu aċċertament tal-kwalità; 

(e) in-nuqqas ta’ konformità mar-Regolament dwar il-Protezzjoni tad-Data, jew ksur ta’ data; 

(f) il-problemi bl-għodod tal-IT; 

(g) il-ġestjoni tal-għarfien: nuqqas ta’ żamma jew ta’ żvilupp ta’ għarfien intern adegwat. 

59. Din l-analiżi, imwettqa fl-2019, kienet iddominata mill-pandemija tal-COVID-19 f’Marzu 2019; 
l-SG1-DHR u l-SG2-DIWI aġġornaw ir-reġistri tar-riskju tagħhom. L-SG3-TLSPD ma kellux bżonn 
jirrieżamina l-valutazzjoni tar-riskju tiegħu. 

60. L-SG1-DHR, li huwa inkarigat mill-miżuri tas-sigurtà u tas-saħħa, żied riskju ġdid: ir-riskju ta’ 
kontaġju tal-persunal fuq il-post tax-xogħol. Dan ir-riskju kien ġie vvalutat bħala wieħed baxx 
sakemm jiġu segwiti r-rakkomandazzjonijiet ikkomunikati mill-Gvern tal-Lussemburgu biex tiġi 
kkontrollata l-pandemija u jiġi pprovdut tagħmir xieraq (bħal maskri u sanitizzaturi tal-idejn). Ir-
riskji l-oħra fir-reġistru tad-DHR ma nbidlux, minkejja li t-timijiet impenjaw ruħhom b’mod 
approfondit fi kwistjonijiet li rriżultaw mill-pandemija tal-COVID-19. 

61. L-SG2-DIWI, li huwa inkarigat mill-proġetti fuq skala kbira tal-IT u l-binjiet, inkluda riskji kritiċi 
fir-reġistru tar-riskji tiegħu għall-2020, li jirriflettu l-inċertezzi attwali. Ġie aġġornat riskju ġenerali 
ta’ instabbiltà fl-ekonomija u fis-sitwazzjoni politika (minħabba l-Brexit), li qabel kien ivvalutat bħala 
kritiku, biex jieħu kont tal-COVID-19. Minħabba li ċ-ċirkustanzi attwali jipperikolaw l-ikkompletar 
f'waqtu tax-xogħlijiet ta’ rinnovazzjoni, ġie inkluż riskju ġdid li jikkonċerna l-impatt tal-pandemija 
tal-COVID-19 fuq il-proġett tal-binja K2. 

62. L-SG3-TLSPD ma kellux bżonn jirrieżamina l-valutazzjoni tar-riskju tiegħu. Ir-reġistru tar-riskju 
tiegħu jiffoka fuq kwistjonijiet ta’ kwalità jew għodod b’rabta mat-traduzzjoni jew il-pubblikazzjoni. 
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7.3 Rieżaminar tal-effiċjenza u l-effettività tas-sistemi ta’ kontroll 
intern 

63. F’Jannar 2021, id-direttorati kollha eżaminaw ir-riżultati tal-kontrolli ex ante u ex post
tagħhom, u aġġornaw il-valutazzjonijiet tar-riskju u l-pjanijiet ta' azzjoni għall-ġestjoni tar-riskju
tagħhom. Il-kontrolli ex post ma identifikawx xi dgħufijiet kbar fis-sistemi ta’ kontroll intern. Id-
diretturi rrieżaminaw ukoll l-istatus tar-rakkomandazzjonijiet kollha tal-awditjar intern li kienu
pendenti biex jiżguraw li jkunu jiġu implimentati sad-dati ta' skadenza meħtieġa. L-uffiċċjal tal-
awtorizzazzjoni b’delega eżamina l-informazzjoni fir-rapporti dwar il-kontrolli interni li ġew
ikkumpilati mid-diretturi kollha qabel iffirmaw d-dikjarazzjoni tiegħu skont l-Artikolu 74(9) tar-
Regolamenti Finanzjarju.

64. Il-kontrolli ex ante tad-DHR fuq il-missjonijiet tal-Membri wrew tnaqqis fl-għadd ta’
missjonijiet (tnaqqis ta’ 76.5 % meta mqabbla mal-2019). L-istess xejra ġiet osservata għall-ispejjeż
ta’ rappreżentanza tal-Membri u għall-missjonijiet tax-xufiera. Il-kontrolliex ante fuq it-tip ta’ fjuwil
u l-konsum tal-fjuwil għall-vetturi uffiċċjali ma żvelaw l-ebda problema.

65. Fid-DHR, il-kontrolli ex post fis-SAP fuq kampjun ta’ 120 pagament magħżula b’mod aleatorju 
minn fost 1 270 pagament żvelaw 12-il żball. Għal tliet pagamenti, ir-regola li “l-impenn legali ma 
għandux jieħu preċedenza fuq l-impenn finanzjarju” ma ġietx osservata. L-iżbalji l-oħra kienu relatati 
ma’ pagamenti tardivi dovuti prinċipalment lill-fornituri. It-timijiet jafu l-proċeduri għall-ipproċessar 
tal-akkwist u tal-pagamenti, u l-kuntest tat-telexogħol ma kellu l-ebda impatt fuq it-trattament tal-
proċessi tan-negozju. Il-pagamenti jsiru b’mod legali u preċiż u magħhom tiġi mehmuża d-
dokumentazzjoni xierqa. Is-sistema SAP u l-kontrolli awtomatiċi tagħha, u l-familjarità tal-assistenti 
amministrattivi ma’ din l-għodda mill-2008 'l hawn għenet biex il-proċessi tan-negozju baqgħu 
għaddejjin bħas-soltu waqt il-pandemija.

66. B’mod ġenerali, is-sejbiet tal-kontrolli ex post tal-PMO kienu pożittivi. Il-kontrolli ex ante fuq 
id-drittijiet finanzjarji ma żvelaw l-ebda problema partikolari. Allowances simili mħallsa minn sorsi 
oħra normalment kienu jitnaqqsu b’mod korrett mill-allowances tal-familja. Kontrolli li twettqu fuq 
232 dikjarazzjoni skolastika wasslu għall-irkupri tas-salarji għal tliet fajls biss. Id-diskrepanzi kollha fl-
analiżi tal-varjanza fil-pagi ġew spjegati u ġġustifikati għat-12-il xahar preċedenti.

67. Bl-istess mod, il-kontrolli tad-DHR ma żvelaw l-ebda problema kbira bil-likwidazzjoni tal-
missjonijiet mill-PMO. Il-biċċa l-kbira mill-iżbalji identifikati kienu jikkonċernaw il-kalkolu tal-
allowances ta’ kuljum u r-rimborż tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar għall-missjonijiet b’arranġamenti privati. 
Kif jiġri kull sena, is-sejbiet tal-kontrolli fuq il-missjonijiet jiġu kkomunikati lill-persunal, u din id-
darba se jkunu akkumpanjati minn linji gwida dwar id-dokumenti ta’ sostenn li għandhom jiġu 
mehmuża fil-MIPS.

68. L-analiżi li wettaqna tal-validazzjoni tal-ordnijiet tal-missjonijiet u tad-dikjarazzjonijiet tal-
ispejjeż turi li l-uffiċjali tal-awtorizzazzjoni b’sottodelega segwew b’mod korrett id-deċiżjonijiet tal-
Qorti. Barra minn hekk, 20 missjoni biss ġew ivvalidati wara li kien diġà telaq il-Membru jew il-
membru tal-persunal: dawn huma inklużi fir-reġistru tal-eċċezzjonijiet tal-QEA taħt il-punt “l-
impenn legali ma għandux jieħu preċedenza fuq l-impenn finanzjarju”.
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69. Il-ġestjoni tal-fajls tal-persunal ġiet affettwata mil-lockdown u mill-kundizzjonijiet ġenerali tat-
telexogħol sussegwenti. F’Jannar 2021, il-PMO bagħat id-dokumenti personali tal-QEA li rċieva mill-
persunal sabiex iżidhom mal-fajls personali tagħhom. Minn issa 'l quddiem, hemm proċedura ġdida
fis-seħħ.

70. Il-kontrolli ex ante tal-SG2-DIWI fuq it-tranżazzjonijiet finanzjarji fis-SAP ukoll żvelaw inqas
żbalji mis-sena l-oħra. Minn 2 058 tranżazzjoni tas-SAP, inklużi l-ordnijiet ta’ xiri, it-talbiet għal ħlas
u l-fatturi, 35 biss ġew irritornati biex jiġu kkoreġuti. Ir-raġunijiet prinċipali kienu problemi ta’
dokumentazzjoni, informazzjoni nieqsa fl-ordni ta’ xiri jew żbalji fil-kontrolli tal-fatturi.

71. Sar rieżaminar tal-kuntratti b’valur baxx ħafna biex tiġi vverifikata l-konformità mar-
Regolament Finanzjarju (il-punt 14.4 tal-Anness I). Il-kontrolli ex post ma żvelaw l-ebda nuqqas jew
defiċjenza sinifikanti fl-akkwist b’valur baxx ħafna, u sabu li s-soll ta’ EUR 15 000 kien ġie osservat.

72. Il-kontrolli ex post tal-SG2-DIWI wrew b’mod partikolari li s-sistema Zeus, li timmaniġġja l-
aċċess fiżiku għall-binjiet tal-QEA, qiegħda f’riskju kritiku u jeħtieġ li tiġi sostitwita. Il-falliment ta’
komponent wieħed jista’ jwassal għall-għeluq ta’ parti mis-sistema, mingħajr l-ebda mod ta’ kif
tista’ tissewwa.

73. Ir-rieżaminar tiegħu tat-trasferiment tal-għarfien identifika modi biex jittejjeb il-proċess. Punt
ewlieni huwa l-involviment tal-maniġer fl-organizzazzjoni tat-trasferiment u fis-sorveljanza tal-kisba
tiegħu.

74. Il-kontrolli ex post tal-SG3-TLSPD fuq il-kwalità tat-traduzzjoni ma żvelaw l-ebda kwistjoni serja
li teħtieġ miżuri kbar ta’ mitigazzjoni.

7.4 Konklużjoni dwar is-sistemi ta’ kontroll intern tas-Segretarjat 
Ġenerali 

75. Il-kontrolli ex ante u ex post għall-2020 juru li s-sistema ta’ kontroll intern tas-Segretarjat
Ġenerali qiegħda tiffunzjona b’mod effiċjenti u adegwat, u li r-riskji finanzjarji u dawk mhux
finanzjarji fid-direttorati tiegħu huma taħt kontroll. Il-kontrolli prinċipalment identifikaw xi żbalji
mhux materjali, kif ukoll il-ħtieġa għal reviżjoni ta’ xi proċeduri jew sostituzzjoni ta’ għodod tal-IT. L-
IAS iqis li l-kosteffettività tal-kontrolli tas-Segretarjat Ġenerali hija sodisfaċenti, b’total ta’ 14.7 FTE
ddedikati għall-kompitu (inkluż 0.2 FTE fil-PMO). Ir-rieżaminar juri wkoll ir-robustezza tas-sistema
ta’ ġestjoni, li hija bbażata fuq software integrat u tinkludi livell sinifikanti ta’ kontrolli awtomatiċi.

76. Il-konklużjoni kumplessiva tar-rapport ta’ kontroll intern tal-IAS hija pożittiva: hemm kontrolli
affidabbli stabbiliti għall-biċċa l-kbira mill-oqsma ta’ riskju għoli fix-xogħol tas-Segretarjat Ġenerali,
u nżammet is-segregazzjoni tad-dmirijiet bejn il-membri differenti tal-persunal għall-kontrolli 
ex ante u ex post. Ma ġie osservat l-ebda nuqqas kbir.
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VIII. Segwitu għad-deċiżjoni dwar il-kwittanza tal-
2018 

77. Fit-13 ta’ Mejju 2020, il-Parlament Ewropew ta l-kwittanza1 fir-rigward tal-implimentazzjoni 
tal-baġit tagħna għas-sena finanzjarja 2018. Deskrizzjoni tas-segwitu mogħti għall-osservazzjonijiet 
li saru fid-deċiżjoni dwar il-kwittanza hija pprovduta hawn taħt. 

Awditjar tan-nefqa amministrattiva (il-paragrafi 5 u 15 tad-deċiżjoni 
dwar il-kwittanza) 

78. Il-paragrafu 5: Ir-rati ta' żball għan-nefqa amministrattiva ilhom taħt is-soll ta’ materjalità għal 
bosta snin u r-riskju tal-awditjar f’dan il-qasam huwa meqjus baxx. Aħna nallokaw ir-riżorsi tal-
awditjar tagħna, abbażi ta’ valutazzjoni tar-riskju globali, lill-oqsma tax-xogħol tagħna relatat mad-
dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni li huma l-aktar suxxettibbli għal żball. 

79. Madankollu, għal bosta snin ix-xogħol tal-awditjar tagħna għad-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni 
għan-nefqa amministrattiva kien jinkludi aktar minn sempliċi eżaminar ta’ kampjun rappreżentattiv 
ta’ tranżazzjonijiet, ta’ sistemi ta’ kontroll intern u ta’ rapporti annwali tal-attività u arranġamenti 
oħra ta’ governanza. Filwaqt li dan ix-xogħol diġà’ jkopri firxa wiesgħa ta’ suġġetti, fil-kuntest tad-
Dikjarazzjoni ta’ Assigurazzjoni 2018, aħna analizzajna wkoll il-proċeduri ta' akkwist pubbliku għal 
xogħlijiet u servizzi relatati mas-sigurtà tan-nies u tal-bini. Għall-2019, is-suġġett addizzjonali 
tagħna kien iż-żieda fl-għadd ta’ persunal bil-kuntratt, u l-pagamenti relatati mill-2012 sal-2018 fl-
istituzzjonijiet u l-korpi kollha. Aspetti oħra li eżaminajna għall-2019, fil-qasam tas-sistemi ta’ 
kontroll intern, kienu s-sistemi ta' superviżjoni u kontroll tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, 
tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni u tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data. Dan l-
eżaminar huwa l-ewwel wieħed f’ċiklu li se jkopri lill-istituzzjonijiet u l-korpi kollha. 

80. Aħna nemmnu li l-komponenti varji tax-xogħol kif spjegati hawn fuq se jwasslu biex il-QEA 
tirrieżamina d-dgħufijiet fin-nefqa amministrattiva f’kull istituzzjoni matul ċiklu ta’ ftit snin. Dan l-
approċċ huwa kompletament kompatibbli mal-profil tar-riskju tal-qasam tal-awditjar tan-nefqa 
amministrattiva. 

81. Il-paragrafu 15: L-għadd ta’ tranżazzjonijiet eżaminati huwa rappreżentattiv għall-intestatura 
tal-QFP u jirrifletti r-riskju f’dan il-qasam. Żieda sinifikanti fl-għadd ta’ tranżazzjonijiet f’dan il-qasam 
tkun teħtieġ riżorsi addizzjonali, u dan jista’ ma jkunx proporzjonat għar-riskju. Madankollu, 
minbarra r-risposta għall-paragrafu 5, aħna nixtiequ niġbdu l-attenzjoni għall-fatt li żidna l-kampjun 
ta’ tranżazzjonijiet għall-QFP minn 5 għal 48 għad-Dikjarazzjoni ta’ Assigurazzjoni 2018.  

                                                           
1 Id-Deċiżjoni 2019/2059 (DEC) tal-Parlament Ewropew. 
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82. Jenħtieġ li jitfakkar ukoll li b’mod regolari aħna neżaminaw suġġetti ddedikati f’dan il-qasam fl-
awditi tal-konformità u tal-prestazzjoni tagħna. Pereżempju, aħna eżaminajna l-ġestjoni tal-bini (ir-
Rapport Speċjali Nru 34/2018), l-implimentazzjoni tar reviżjoni tar-Regolamenti tal-Persunal li saret 
fl-2014 (ir-Rapport Speċjali Nru 15/2019) u l-kompetizzjonijiet miftuħa u l-proċeduri tal-għażla tal-
EPSO (ir-Rapport Speċjali Nru 23/2020). 

83. Fir-rigward tal-preżentazzjoni ta’ rapport annwali indipendenti dwar l-istituzzjonijiet tal-UE (kif 
nagħmlu għall-aġenziji tal-UE), nixtiequ niġbdu l-attenzjoni għall-fatt li t-Trattat jirrikjedi li l-QEA 
tagħti dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni li tkopri lill-istituzzjonijiet u lill-korpi, filwaqt li r-regolament 
fundatur tal-biċċa l-kbira mill-aġenziji tal-UE jipprevedi l-għoti ta’ opinjoni tal-awditjar individwali 
mingħand il-QEA. 

Perjodu ta’ żmien tal-proċedura għall-kwittanza tal-QEA (il-paragrafu 7 
tad-deċiżjoni dwar il-kwittanza) 

84. Il-QEA hija impenjata li tissodisfa d-dati ta’ skadenza għall-kwittanza stabbiliti mil-leġiżlatur. 
Aħna nistinkaw biex nippreżentaw ir-rapporti annwali tagħna saħansitra aktar kmieni fejn ikun 
possibbli, mingħajr ma nikkompromettu l-kwalità tax-xogħol tal-awditjar tagħna. 

In-nefqa tal-Uffiċċju tal-Amministrazzjoni u l-Ħlas tal-Intitolamenti 
Individwali (PMO) (il-paragrafu 8 tad-deċiżjoni dwar il-kwittanza) 

85. L-ammont imħallas għas-servizzi tal-PMO kien ta’ EUR 216 732 fl-2017, EUR 268 610 fl-2018 u 
EUR 293 238 fl-2019. Bħal fl-2017 u l-2018, is-servizzi kienu jinkludu l-pensjonijiet, l-allokazzjonijiet, 
id-drittijiet finanzjarji, il-pagi u l-missjonijiet tal-Membri u tal-persunal tal-QEA. Hemm żewġ 
raġunijiet għall-ispiża ogħla fl-2018: (i) aħna esternalizzajna l-ġestjoni tal-missjonijiet lill-PMO fl-
1 ta’ Marzu 2017 u (ii) kien hemm żieda fl-għadd ta’ missjonijiet imwettqa fl-2018. Iż-żieda żgħira fl-
ispiża tas-servizzi tal-PMO fl-2019 hija spjegata minn żieda fil-prezz tas-servizz (2 %) u żieda żgħira 
fl-attività (aktar fajls ipproċessati mill-PMO). Iċ-ċifri msemmija fil-paragrafu 8 tad-deċiżjoni dwar il-
kwittanza jirriflettu l-ammont tal-baġit. Fil-bidu tal-2021, il-linja baġitarja 1655 ġiet ittrasferita lill-
Kummissjoni, biex tagħtiha aċċess dirett biex taġixxi bħala l-awtorità baġitarja. Il-QEA ma għadhiex 
tħallas il-fatturi tal-PMO. 
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L-użu tal-vetturi uffiċjali (il-paragrafu 10 tad-deċiżjoni dwar il-kwittanza) 

86. Minn mindu daħlu fis-seħħ ir-regoli l-ġodda, osservajna ffrankar sinifikanti fl-ispejjeż marbuta 
mal-użu tal-vetturi uffiċjali. Dan jidher mit-tnaqqis fl-ispejjeż addizzjonali ta’ rimborż assoċjati mal-
użu tal-vettura għal skopijiet oħra għajr il-qadi tad-dmirijiet: 

Figura 2 – Fluttwazzjoni fir-rimborż ta’ tariffi għal vetturi uffiċjali (mill-
2016 sal-2020)  

 
Sors: SG1-DHR. 

87. Irriżulta wkoll iffrankar sinifikanti fil-konsum tal-fjuwil. Madankollu, l-2020 kienet sena 
eċċezzjonali minħabba s-sitwazzjoni tas-saħħa u r-restrizzjonijiet fuq l-ivvjaġġar. 

Figura 3 – Nefqa fuq il-kards tal-fjuwil (mill-2013 sal-2020) 

 
Sors: SG1-DHR. 

88. Fir-rigward tal-użu ta’ vetturi uffiċjali għal skopijiet privati, ma kien hemm l-ebda bidla fl-2020. 

EUR 12 210 EUR 3 539 EUR 2 809 EUR 833 EUR 96

-71 % -21 % -70 % -88 %

= valur tas-sena preċedenti
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Indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni (il-paragrafu 11 tad-deċiżjoni dwar il-
kwittanza) 

89. F’Jannar 2021, il-QEA adottat l-istrateġija l-ġdida tagħha għall-perjodu 2021-2025. Attwalment 
qegħdin nirriflettu dwar il-ħtieġa li nikkunsidraw mill-ġdid l-indikaturi tal-prestazzjoni tagħna u/jew 
nallinjawhom aktar mal-għanijiet strateġiċi tagħna. F’dan il-kuntest, se nesploraw ukoll l-aħjar mod 
biex inkejlu l-valur miżjud ta’ xogħolna għall-partijiet ikkonċernati istituzzjonali tagħna, jiġifieri l-
Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-parlamenti nazzjonali. 

90. Matul il-perjodu 2018-2020, aħna ġbarna l-fehmiet tal-partijiet ikkonċernati tagħna dwar l-
impatt u l-utilità tar-rapporti tagħna permezz ta’ stħarriġ. Aħna bgħatna dawn l-istħarriġiet lid-
destinatarji kollha tar-rapporti tagħna, bħall-MEPs u s-segretarjati tal-kumitati tal-Parlament 
Ewropew. Aħna ppubblikajna r-riżultati fir-rapporti tal-attività tagħna. Għall-2020, 75 % tar-
rispondenti indikaw li l-impatt tal-QEA kien għoli ħafna jew għoli (2019: 81 %, 2018: 78 %). Barra 
minn hekk, 84 % tar-rispondenti qiesu li x-xogħol tal-QEA huwa utli ħafna jew utli (2019: 88 %, 
2018: 87 %). 

L-attendenza tal-Membri tal-QEA (il-paragrafi 17 u 18 tad-deċiżjoni dwar 
il-kwittanza) 

91. Il-paragrafu 17: Aħna nżommu rekord regolari tal-attendenza tal-Membri fil-laqgħat tal-Qorti, 
tal-Kumitat Amministrattiv u tal-Awli. Għall-ewwel darba, ir-Rapport Annwali tal-Attività 2020 
tagħna jinkludi informazzjoni dwar dan is-suġġett. Fis-snin li ġejjin se nkomplu nirrappurtaw l-
istatistika dwar l-attendenza tal-Membri. 

92. Il-paragrafu 18: Il-Membri tal-QEA, bħal dawk f’pożizzjonijiet ekwivalenti oħra f’istituzzjonijiet 
oħra tal-UE, ma għandhomx drittijiet għal-liv annwali. Il-QEA stabbiliet proċedura fir-regoli interni 
tagħha li biha l-Membru li jippresiedi laqgħa tal-Qorti, ta’ Awla jew ta’ Kumitat irid jirreġistra l-
preżenza u l-assenza tal-Membri. Il-Membri assenti jistgħu jiġu skużati abbażi ta’ talba bil-miktub 
debitament ġustifikata għal raġunijiet speċifiċi: mard, ċirkustanzi familjari serji, force majeure jew 
missjoni. Is-Segretarjat tal-Qorti jżomm reġistru b’din l-informazzjoni u kwalunkwe dokument ta’ 
sostenn. 

Il-qafas etiku tal-QEA (il-paragrafi 28, 30 u 31 tad-deċiżjoni dwar il-
kwittanza) 

93. Il-paragrafu 28: F’Diċembru 2020, aġġornajna l-qafas etiku tal-QEA għall-Membri sabiex 
jittieħdu inkunsiderazzjoni r-rakkomandazzjonijiet mill-evalwazzjoni bejn il-pari dwar l-etika 
mwettqa fl-2019 mill-Istituzzjonijiet Supremi tal-Awditjar tal-Polonja u tal-Kroazja, kif ukoll ir-
rakkomandazzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Il-Membri tal-QEA issa huma meħtieġa jippreżentaw 
dikjarazzjoni ta’ interessi, li jenħtieġ li tiġġedded kull sena. Dawn id-dikjarazzjonijiet jiġu eżaminati 
mill-President tal-QEA bl-assistenza tas-Servizz Legali, u bl-involviment tal-Kumitat tal-Etika jekk 
ikun meħtieġ. 

94. Il-paragrafu 30: Fl-2021, il-QEA se taġġorna l-qafas etiku għall-persunal kollu. Ir-rieżaminar se 
jinkludi wkoll informazzjoni u komunikazzjoni relatati mal-etika. 
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95. Il-paragrafu 31: Ir-rakkomandazzjonijiet fir-rapport ta’ evalwazzjoni bejn il-pari diġà ttieħdu 
inkunsiderazzjoni għall-aġġornament tal-qafas etiku għall-Membri, li ġie adottat f’Diċembru 2020. 
Attwalment il-QEA qed taħdem ukoll fuq l-aġġornament tal-qafas etiku għall-persunal, abbażi tar-
rakkomandazzjonijiet mir-rapport. Aħna se ninfurmaw lill-Parlament Ewropew dwar l-eżitu fi żmien 
debitu. 

Distribuzzjoni tal-ammont ta’ xogħol (il-paragrafu 34 tad-deċiżjoni dwar 
il-kwittanza) 

96. Fil-QEA, il-maniġers huma inkarigati mid-distribuzzjoni tal-ammont ta’ xogħol. Huma jirċievu 
gwida dwar din l-attività f’dokument uffiċjali intitolat “Guide to promoting equal opportunities”. Il-
gwida għandha taqsima ddedikata għall-ħolqien ta’ ambjent tax-xogħol orjentat lejn ir-riżultati, u 
taqsima oħra dwar it-trattament ġust. Hija tinkoraġġixxi lill-maniġers biex isiru familjari max-xejriet 
tax-xogħol tal-persunal tagħhom u jadattaw id-distribuzzjoni tax-xogħol kif meħtieġ. Il-maniġers 
huma mħeġġa wkoll jitolbu appoġġ estern jekk membru tat-tim ma jibqax disponibbli jew jibdel ix-
xejra tax-xogħol tiegħu (eż. jibda jaħdem part-time). Fl-2019, it-Taħriġ Professjonali nieda kors 
obbligatorju għall-maniġers skont il-gwida. Il-kors kompla fl-2020. 

97. Fl-2018 u l-2019, il-maniġers tal-QEA attendew taħriġ obbligatorju dwar il-ġestjoni tat-
teleħaddiema. Il-kontenut tat-taħriġ inkluda distribuzzjoni bbilanċjata u ġusta tal-ammont ta’ 
xogħol. 

98. Jekk il-membri tal-persunal iħossuhom mgħobbija żżejjed, jistgħu jikkuntattjaw lill-Kumitat tal-
Persunal, lill-Kumitat Konġunt dwar Opportunitajiet Indaqs, lis-Servizz Mediku, lit-tim tar-Riżorsi 
Umani, lill-Uffiċjal għad-Diversità u l-Inklużjoni jew lill-psikologi okkupazzjonali tal-QEA. 

Bilanċ bejn is-sessi (il-paragrafi 40 u 41 tad-deċiżjoni dwar il-kwittanza) 

99. Il-paragrafu 40: Fil-31 ta’ Diċembru 2019, 51 % tal-persunal tal-QEA kienu nisa (ma nbidilx 
mill-2018 'il hawn). Il-perċentwal tal-awdituri u l-amministraturi tagħna li kienu nisa kien ta’ 44.2 % 
(meta mqabbel ma’ 45 % fl-2018), li rriżulta fi proporzjon kważi ugwali ta’ nisa u rġiel. It-tabelli li 
ġejjin jipprovdu sommarju tal-iżviluppi fil-bilanċ bejn is-sessi fil-livell maniġerjali fi snin reċenti fil-
QEA. 

Figura 4 – Bilanċ bejn is-sessi fil-livell maniġerjali (mill-2010 sal-2020) 

 
Sors: SG1-DHR. 
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Figura 5 – Bilanċ bejn is-sessi fuq livell maniġerjali fil-31.12.2020  
Ripartizzjoni skont it-tip ta’ maniġer 

 
Sors: SG1-DHR. 

100. Il-paragrafu 41: Attwalment, 8 mis-27 Membru tal-QEA huma nisa (meta mqabbla ma’ 4 fl-
2016). 

Taħriġ professjonali u kooperazzjoni mal-universitajiet (il-paragrafu 43 
tad-deċiżjoni dwar il-kwittanza) 

101. Fl-2020, komplejna l-kooperazzjoni tagħna mal-Università ta’ Lorraine f’Nancy u Metz 
(Franza), l-Istitut Universitarju Ewropew f’Firenze (l-Italja) u universitajiet ewlenin oħra. Attwalment 
qed nesploraw il-possibbiltà li nistabbilixxu aktar sħubijiet fil-Ġermanja u fin-Netherlands. 

Il-binja K1 (il-paragrafu 44 tad-deċiżjoni dwar il-kwittanza) 

102. Fl-2018, wettaqna studju preliminari dwar il-binja K1 f’kooperazzjoni mal-awtoritajiet 
Lussemburgiżi. Il-QEA eżaminat id-diversi għażliet ippreżentati f’Ġunju 2019, u ddeċidiet li tniedi 
studju tal-fattibbiltà fl-ewwel kwart tal-2021. Ir-riżultati tiegħu għandhom ikunu disponibbli sa 
tmiem l-2021. Aħna se ninfurmaw lill-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit tal-Parlament bi kwalunkwe 
soluzzjoni, flimkien mal-estimi tal-baġit. 

103. F’Awwissu 2019, żewġ elementi magħmula mill-ħġieġ waqgħu mill-faċċata tal-binja K1. Dan 
l-aċċident wassal għall-kostruzzjoni ta’ perimetru ta’ sigurtà madwar il-bini. Nedejna studju biex 
nevalwaw l-istat tal-faċċata u niddeterminaw liema miżuri għandhom jittieħdu. B'segwitu għar-
riżultati tal-istudju, il-QEA se twettaq xi xogħol ta’ prevenzjoni fl-2021, b’baġit ta’ madwar 
EUR 250 000. 

Nisa
Irġiel
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Diretturi Maniġers Prinċipali
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Software b’sors miftuħ (il-paragrafu 47 tad-deċiżjoni dwar il-kwittanza) 

104. Is-sistemi tal-IT tal-QEA huma bbażati fuq prinċipji arkitettoniċi solidi li jieħdu 
inkunsiderazzjoni approċċ li jqabbel il-benefiċċji mal-ispejjeż skont it-teknoloġiji ewlenin akkwistati 
b’mod interistituzzjonali. Abbażi ta’ dawn il-kriterji, iddeċidejna li nimplimentaw xi software b’sors 
miftuħ bla ħlas bħala komponent ewlieni tal-portafoll tagħna. Fir-rigward tal-QEA bħala “fornitur” 
ta’ software b’sors miftuħ bla ħlas, nixtiequ nenfasizzaw li l-attività tagħna ta’ żvilupp tas-software 
hija limitata ħafna, billi napplikaw il-prinċipju “uża mill-ġdid qabel tixtri, ixtri qabel tibni”. 

Kooperazzjoni ma’ istituzzjonijiet u korpi oħra tal-UE (il-paragrafu 48 tad-
deċiżjoni dwar il-kwittanza) 

105. Il-QEA tipparteċipa f’diversi kumitati u gruppi ta’ ħidma permanenti u ad hoc fejn l-
istituzzjonijiet tal-UE jikkooperaw, jiskambjaw informazzjoni u l-aħjar prattiki u, fejn possibbli, 
jiżviluppaw soluzzjonijiet komuni. Aħna biħsiebna nieħdu kull opportunità biex nikkooperaw ma’ 
istituzzjonijiet u korpi oħra tal-UE. 
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IX. Dikjarazzjoni mill-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni 
b’delega 

Jien, hawn taħt iffirmat, is-Segretarju Ġenerali tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri, fil-kapaċità tiegħi 
bħala uffiċjal tal-awtorizzazzjoni b’delega, b’dan:  

o niddikjara li l-informazzjoni li hawn f’dan ir-rapport hija vera u preċiża; u 

o nistqarr li għandi aċċertament raġonevoli li: 

— ir-riżorsi assenjati għall-attivitajiet deskritti f’dan ir-rapport intużaw għall-iskop li għalih 
kienu intenzjonati u f’konformità mal-prinċipji tal-ġestjoni finanzjarja tajba; 

— il-proċeduri ta' kontroll stabbiliti jipprovdu l-garanziji meħtieġa fir-rigward tal-legalità u 
r-regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati l-kontijiet u jiżguraw trattament 
adegwat ta' allegazzjonijiet ta’ frodi, jew ta' frodi ssuspettata; u 

— l-ispejjeż u l-benefiċċji tal-kontrolli huma proporzjonati.  

Dan l-aċċertament huwa bbażat fuq il-ġudizzju tiegħi u fuq l-informazzjoni li għandi għad-
dispożizzjoni tiegħi, bħar-rapporti u d-dikjarazzjonijiet tal-uffiċjali tal-awtorizzazzjoni b’sottodelega, 
ir-rapporti tal-awditur intern u r-rapporti tal-awditur estern għas-snin finanzjarji preċedenti.  

Nikkonferma li ma għandi l-ebda għarfien li hemm xi ħaġa mhux irrappurtata hawnhekk li tista’ 
tkun ta’ detriment għall-interessi tal-istituzzjoni.  

Magħmul fil-Lussemburgu, id-19 ta’ Frar 2021. 

 
 
 
 
 
 
Zacharias Kolias 
Segretarju Ġenerali 
 
  



28 

 

 

Anness – Rapport dwar il-Ġestjoni Baġitarja u 
Finanzjarja għall-2020 
Jekk jogħġbok ikklikkja hawn biex taċċessa d-dokument. 

 

https://www.eca.europa.eu/Documents/Annual%20accounts%20of%20ECA/European_Court_of_Auditors-Report_on_budgetary_and_financial_management_for_2020_EN.pdf
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