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Introduzzjoni 
01 Ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni (“ir-Regolament 
Finanzjarju”) jirrikjedu li l-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni b’delega tal-Qorti Ewropea tal-
Awdituri (QEA), jiġifieri s-Segretarju Ġenerali, jirrapporta dwar it-twettiq tad-dmirijiet 
tiegħu lill-QEA u lill-awtoritajiet baġitarji f’rapport annwali tal-attività.  

02 Dan ir-rapport fih informazzjoni finanzjarja u dwar il-ġestjoni, analiżi tal-effiċjenza 
u l-effettività tas-sistemi ta’ kontroll intern, u d-dikjarazzjoni annwali ta’ assigurazzjoni 
mis-Segretarju Ġenerali dwar il-legalità u r-regolarità u l-ġestjoni finanzjarja tajba tat-
tranżazzjonijiet finanzjarji taħt ir-responsabbiltà tiegħu. Huwa jikkomplementa  
r-rapport annwali tal-attività tal-QEA, li jipprovdi wkoll rendikont tal-attivitajiet 
ewlenin tal-istituzzjoni u l-objettivi prinċipali li tkun laħqet, filwaqt li jieħu 
inkunsiderazzjoni r-riżorsi li ntużaw matul is-sena. 

03 It-taqsimiet li ġejjin jippreżentaw l-attivitajiet tas-Segretarju Ġenerali u l-punti 
ewlenin tal-2021, segwiti mir-riżultati prinċipali miksuba u l-attivitajiet imwettqa mid-
diversi oqsma ta’ ġestjoni, inkluż l-użu tar-riżorsi baġitarji u umani li saru disponibbli 
għas-Segretarju Ġenerali. Ir-riżultati tas-sistemi ta’ kontroll intern u s-segwitu għall-
osservazzjoni li saru lill-QEA mill-awtoritajiet tal-kwittanza huma ppreżentati 
f’taqsimiet separati. L-aħħar taqsima fiha d-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni mill-uffiċjal 
tal-awtorizzazzjoni b’delega, jiġifieri s-Segretarju Ġenerali. L-anness jipprovdi 
informazzjoni speċifika meħtieġa mir-Regolament Finanzjarju rigward il-ġestjoni 
baġitarja u finanzjarja. 
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Is-Segretarju Ġenerali 
04 Il-missjoni tas-Segretarju Ġenerali hija li jipprovdi r-riżorsi, is-servizzi u l-faċilitajiet 
li l-QEA teħtieġ biex tkun tista’ twettaq il-missjoni u l-objettivi strateġiċi tagħha.  
Is-Segretarju Ġenerali huwa responsabbli għall-amministrazzjoni tal-QEA u l-ġestjoni 
tal-persunal tagħha, kif ukoll għall-baġit, is-servizzi ta’ assistenza lingwistika u dawk ta’ 
pubblikazzjoni, it-taħriġ, il-post tax-xogħol diġitali, is-sigurtà u s-sikurezza, u  
l-kontinwità tal-operat tagħha (faċilitajiet, is-Servizz Mediku, eċċ.). Huwa jissorvelja 
wkoll is-Segretarjat tal-Qorti, li jiżgura t-tħejjija u s-segwitu bla xkiel tal-laqgħat tal-
Qorti.  

05 Tliet direttorati u żewġ dipartimenti jiżguraw it-twettiq tad-dmirijiet tas-
Segretarju Ġenerali:  

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

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

o id-Direttorat Lingwistiku u Editorjali (SG3-LED) jipprovdi servizzi tat-traduzzjoni, 
ta’ assistenza lingwistika, u ta’ pubblikazzjoni fil-QEA;  

o l-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data (UPD) jimmonitorja l-konformità mar-regoli tal-
UE dwar il-protezzjoni tad-data, u jippromwovi kultura ta’ protezzjoni tad-data 
personali; 

o l-Uffiċjal tas-Sigurtà tal-Informazzjoni (ISO) huwa responsabbli għall-governanza 
tas-sigurtà u l-ippjanar tas-sigurtà, l-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-politika dwar 
is-sigurtà tal-informazzjoni, il-mitigazzjoni tar-riskji tal-informazzjoni, u t-twettiq 
ta’ awditi dwar is-sigurtà tal-informazzjoni. 

06 Fi tmiem Diċembru 2021, is-Segretarjat Ġenerali kellu 338 membru tal-persunal 
assenjati fid-diversi direttorati u dipartimenti tiegħu (ara l-Figura 1). Barra minn hekk, 
l-SG2-DIWI impjega għadd sinifikanti ta’ fornituri esterni ta’ servizz li jaħdmu fuq  
il-proġetti tal-IT tal-QEA (82 membru tal-persunal estern [mhux kollha kemm huma 
full-time]), u l-SG1-DHR impjega sebgħa oħra li jaħdmu mas-Servizz Mediku. 
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Figura 1 – Distribuzzjoni tal-persunal fis-Segretarjat Ġenerali 

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

07 Kważi l-baġit kollu tal-QEA huwa mmaniġġjat mis-Segretarjat Ġenerali, jiġifieri 
EUR 152 796 727 li jikkorrispondu għal 99.4 % tal-baġit tal-QEA. L-implimentazzjoni tal-
baġit kienet sodisfaċenti fl-2021: ġew impenjati 96.8 % tal-approprjazzjonijiet finali, u 
saru pagamenti li jammontaw għal EUR 140 151 259 (jiġifieri 94.5 % tal-impenji); ara  
t-Tabella 1. Il-linji baġitarji li jifdal jikkonċernaw l-ispejjeż tal-komunikazzjoni u dawk 
legali, kif ukoll l-ispejjeż tal-missjonijiet li mhumiex immaniġġjati direttament mis-
Segretarjat Ġenerali. L-Uffiċjali tal-Protezzjoni tad-Data u tas-Sigurtà tal-Informazzjoni 
ma jimmaniġġjaw l-ebda nefqa. 

Tabella 1 – Baġit immaniġġjat mis-Segretarjat Ġenerali (EUR) 

Direttorat Approprjazzjonijiet Impenji Pagamenti 

Riżorsi Umani, Finanzi u Servizzi 
Ġenerali  137 234 227 132 467 760 131 848 552 

Informazzjoni, Ambjent tax-Xogħol 
u Innovazzjoni  14 751 000 14 747 585 7 579 044 

Servizz Lingwistiku u Editorjali  1 212 000 1 024 619 723 663 

Total 153 197 227 148 239 964 140 151 259 

% tal-Baġit tal-QEA 99.7 % 99.8 % 99.9 % 
Sors: id-Direttorat Riżorsi Umani, Finanzi u Servizzi Ġenerali. 
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Punti ewlenin tas-sena 
08 Matul is-sena, l-ogħla prijorità tas-Segretarju Ġenerali kienet li jtaffi l-impatt tal-
pandemija tal-COVID-19 fuq is-saħħa u s-sigurtà tal-persunal, filwaqt li jżomm  
il-kontinwità tal-operat u l-proċess tat-teħid ta’ deċiżjonijiet. Is-Segretarju Ġenerali 
vvaluta l-impatt tal-pandemija fuq il-prestazzjoni tal-persunal, il-bilanċ bejn ix-xogħol u 
l-ħajja privata, is-servizzi amministrattivi, u l-proċeduri tal-awditjar. L-analiżi wriet li  
l-persunal ħa vantaġġ mill-għodod diġitali l-ġodda u mill-flessibbiltà inerenti fit-
telexogħol biex jipproduċi l-istess livell ta’ output bl-istess kwalità bħal qabel  
il-pandemija.  

09 Fid-dawl tat-tagħlimiet meħuda, il-QEA naqqset ir-restrizzjonijiet b’mod gradwali 
f’konformità mad-deċiżjonijiet meħuda mill-awtoritajiet tal-Lussemburgu. Sfida waħda 
kienet li jerġgħu jinfetħu l-binjiet tal-QEA sabiex il-persunal ikun jista’ jerġa’ lura għax-
xogħol taħt kundizzjonijiet li jirriflettu s-sitwazzjoni tas-saħħa pubblika. 
F’Novembru 2021, ġew adottati arranġamenti ġodda tax-xogħol għall-2022,  
li kkombinaw ix-xogħol mill-uffiċċju mat-telexogħol. Dawn l-arranġamenti ibridi 
għandhom l-għan li jipprovdu approċċ aktar flessibbli għall-ħin tax-xogħol u 
jippermettu lill-persunal jibbilanċja l-ħtiġijiet tax-xogħol u l-ħajja privata tiegħu, filwaqt 
li jieħdu inkunsiderazzjoni l-ħtiġijiet tas-servizz u jikkontribwixxu b’mod pożittiv għall-
bilanċ bejn il-ġeneri u l-effiċjenza organizzazzjonali. Id-deċiżjoni daħlet fis-seħħ 
formalment fl-1 ta’ Jannar 2022, iżda għadhom japplikaw miżuri speċjali ta’ telexogħol 
b’reazzjoni għas-sitwazzjoni tal-COVID-19.  

10 L-2021 kienet ukoll l-ewwel sena ta’ implimentazzjoni tal-istrateġija tal-QEA għall-
perjodu 2021-2025, li ġiet adottata f’Jannar 2021. Id-Direttorati rreaġixxew malajr u 
b’mod flessibbli biex jimplimentaw il-miżuri teknoloġiċi u organizzazzjonali meħtieġa 
biex jappoġġaw l-objettivi strateġiċi tal-QEA, fejn l-għan primarju huwa li jipprovdu 
valur miżjud u jtejbu l-għarfien u l-kompetenzi tal-persunal kollu. L-istrateġija tal-QEA 
ġiet ikkomplementata mill-pjan ta’ żvilupp tal-istrateġija 2021-2025 għall-persunal,  
il-post tax-xogħol u s-servizzi tagħna, kif ukoll mill-politika u l-pjan ta’ azzjoni dwar  
id-diversità u l-inklużjoni tal-QEA għall-perjodu 2021-2025. 

11 Wara l-2020, l-eżekuzzjoni baġitarja xorta waħda ġiet affettwata mill-pandemija, 
u dan ifisser użu insuffiċjenti tal-approprjazzjonijiet inizjali fuq xi linji baġitarji, b’mod 
partikolari l-Missjonijiet, il-Pubblikazzjonijiet, is-Servizz Konġunt ta’ Interpretazzjoni tal-
Konferenzi, il-Laqgħat u l-Ispejjeż ta’ Rappreżentanza. Madankollu, ir-rata ta’ 
implimentazzjoni għall-impenji u l-pagamenti kienet kemxejn ogħla minn dik għall-
2020. L-awtoritajiet baġitarji awtorizzaw it-trasferiment ta’ approprjazzjonijiet mhux 
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użati biex jirrispondu għal ħtiġijiet ġodda: investiment f’tagħmir u servizzi tal-IT, 
sistema ġdida ta’ aċċess ta’ sigurtà u titjib tas-sorveljanza tal-bibien, kif ukoll  
ir-rinnovazzjoni tal-binjiet permezz ta’ diversi investimenti u, b’mod partikolari, it-
tnedija tal-proġett pilota intitolat “Reimagining the ECA workplace”. 
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L-attivitajiet u r-riżultati prinċipali tas-
Segretarju Ġenerali 
12 Is-Segretarju Ġenerali jappoġġa l-implimentazzjoni tal-istrateġija tal-QEA għall-
perjodu 2021-2025 billi jimplimenta pjanijiet u prijoritajiet ta’ żvilupp strateġiku fid-
diversi oqsma ta’ responsabbiltà tiegħu: l-IT, ir-riżorsi umani, it-tagħlim u l-iżvilupp,  
is-servizzi lingwistiċi u editorjali, u l-ġestjoni tal-faċilitajiet. Dawn il-pjanijiet jieħdu 
inkunsiderazzjoni l-fatt li l-politiki, l-arranġamenti tax-xogħol, il-post tax-xogħol u  
s-servizzi jeħtieġ li jiġu adattati għar-realtà l-ġdida ta’ wara l-COVID. Il-prijoritajiet 
prinċipali huma: 

(1) ir-reklutaġġ, l-iżvilupp u ż-żamma ta’ impjegati bi kwalifiki għolja, li jkollhom  
l-għarfien u l-ħiliet, u li jinżammu impenjati u motivati matul il-karriera tagħhom;  

(2) it-trawwim tal-benesseri tal-impjegati billi jinħoloq ambjent tax-xogħol sikur u 
attraenti, jingħata appoġġ lill-persunal, jiġu żgurati arranġamenti tax-xogħol 
flessibbli, u tiġi ffaċilitata t-tranżizzjoni minn post tax-xogħol fiżiku għal post tax-
xogħol virtwali;  

(3) il-promozzjoni tat-trasformazzjoni diġitali, permezz tal-adattament għar-realtà 
ibrida l-ġdida u l-użu ta’ teknoloġiji ġodda biex jiġu modernizzati kemm il-partijiet 
tal-awditjar kif ukoll dawk mhux tal-awditjar tal-organizzazzjoni, jiġu ssimplifikati 
l-proċeduri, u tiżdied il-produttività;  

(4) l-iżgurar li r-riżorsi baġitarji jiġu mmaniġġjati f’konformità mal-prinċipji tal-
ekonomija, tal-effiċjenza u tal-effettività;  

(5) l-għoti ta’ servizzi lingwistiċi u dawk ta’ pubblikazzjoni li jkunu fil-pront u ta’ 
kwalità għolja;  

(6) it-trawwim tal-kooperazzjoni interistituzzjonali permezz tal-identifikazzjoni tas-
sinerġiji, u l-kontribut għal approċċ interistituzzjonali komuni u li jittieħed 
benefiċċju minn dan l-approċċ (prijorità orizzontali). 
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13 Il-ksib ta’ dawn il-prijoritajiet huwa rifless fl-indikaturi tal-prestazzjoni tal-
attivitajiet (ara t-Tabella 2). 

Tabella 2 – Status tal-indikaturi tal-prestazzjoni tal-attivitajiet 

Prijorità Indikatur Soll 2021 
Riżorsi Umani, Finanzi u Servizzi Ġenerali  

1. Livell ta’ postijiet vakanti 
Aħdar: ≤ 3 %  
Isfar: >3 %, ≤ 5 %  
Aħmar: > 5 % 

2.7 % 

2. Rata medja ta’ rispons f’waqtu miċ-
Ċentru tas-Servizzi tar-Riżorsi Umani 

Aħdar: ≥ 90 %  
Isfar: ≥ 75 %, < 90 % 
Aħmar: < 75 % 

99.69 % 

2. Medja ta’ jiem ta’ taħriġ professjonali 
għal kull awditur 

Aħdar: ≥ 5 ijiem  
Isfar: ≥ 4 ijiem, < 5 ijiem  
Aħmar: < 4 ijiem 

8.45 ijiem 

2. Medja ta’ jiem ta’ taħriġ professjonali 
għal kull membru ieħor tal-persunal 

Aħdar: ≥ jumejn  
Isfar: ≥ jum wieħed,  
< jumejn  
Aħmar: < jum wieħed 

4.29 ijiem 

4. 

Ksib ta’ kwittanza fuq il-ġestjoni,  
min-naħa tal-Qorti, tal-baġit tagħha u 
opinjoni tal-awditjar mhux modifikata 
dwar ir-Rapporti Finanzjarji tal-Qorti 

Aħdar: kwittanza u 
opinjoni tal-awditjar 
mhux modifikata 
Aħmar: l-ebda kwittanza 
u/jew opinjoni tal-
awditjar modifikata 

Aħdar 

Informazzjoni, Ambjent tax-Xogħol u Innovazzjoni   

3. Disponibbiltà tas-sistema għal sistemi 
kritiċi 

Aħdar: ≥ 99.5 %  
Isfar: ≥ 99 %, < 99.5 % 
Aħmar: < 99 % 

99.88 % 

3. Għadd ta’ inċidenti solvuti fl-ewwel 
24 siegħa 

Aħdar: ≥ 95 % 
Aħmar: < 95 % 95.98 % 

Servizz Lingwistiku u Editorjali  

5. Perċentwal ta’ servizzi ta’ traduzzjoni 
mwettqa fil-ħin 

Aħdar: ≥ 95 %  
Isfar: ≥ 90 %, < 95 %  
Aħmar: < 90 % 

97.83 % 

Sors: Implimentazzjoni tal-Programm ta’ Ħidma Annwali għall-2021. 
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Riżorsi Umani, Finanzi u Servizzi Ġenerali  

14 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 servizzi ġenerali oħra fil-QEA. Huwa mmaniġġja kważi 90.2 % 
tal-baġit tal-QEA għall-2021 (ara t-Tabella 1), prinċipalment allokat għas-salarji tal-
Membri u tal-persunal (ara t-Tabella 3). 

Tabella 3 – Approprjazzjonijiet u pagamenti għall-Baġit 2021 tad-
Direttorat Riżorsi Umani, Finanzi u Servizzi Ġenerali (EUR)  

Linji baġitarji Approprjazzjonijiet Pagamenti % Eżekuzzjoni  

Salarji u allowances 114 511 182 112 601 021 98.3 % 

Persunal ieħor u servizzi esterni 6 998 000 6 312 412 90.2 % 

Missjonijiet 1 529 000 265 851 17.4 % 

Servizz Mediku u Soċjali 172 000 92 022 53.5 % 

Spejjeż oħra tal-persunal 1 698 000 1 550 364 91.3 % 

Taħriġ professjonali 650 000 406 083 62.5 % 

Vetturi/trasport 366 000 314 925 86.0 % 

Spejjeż ta’ rappreżentanza 213 000 24 419 11.5 % 

Laqgħat, avvenimenti u 
konferenzi 262 000 117 442 44.8 % 

Nefqa amministrattiva oħra 181 500 52 557 29.0 % 

TOTAL 126 580 682 121 737 095 96.2 % 

Nota: Minħabba l-arrotondament, jista’ jkun li d-dettalji ma jkunux jikkorrispondu mal-ammonti totali. 
Sors: id-Direttorat Riżorsi Umani, Finanzi u Servizzi Ġenerali. 

15 Ir-Riżorsi Umani komplew jipprovdu rispons sostnut għall-pandemija tal-COVID-
19, fejn il-protezzjoni tal-persunal kienet it-tħassib prinċipali. Madankollu, ħadu wkoll 
azzjoni biex jindirizzaw il-prijoritajiet tal-pjan ta’ żvilupp tal-istrateġija 2021-2025  
tas-Segretarjat Ġenerali għall-persunal, il-post tax-xogħol u s-servizzi tagħna. 

16 Biex tiġi indirizzata l-ewwel prijorità tas-Segretarjat Ġenerali (ara l-paragrafu 12), 
tnedew żewġ kompetizzjonijiet interni u tfasslu listi ta’ riżerva fl-oqsma tal-awditjar u  
t-traduzzjoni biex jimtlew il-postijiet li attwalment huma okkupati minn persunal 
temporanju. Id-direttorat nieda wkoll sejħiet għal espressjonijiet ta’ interess għal 
esperti nazzjonali, u beda jimpjega xjenzati tad-data u speċjalisti fil-matematika wara 
s-sejħa għal persunal temporanju mnedija fl-2020. Matul is-sena, ġew ikkompletati  
l-proċeduri tal-għażla għal direttur wieħed u tmien maniġers prinċipali. Wara  
l-adozzjoni mill-Qorti tal-politika ta’ rotazzjoni tal-persunal riveduta, ġew iffinalizzati 
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kemm il-proċeduri ta’ mobbiltà obbligatorja kif ukoll dawk ta’ mobbiltà volontarja 
għas-sena. It-Tabella 4 ta’ hawn taħt tiġbor fil-qosor ir-reklutaġġ imwettaq mill-QEA fl-
2021. 

Tabella 4 – Membri u persunal reklutati 

 2019 2020 2021 
Membri 2 3 1 
Uffiċjali 17 18 16 
Persunal temporanju 33 21 21 
Persunal bil-kuntratt 21 20 30 
Esperti nazzjonali 6 3 13 
Trainees 55 44 56 
TOTAL 134 109 137 

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

17 Għalkemm l-2021 wriet li kienet sena partikolarment diffiċli għar-reklutaġġ ta’ 
awdituri, kien hemm żieda fl-għadd ta’ persunal reklutat, prinċipalment fil-kategorija 
temporanja. Qed isir dejjem aktar diffiċli li nattiraw it-talent minħabba l-għoli tal-ħajja 
fil-Lussemburgu u n-nuqqas ta’ profili li jaqblu mal-ħtiġijiet tagħna. 

18 Matul is-sena, id-direttorat aġġorna wkoll is-sistema ta’ evalwazzjoni tal-
kompetenzi u l-prestazzjoni u nieda Servizz ta’ Gwida Professjonali, u t-tliet membri  
l-ġodda tan-network ta’ persuni ta’ kuntatt kunfidenzjali li ntgħażlu fl-2020 saru 
kompletament operazzjonali. 

19 F’dak li jikkonċerna t-taħriġ, minbarra korsijiet, workshops u preżentazzjonijiet, fl-
2021 tnedew diversi proġetti li pprovdew lill-persunal b’taħriġ ta’ kwalità għolja 
f’oqsma importanti bħal: 

o l-abbozzar ta’ programm ta’ taħriġ għall-maniġers; 

o il-kejl tal-impatt tat-taħriġ; 

o l-iżvilupp ta’ qafas ta’ kompetenza;  

o l-għoti ta’ programm ta’ taħriġ għall-kapijiet tal-kompiti; 

o l-introduzzjoni tas-sensiela ta’ sessjonijiet “Share and Connect” biex jiġi promoss 
it-tagħlim tul il-ħajja permezz tal-kondiviżjoni tal-għarfien;  

o l-introduzzjoni tas-sensiela ta’ sessjonijiet “My Luxembourg: time to find out 
more” biex jissaħħu r-rabtiet mal-pajjiż ospitanti tagħna u jsir kontribut għall-
integrazzjoni; u 

o l-organizzazzjoni tal-“Clear Language Days” tal-QEA għall-ewwel darba. 
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20 Id-direttorat beda wkoll kooperazzjoni mal-Eurostat, saħħaħ il-kooperazzjoni mal-
OLAF, u ospita x-Xahar iddedikat għaċ-Ċibersigurtà Ewropea tal-UE. Bħal fl-2020, Jum 
it-Taħriġ annwali sar Ġimgħa ta’ Taħriġ Virtwali 2021 b’ħafna preżentazzjonijiet 
interessanti, b’mod partikolari Fiera tal-Awditjar bl-involviment attiv ta’ SAIs mhux tal-
UE. 

21 Għat-trawwim tal-benesseri tal-impjegati (it-tieni prijorità tas-Segretarjat 
Ġenerali; ara l-paragrafu 12), kisba importanti kienet il-ħatra ta’ Uffiċjal iddedikat 
għad-Diversità u l-Inklużjoni (D&I) fil-bidu tas-sena u l-adozzjoni tal-Politika u l-Pjan ta’ 
Azzjoni dwar id-Diversità u l-Inklużjoni, segwiti mill-implimentazzjoni ta’ attivitajiet tad-
D&I matul is-sena. Ġew irreklutati wkoll oftalmologu ġdid u tabib ġdid responsabbli 
biex jivverifikaw il-liv tal-mard, u ġie estiż l-appoġġ psikoloġiku għall-persunal.  

22 Attivitajiet importanti oħra kienu: 

o il-kampanja “RESPECT”; 

o l-introduzzjoni ta’ skema ta’ tislima aktar personalizzata għall-persunal li jirtira; 

o ix-xogħol li għaddej biex jitħejjew il-paġni l-ġodda tar-Riżorsi Umani fuq is-sit web 
pubbliku tal-QEA 

o it-twettiq ta’ stħarriġ dwar l-involviment tal-persunal, li se jintuża biex jiġu 
kkalkulati indikaturi ġodda tal-prestazzjoni tal-attivitajiet għal indiċi tal-
involviment tal-persunal. 

23 Is-Servizz tas-Sigurtà kompla jaqdi rwol ewlieni biex jagħti pariri u jassisti fit-teħid 
ta’ deċiżjonijiet, kemm fiċ-Ċellola Teknika tal-COVID kif ukoll fil-Kumitat tal-Ġestjoni 
tal-Kriżijiet. Fl-istess ħin, ħa l-passi meħtieġa biex iżomm il-kwalifiki tal-persunal tiegħu, 
u ta kontribut attiv ħafna għat-tnedija tal-proġett ta’ rinnovazzjoni tas-sistema ta’ 
kontroll tal-aċċess.  

24 Fl-aħħar nett, id-dipartiment għall-Avvenimenti, iż-Żjarat u l-Protokoll kompla 
jipprovdi appoġġ organizzazzjonali għal avvenimenti online u assistenza bi protokoll 
għal żjarat uffiċjali fil-Qorti. Sakemm is-sitwazzjoni tas-saħħa għaż-żjarat fuq il-post 
tjiebet, iż-żjarat fi gruppi ġew organizzati online. L-attivitajiet tal-forniment tal-ikel ġew 
modifikati, u ttieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex ikun hemm konformità mal-
leġiżlazzjoni nazzjonali dwar il-COVID-19. Id-dipartiment appoġġa wkoll  
id-distribuzzjoni ta’ maskri tal-wiċċ u ta’ testijiet rapidi tal-fluss laterali lill-persunal 
kollu tal-QEA. 



 14 

 

25 Fil-qasam tal-Finanzi u tas-Servizzi Ġenerali, prijorità oħra tas-Segretarjat Ġenerali 
(ara l-paragrafu 12) kienet il-kwalità u l-puntwalità tal-pagamenti, u l-introduzzjoni 
ġenerali tal-fatturazzjoni elettronika, li kompliet b’suċċess matul is-sena. L-awdituri 
esterni ħarġu opinjoni favorevoli dwar ir-rapporti finanzjarji tal-QEA għall-2020. 

Informazzjoni, Ambjent tax-Xogħol u Innovazzjoni  

26 Id-Direttorat għall-Informazzjoni, l-Ambjent tax-Xogħol u l-Innovazzjoni (SG2-
DIWI) huwa responsabbli għall-post tax-xogħol diġitali (tagħmir tal-IT, servizzi u 
apparat) u dak fiżiku tal-QEA (binjiet, faċilitajiet tekniċi, uffiċċji u loġistika), kif ukoll 
għal-librerija tal-QEA. Huwa jimmaniġġja 8.3 % tal-baġit tal-QEA (ara t-Tabella 1).  
It-Tabella 5 tagħti dettalji dwar l-użu tal-approprjazzjonijiet u l-pagamenti tal-
Baġit 2021. 

Tabella 5 – Approprjazzjonijiet u pagamenti għall-Baġit 2021 tad-
Direttorat għall-Informazzjoni, l-Ambjent tax-Xogħol u l-Innovazzjoni 
(EUR) 

Linji baġitarji Approprjazzjonijiet Pagamenti % Eżekuzzjoni  
Teknoloġija tal-informazzjoni  9 555 000 4 594 165 48.1 % 

Librerija u arkivji 490 000 411 934 84.1 % 

Binjiet u faċilitajiet 4 706 000 2 572 946 54.7 % 

TOTAL 14 751 000 7 579 044 51.4 % 

Nota: Minħabba l-arrotondament, jista’ jkun li d-dettalji ma jkunux jikkorrispondu mal-ammonti totali. 
Sors: id-Direttorat Riżorsi Umani, Finanzi u Servizzi Ġenerali. 

27 Għal darb’oħra, ix-xogħol imwettaq mill-SG2-DIWI fl-2021 kien fundamentali biex 
tiġi sostnuta l-kontinwità tal-attivitajiet tal-QEA, u, f’konformità mal-prijoritajiet tas-
Segretarjat Ġenerali (ara l-paragrafu 12), biex jiġu fornuti servizzi tal-IT adattabbli u 
faċilitajiet flessibbli. Matul dan il-perjodu, twettqu l-prodotti u l-proċessi kollha tas-
soltu tal-QEA: ir-rapporti tal-awditjar, il-konferenzi, it-taħriġ, il-kuntatti mal-partijiet 
ikkonċernati tagħna, id-djalogu mal-entitajiet awditjati tagħna, u t-traduzzjoni ta’ 
dokumenti.  

28 Fil-qasam tal-Informazzjoni u t-Teknoloġija, seħħew diversi avvenimenti 
importanti fl-2021: 

o seħħew titjib u migrazzjonijiet kbar tal-infrastruttura tal-IT: is-sistema kollha ta’ 
Ħżin tad-Data tal-QEA ġiet imtejba, u ċ-Ċentru ta’ Rkupru minn Diżastru emigra 
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lejn il-faċilitajiet ipprovduti mill-European Business Reliance Centre (EBRC) 
f’Betzdorf; 

o twaqqaf Kumitat ta’ Tmexxija tal-IT; 

o ix-xogħol fuq l-analiżi tad-data kien kontinwu għall-kollaborazzjoni fuq il-kompiti 
tal-awditjar (ECALab);  

o il-parteċipazzjoni attiva fil-Kumitat ta’ Tmexxija Diġitali kkontribwiet għad-diversi 
verżjonijiet tal-pjan ta’ żvilupp dwar it-teknoloġija u d-data għall-awditjar; 

o in-network tat-Teknoloġija u l-Innovazzjoni għall-Awditjar kien ta’ suċċess; 

o inħolqu servizzi ta’ Awtomatizzazzjoni tal-Proċess Robotiku. 

29 Avvenimenti oħra bdew fl-2021, u se jkomplu fl-2022: 

o tnieda sit web ġdid tal-QEA; 

o is-Sistema għall-Ġestjoni tal-Partijiet Ikkonċernati ġiet sostitwita u nħoloq studio 
awdjoviżiv; 

o is-Sistemi għall-Ġestjoni tat-Traduzzjoni ġew rinnovati; 

o ġie żviluppat navigatur tad-dokumenti; 

o ġie żviluppat Portal tas-Servizz Legali. 

30 B’ mod ġenerali, id-direttorat solva 19 804 talbiet għal assistenza fl-IT, wettaq 
179 rilaxx ta’ sistema, ipprovda disponibbiltà ta’ 99.88 % għal sistemi kritiċi, u 
ggarantixxa teknoloġija kompletament stabbli għal xogħol ibridu (telexogħol u fuq  
il-post). 

31 Id-direttorat iffoka wkoll fuq it-trattament tar-riskji taċ-ċibersigurtà billi 
kontinwament immonitorja u adatta s-sistemi għall-għadd kbir ta’ theddid innotifikat 
mill-Iskwadra tal-UE ta’ Rispons f’Emerġenza relatata mal-Kompjuters. L-aktar 
vulnerabbiltajiet sinifikanti kienu dawk li jaffettwaw il-VPN li jappoġġa s-servizz ta’ 
aċċess mill-bogħod u l-posta elettronika ta’ Microsoft. L-2021 intemmet bil-
vulnerabbiltà kritika mondjali “Log4J”. Fortunatament, dawn il-vulnerabbiltajiet ma 
affettwawx lill-QEA. 
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32 F’termini ta’ binjiet u faċilitajiet, il-kisbiet il-kbar fil-perjodu kienu: 

o ir-rinnovazzjoni tal-binja K2, b’żewġ sulari diġà lesti u sular wieħed li għandu jiġi 
kkompletat fl-ewwel kwart tal-2022; 

o l-installazzjoni ta’ kċejjen żgħar fis-sulari kollha tal-binja K3;  

o ir-rieżami tas-sigurtà fl-entratura tal-garaxx fil-binja K3;  

o l-installazzjoni ta’ sistema ġdida ta’ kontroll tal-aċċess (għadha għaddejja);  

o l-ikkompletar tax-xogħlijiet biex jissolvew il-problemi bil-faċċata tal-binja K1 wara 
l-inċident tal-pannelli tal-ħġieġ. 

33 Tnieda wkoll studju dwar il-futur tal-binja K1. L-inizjattiva l-ġdida għandha  
l-intenzjoni li tiddefinixxi l-istrateġija futura dwar il-binjiet tal-QEA. Saru intervisti u 
workshops mal-Membri u mal-persunal, u d-diversi xenarji se jiġu kondiviżi mal-Qorti 
sal-ewwel kwart tal-2022. Il-Pjan ta’ Azzjoni tal-EMAS għall-perjodu 2020-2022 ġie 
ppreżentat lill-Kumitat Amministrattiv f’Jannar 2021, u attwalment qed jiġi 
implimentat. 

34 Dawn l-attivitajiet kollha saru flimkien mal-manutenzjoni regolari tal-binjiet 
attwali tagħna, l-ipproċessar tal-biljetti (1802), u l-forniment ta’ livell eċċellenti ta’ 
servizz minkejja l-għadd kbir ta’ xogħlijiet meħtieġa biex jinżamm ambjent tax-xogħol 
tajjeb għas-saħħa, kollha fl-isfond tal-pandemija. 

35 Fl-aħħar nett, il-librerija tal-QEA kompliet tipprovdi s-servizzi tagħha matul 
żminijiet diffiċli. Tnieda servizz ġdid “Ask the Library”, li jikkomplementa s-servizzi ferm 
apprezzati “BibliotECA Discovery” u “Data provision” għall-awditjar bħala parti mid-
diġitalizzazzjoni tal-QEA. 

Servizz Lingwistiku u Editorjali 

36 Id-Direttorat Lingwistiku u Editorjali (SG3-LED) huwa responsabbli għat-
traduzzjoni u l-pubblikazzjoni tal-prodotti kollha tal-QEA fl-24 lingwa uffiċjali tal-UE.  
Id-direttorat jimmaniġġja inqas minn 1 % tal-baġit tal-QEA (ara t-Tabella 1).  
It-Tabella 6 tagħti dettalji dwar l-użu tal-approprjazzjonijiet u l-pagamenti għall-
Baġit 2021. 
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Tabella 6 – Approprjazzjonijiet u pagamenti għall-Baġit 2021  
tad-Direttorat Lingwistiku u Editorjali (f’EUR) 

Linji baġitarji Approprjazzjonijiet Pagamenti % Eżekuzzjoni  
Esternalizzazzjoni u kooperazzjoni 
interistituzzjonali 837 000 548 240 65.5 % 

Interpreti  125 000 5 408 4.3 % 

Pubblikazzjoni 250 000 170 015 68.0 % 

TOTAL 1 212 000 723 663 59.7 % 

Nota: Minħabba l-arrotondament, jista’ jkun li d-dettalji ma jkunux jikkorrispondu mal-ammonti totali. 
Sors: id-Direttorat Riżorsi Umani, Finanzi u Servizzi Ġenerali. 

37 Matul l-2021, id-direttorat kompla jindirizza l-prijoritajiet tas-Segretarjat Ġenerali 
(ara l-paragrafu 12). Minkejja l-pandemija, l-attivitajiet ewlenin tiegħu komplew  
bl-istess pass bħal fl-2019 u l-2020, u mingħajr tfixkil. Ġew tradotti u riveduti 
227 003 paġni (-3.16 %, jiġifieri 7 411-il paġna inqas mill-2020), li jirrappreżentaw 
2 753 talba għal traduzzjoni għall-2021. Barra minn hekk, is-servizz FastTrad, li 
jipprovdi traduzzjoni u editjar ta’ testi qosra bl-Ingliż u bil-Franċiż fi żmien 24 siegħa, 
kien jirrappreżenta 1 284 paġna; din iċ-ċifra kienet tinkludi 607 paġni ta’ traduzzjoni u 
677 ta’ reviżjoni. 97.83 % tat-traduzzjonijiet ġew ikkompletati fil-ħin, ferm aktar  
mill-indikatur tal-prestazzjoni ta’ 95 %. 

38 Id-Direttorat Lingwistiku u Editorjali kompla wkoll jiddiversifika l-attivitajiet tiegħu 
barra t-traduzzjoni/ir-reviżjoni fil-forma ta’ assistenza lingwistika għall-awdituri, 
sottotitolar tal-vidjos, u kollaborazzjoni fil-qasam tal-komunikazzjoni. It-timijiet tal-
lingwa Ingliża, Ġermaniża, Franċiża, Taljana u Netherlandiża abbozzaw u ttraduċew 
stqarrijiet għall-istampa, u tejbu l-kwalità billi adattaw il-messaġġi għall-pubbliku u 
ħadu inkunsiderazzjoni d-differenzi kulturali. It-tim tas-Servizzi tal-Lingwa Ingliża, 
b’mod partikolari, ipprovda assistenza fl-abbozzar għall-maġġoranza l-kbira tal-output 
tal-QEA matul is-sena. Fil-każ tar-Rapport Annwali, huwa attenda wkoll għall-biċċa l-
kbira mil-laqgħat prekontradittorji u dawk kontradittorji biex jipprovdi pariri lingwistiċi 
hekk kif it-testi ġew modifikati. It-tradutturi kkompletaw 16-il missjoni ta’ assistenza 
lingwistika matul is-sena. Din l-attività baqgħet fl-istess livell tas-sena li għaddiet (total 
ta’ 14 fl-2020), prinċipalment minħabba li l-pandemija rrestrinġiet l-għadd ta’ 
missjonijiet tal-awditjar fuq il-post. Is-servizzi ta’ sottotitolar tal-vidjos kienu pprovduti 
sitt darbiet matul is-sena mit-tim tal-lingwa Ingliża u dak tal-lingwa Franċiża. 

39 Tkompla l-proġett TraMS li għandu jissostitwixxi s-sistema ewlenija tad-direttorat. 
TraMS jipprovdi opportunità biex jiġu ssimplifikati u awtomatizzati l-proċessi interni 
tat-traduzzjoni, filwaqt li jipprovdi għodod lingwistiċi integrati lit-tradutturi fl-ambjent. 
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Tnieda l-proġett ta’ implimentazzjoni ta’ TraMS (fażi 1), u nbeda x-xogħol ta’ 
implimentazzjoni fil-forma ta’ workshops biex jiġu ddefiniti u mmappjati l-proċessi  
fis-sistema l-ġdida b’kollaborazzjoni ma’ konsulenti esterni u mad-Direttorat għall-
Informazzjoni, l-Ambjent tax-Xogħol u l-Innovazzjoni. Ix-xogħol ta’ implimentazzjoni 
prinċipali se jsir fil-perjodu 2022-2023. 

40 Il-proċessi operazzjonali ġew rieżaminati wkoll matul is-sena għal skopijiet ta’ 
ottimizzazzjoni, u biex jinstabu sinerġiji possibbli. Eżempji ta’ dawn il-proċessi jinkludu 
dawn li ġejjin:  

o kontroll fuq il-kontenut tat-traduzzjoni bilingwi prodott mit-timijiet lingwistiċi 
kollha bl-użu tas-sistema GroupShare. Konklużjoni waħda kienet li jiġi allinjat  
il-fluss tax-xogħol u l-mod kif jintużaw l-għodod tat-traduzzjoni fl-ELS mal-prattiki 
ġenerali tal-LED meta ssir il-migrazzjoni lejn TraMS; 

o regola ġdida għall-kalkolu tal-eqreb data għall-pubblikazzjoni tar-rapporti ġiet 
ittestjata b’suċċess konsiderevoli. Din tiżgura ġestjoni aħjar tal-ħin meħtieġ biex 
jitwettqu l-kompiti tal-partijiet ikkonċernati kollha, u tipprovdi regoli ċari għall-
partijiet ikkonċernati kollha; 

o grupp ta’ ħidma għamel ħiltu biex janalizza l-kompiti ta’ DMG u TECH bil-ħsieb li 
jarmonizza aktar l-operazzjonijiet u jsib sinerġiji. 

41 Il-miżuri ta’ deroga stipulati fir-Regolament Nru 1 tal-15 ta’ April 1958, kif 
emendat fl-2010 u fl-2015, intemmew fil-31 ta’ Diċembru 2021, u dan ifisser li l-lingwa 
Irlandiża kellu l-istatus ta’ lingwa uffiċjali tal-istituzzjonijiet tal-UE mill-
1 ta’ Jannar 2022. Fl-2021, id-direttorat irrekluta tliet tradutturi Irlandiżi biex jifformaw 
tim lingwistiku ġdid. 

Protezzjoni tad-Data  

42 Fl-2021, l-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data (UPD) tqiegħed direttament taħt  
ir-responsabbiltà tas-Segretarju Ġenerali, u nħatar Uffiċjal ġdid. Il-UPD jipprovdi 
għarfien espert dwar il-liġi u l-prattiki tal-protezzjoni tad-data, u jimmonitorja  
l-applikazzjoni tagħhom. Id-dipartiment ma jimmaniġġja l-ebda nefqa. 

43 It-talbiet għal pariri dwar ir-regoli dwar il-protezzjoni tad-data rdoppjaw meta 
mqabbla mal-2020, u ngħataw korsijiet u gwida speċifika. L-2021 involviet ukoll  
it-tħejjija ta’ opinjonijiet u kollaborazzjonijiet dwar aġġornamenti ta’ politiki u 
proċeduri interni. Ir-regoli dwar il-protezzjoni tad-data għall-awdituri li jikkondividuha 
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mal-entitajiet awditjati saru wkoll aktar trasparenti, b’mod partikolari dwar id-dritt tal-
Qorti li taċċessa informazzjoni bl-iskop li twettaq il-funzjonijiet tal-awditjar tagħha.  

Sigurtà tal-Informazzjoni  

44 Bħall-UPD, l-Uffiċjal tas-Sigurtà Interna (ISO) tqiegħed ukoll direttament taħt  
ir-responsabbiltà tas-Segretarju Ġenerali. L-ISO jaħdem f’kooperazzjoni mill-qrib mad-
Direttorat għall-Informazzjoni, l-Ambjent tax-Xogħol u l-Innovazzjoni, u ma 
jimmaniġġja l-ebda nefqa. 

45 Fl-2021, l-Uffiċjal tas-Sigurtà Interna ppreżenta l-istrateġija l-ġdida tiegħu għas-
snin li ġejjin, b’enfasi fuq il-prijoritajiet u l-isfidi għall-perjodu 2021-2025. Il-prijorità 
prinċipali se tkun li jitkomplew l-attivitajiet ta’ sensibilizzazzjoni u taħriġ għall-persunal 
fil-qasam tas-sigurtà tal-informazzjoni. 

46 Is-sena wriet li kienet partikolarment impenjattiva minħabba attakki ċibernetiċi u 
ksur tad-data ripetuti, kif ukoll għadd ta’ theddid li kien jirrikjedi azzjoni fil-pront biex 
jiġu rrimedjati difetti kritiċi fis-software (ara l-paragrafu 31). Il-Qorti installat 
applikazzjonijiet biex tipprovdi protezzjoni aktar b’saħħitha, adottat regoli dwar  
is-sigurtà biex tipproteġi l-informazzjoni klassifikata tal-UE, u ħejjiet linji gwida dwar  
il-klassifikazzjoni tal-informazzjoni tal-QEA. Issimulat ukoll żewġ kampanji ta’ phishing 
għall-ewwel darba biex tkejjel is-sensibilizzazzjoni ċibernetika tal-persunal, u adottat 
servizz ta’ firma elettronika pprovdut mill-Kummissjoni. 
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Akkwist fis-Segretarjat Ġenerali 
47 Fl-2021, il-Qorti tal-Awdituri użat il-proċedura nnegozjata taħt il-
paragrafu 11.1(b) tal-Anness I tar-Regolament Finanzjarju biex tikkonkludi kuntratt 
wieħed b’valur ta’ aktar minn EUR 60 000. L-iskop tal-kuntratt kien li jġedded  
l-abbonament korporattiv tal-Qorti għall-Financial Times għall-2021 u l-2022. Il-valur 
totali tal-kuntratt kien ta’ EUR 168 615 (EUR 82 650 għall-2021 u EUR 85 965 għall-
2022). 

48 Billi l-Financial Times hija l-gazzetta ekonomika l-aktar rinomata bil-lingwa Ingliża, 
u tipprovdi wkoll informazzjoni komprensiva dwar il-politiki tal-UE, hija għalhekk unika, 
u ma għandha l-ebda ekwivalent jew sostitut raġonevoli. Il-liċenzja attwali tippermetti 
li l-persunal kollu tal-QEA jkollu aċċess għall-kontenut diġitali tal-Financial Times kemm 
ġewwa l-Qorti kif ukoll barra minnha. Il-prezz tal-liċenzja huwa bbażat fuq l-għadd 
ewlieni attwali ta’ qarrejja. Sa issa, 558 utent tal-QEA ħolqu l-kont tagħhom stess tal-
Financial Times, u 218 kien l-għadd ta’ qarrejja ewlenin attwali fil-ġurnata li fiha saret  
l-offerta tal-abbonament. 

49 Il-lista annwali ta’ kuntratti, inklużi dawk b’valur ta’ bejn EUR 15 000 u EUR 60 000 
li ġew konklużi fl-2021 b’segwitu għal proċeduri nnegozjati, se jkunu disponibbli fuq  
is-sit web tal-Qorti mit-30 ta’ Ġunju 2022. 

50 Il-proċeduri nnegozjati kollha ta’ aktar minn EUR 15 000 kienu suġġetti għall-
proċeduri ta’ kontroll intern rigorużi tal-Qorti li jkopru l-legalità, ir-regolarità u  
l-ġestjoni finanzjarja tajba. 
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Riżultati tas-sistemi ta’ kontroll intern 
implimentati mis-Segretarju Ġenerali  

Sistemi ta’ kontroll intern  

51 Is-Segretarju 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; u 

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

52 Il-qafas ta’ kontroll intern tal-QEA jissupplimenta dan il-qafas legali bil-ħsieb  
li jallinjah mas-sistema integrata ta’ kontroll intern stabbilita mill-Kumitat tal-
Organizzazzjonijiet li Jisponsorjaw il-Kummissjoni Treadway (il-Qafas COSO). Huwa 
mfassal biex jipprovdi aċċertament raġonevoli rigward il-legalità, ir-regolarità u  
l-ġestjoni finanzjarja tajba tat-tranżazzjonijiet finanzjarji kollha, u jiffaċilita l-ilħuq tal-
objettivi operazzjonali ta’ kull direttorat. 

53 Is-sistemi ta’ kontroll intern ma nbidlux b’mod sinifikanti fl-2021, u l-istruttura 
organizzazzjonali tal-amministrazzjoni baqgħet stabbli. Dawn jikkonsistu fi proċeduri 
(ibbażati fuq COBIT 5 għall-SG2-DIWI), superviżjoni tal-ġestjoni, kontrolli ta’ 
prevenzjoni u detezzjoni, u kontrolli awtomatizzati inkorporati f’sistemi tal-
informazzjoni li jkopru l-proċessi operazzjonali prinċipali kollha tas-Segretarjat 
Ġenerali.  

54 Il-proċessi operazzjonali finanzjarji huma mmaniġġjati bl-użu tas-SAP, li 
tippermetti segregazzjoni xierqa tad-dmirijiet bejn l-inizjazzjoni, il-verifikazzjoni u  
l-validazzjoni mill-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni. Is-sistema tkopri l-ġestjoni baġitarja,  
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ir-riżervi tal-fondi, l-impenji, l-ordnijiet ta’ xiri u l-kontroll tal-kuntratti u tal-fatturi 
f’konformità mar-Regolament Finanzjarju u mar-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-persunal li jibda l-proċessi u dawk li jwettqu  
l-verifikazzjonijiet isegwu listi ta’ kontroll biex jivvalutaw il-konformità mar-Regolament 
Finanzjarju fir-rigward tal-impenn baġitarju u l-ordnijiet ta’ pagament.  

55 It-tliet direttorati kollha stabbilew programm ta’ kontrolli għall-evalwazzjoni tal-
konformità mar-Regolament Finanzjarju u mad-deċiżjonijiet tal-Qorti, u bagħtu  
d-dikjarazzjonijiet ta’ assigurazzjoni tagħhom lis-Segretarju Ġenerali fil-kapaċità 
tagħhom bħala uffiċjali tal-awtorizzazzjoni b’sottodelega. L-aċċertamenti tagħhom 
huma kkomplementati mid-dikjarazzjonijiet ta’ assigurazzjoni mid-direttorati,  
id-dipartimenti u l-kapijiet tal-kabinett li jifdal tal-QEA li awtorizzaw l-infiq fl-2021 (ara 
l-paragrafu 07). 

56 Il-kontrolli mwettqa mid-Direttorat Riżorsi Umani, Finanzi u Servizzi Ġenerali 
kienu bbażati fuq analiżi tar-riskji għall-2021, ir-riżultati tal-kontrolli mwettqa għall-
2020, l-iskambji mal-PMO, ir-rakkomandazzjonijiet tal-awdituri interni u dawk esterni, 
u informazzjoni oħra li ġejja minn avvenimenti li seħħew fl-2020. Is-sistema tinkludi 
kontrolli ex ante u ex post li jiffukaw primarjament fuq aspetti finanzjarji, iżda wkoll fuq 
riskji oħra mhux finanzjarji. It-Tabella 7 tiġbor fil-qosor il-kontrolli li twettqu. Il-PMO 
tal-Kummissjoni huwa responsabbli biex jivverifika l-pagi tal-QEA u d-drittijiet 
finanzjarji tal-persunal tagħha. 
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Tabella 7 – Kontrolli mwettqa mid-Direttorat Riżorsi Umani, Finanzi u 
Servizzi Ġenerali 

Nru Kontroll Tip 

1 Drittijiet finanzjarji  Ex ante/Ex post (1) 

2 
Remunerazzjoni tal-persunal u tal-Membri tal-QEA mmaniġġjata 
mill-PMO Ex post (1) 

3 
Il-legalità u r-regolarità tal-pagamenti li saru fuq il-linji baġitarji 
mmaniġġjati mid-direttorat (għajr missjonijiet u spejjeż ta’ 
rappreżentanza) 

Ex post 

4 
Spejjeż tal-missjonijiet imħallsa mill-PMO, abbażi tal-gwida tal-
QEA dwar il-missjonijiet u d-deċiżjoni ta’ implimentazzjoni 
relatata 

Ex ante (2)/Ex post 

5 Spejjeż ta’ rappreżentanza tal-Membri tal-QEA, u spejjeż tal-
fjuwil Ex ante  

6 
Kontroverifiki tal-ispejjeż tal-missjonijiet u dawk ta’ 
rappreżentanza tal-Membri, biex jinżamm kont tal-konsum tal-
fjuwil minn vetturi uffiċjali 

Ex post 

7 Post ta’ residenza tal-persunal tal-QEA Ex post 

8 
Preċiżjoni u kompletezza tad-dokumenti fil-fajls personali tal-
membri tal-persunal 

Ex post 

9 Assenzi u ħinijiet tax-xogħol tal-persunal  Ex post 

10 Kantina Ex post 

11 Flus kontanti għal spejjeż żgħar (petty cash) Ex post 

Nota: (1) kontrolli mwettqa mill-PMO; (2) biss għal missjonijiet ivvalidati mid-Direttorat Riżorsi Umani, 
Finanzi u Servizzi Ġenerali. 

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

57 Il-kontrolli mwettqa mid-Direttorat għall-Informazzjoni, l-Ambjent tax-Xogħol u  
l-Innovazzjoni kienu bbażati fuq ir-riżultati tar-rieżami tar-reġistru tar-riskji tal-2022,  
il-valutazzjoni tal-maturità tal-proċess tal-2021, u s-segwitu għar-rakkomandazzjonijiet 
tal-awditu intern. Ittieħdu inkunsiderazzjoni wkoll il-kontrolli mwettqa mill-awditur 
estern bħala parti mir-rieżami annwali tal-IT. Għajr għal-linja baġitarja tal-Librerija u  
l-Arkivji, it-tranżazzjonijiet finanzjarji kollha fid-direttorat huma suġġetti għal kontroll 
ex ante biex jiġi identifikat in-nuqqas ta’ konformità mar-Regolament Finanzjarju, u 
kwalunkwe żball amministrattiv (eż. referenzi mhux korretti, dati ħżiena fi spazji għal 
test, u dokumenti mehmuża mhux kritiċi li jkunu nieqsa). Il-kontrolli inkorporati fil-
ġestjoni tal-proċess huma kkomplementati minn kontrolli ex post. Dawn tal-aħħar 
kienu jinkludu kontrolli regolari tal-akkwist ta’ kuntratti ta’ valur baxx u tal-elementi li 
ġejjin: 

(1) il-konformità mal-formalitajiet tal-kuntratt il-ġdid għall-operazzjonijiet tal-IT u  
l-osservanza tal-KPIs eżistenti; 
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(2) ir-regolarità tal-ġestjoni finanzjarja tal-proġett tal-binja K2; 

(3) l-applikazzjoni ta’ patches regolari u esterni għas-sigurtà tal-IT; 

(4) il-kontrolli tad-drittijiet ta’ amministratur fuq il-laptops; 

(5) l-effiċjenza tal-għodda ta’ monitoraġġ tas-software; 

(6) il-konformità mad-dati ta’ skadenza tal-konsenja; 

(7) l-eżistenza ta’ stqarrijiet ta’ privatezza fl-għodod tal-ipproċessar tad-data 
personali tal-Qorti; 

(8) il-kompletezza tad-dokumentazzjoni meħtieġa għall-pagamenti tal-fatturi; 

(9) il-konformità mal-proċess ta’ ġestjoni tar-rilaxxi 

58 Il-kontrolli li twettqu mid-Direttorat Lingwistiku u Editorjali kienu bbażati fuq 
analiżi tar-riskji għall-2021 u fuq ir-riżultati tal-kontrolli li twettqu għall-2020.  
Il-kontrolli ffukaw fuq l-aspetti finanzjarji, il-kwalità tas-servizzi lingwistiċi pprovduti, kif 
ukoll l-aspetti tal-IT u dawk organizzazzjonali tad-direttorat. Il-kontrolli ex post kienu 
jinkludu: 

o il-legalità u r-regolarità tal-pagamenti li saru taħt il-linji baġitarji mmaniġġjati mid-
direttorat; 

o l-effettività u l-kwalità tal-għodod għat-Traduzzjoni Assistita mill-Kompjuter (CAT); 
u  

o il-kwalità tat-traduzzjonijiet ipprovduti, ikkomplementati minn sistema ta’ 
feedback tal-utenti fejn jiġu analizzati l-kummenti tal-utenti. 

Ħarsa ġenerali lejn il-ġestjoni tar-riskju  

59 Mill-2016 ’il hawn, u wara l-adozzjoni tal-Qafas ta’ Ġestjoni tar-Riskju tal-Qorti,  
l-awli tal-awditjar u d-direttorati kollha tal-QEA kienu meħtieġa jwettqu analiżi tar-
riskju tal-attivitajiet tagħhom. Din l-analiżi tinkludi deskrizzjoni tal-impatt jekk riskju 
jimmaterjalizza, tal-kontrolli interni stabbiliti, u tal-miżuri biex titnaqqas il-probabbiltà 
li jseħħ riskju u l-impatt potenzjali tiegħu. Dawn il-kontrolli jagħtu 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, u għall-valutazzjonijiet tar-riskju tas-sena ta’ 
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wara. It-tfassil tas-sistemi ta’ kontroll intern jieħu wkoll kont tal-kosteffettività tal-
kontrolli. 

60 Ir-riskji prinċipali identifikati miċ-ċiklu tal-valutazzjoni tar-riskju għall-2021 kienu 
jikkonċernaw: 

o l-impatt tal-pandemija tal-COVID-19 fuq ir-riżorsi u l-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-
QEA, inkluż l-adattament għar-realtà l-ġdida tal-arranġamenti ibridi tax-xogħol, u 
fuq is-saħħa u s-sigurtà tal-persunal; 

o in-nuqqas ta’ konformità mar-Regolament Finanzjarju fir-rigward tal-legalità u  
r-regolarità tal-pagamenti, u l-ekonomija, l-effiċjenza u l-effettività tal-attivitajiet. 
Ir-riskju jinkludi wkoll riskju ta’ frodi relatat maż-żieda fl-użu ta’ fatturi elettroniċi; 

o id-dipendenza fuq l-attivitajiet esternalizzati (inklużi dawk mill-Kummissjoni) u  
l-kwalità tagħhom; 

o il-ksur tad-data jew il-każijiet ta’ nuqqas ta’ konformità mar-regoli dwar  
il-protezzjoni tad-data, inklużi dawk ikkawżati minn attakki ċibernetiċi. Dan  
ir-riskju jqis ukoll il-piż amministrattiv ta’ qafas legali u ta’ rappurtar, li huwa 
kumpless, relatat mar-restrizzjonijiet ta’ sigurtà u protezzjoni tad-data; u 

o kwistjonijiet dwar il-persunal, bħall-problema li jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet ta’ 
reklutaġġ, jiġi pprovdut bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata għall-persunal, jiġi 
attirat u jinżamm il-persunal, u forza tax-xogħol li qed tixjieħ. 

61 Il-ħidma tal-Qorti hija suġġetta għal skrutinju pubbliku intens. L-awditi tagħha 
jitwettqu b’mod miftuħ u trasparenti, u r-riżultati jiġu kondiviżi mal-pubbliku fuq bażi 
kontinwa. Il-QEA u r-regoli interni tagħha kienu s-suġġett ta’ artikli tal-media f’dawn  
l-aħħar xhur. L-għan tagħna huwa li nikkjarifikaw il-mistoqsijiet pendenti kollha mal-
awtorità ta’ kwittanza. 

Effiċjenza u effettività tas-sistemi ta’ kontroll intern 

62 Id-direttorati kollha eżaminaw ir-riżultati tal-kontrolli ex ante u ex post tagħhom 
f’Jannar 2022. Il-kontrolli ma żvelawx 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 dawn jiġu implimentati sad-dati ta’ skadenza 
meħtieġa. L-uffiċċjal tal-awtorizzazzjoni b’delega eżamina l-informazzjoni fir-rapporti 
dwar il-kontrolli interni mit-tliet diretturi qabel iffirma d-dikjarazzjoni tiegħu 
f’konformità mal-Artikolu 74(9) tar-Regolament Finanzjarju. 
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Id-Direttorat Riżorsi Umani, Finanzi u Servizzi Ġenerali 

63 Il-kontrolli ex ante mwettqa mid-Direttorat Riżorsi Umani, Finanzi u Servizzi 
Ġenerali (l-elementi 4 u 5 fit-Tabella 7) ma żvelaw l-ebda problema kbira għas-sena 
finanzjarja 2021 fir-rigward tal-ispejjeż tal-missjonijiet awtorizzati mid-direttorat,  
l-ispejjeż ta’ rappreżentanza tal-Membri, u l-konsum tal-fjuwil tal-vetturi uffiċjali.  
Fil-bidu tal-2022, il-QEA rrieżaminat l-adegwatezza tar-regoli rilevanti. 

64 Il-kontrolli ex post tal-legalità u r-regolarità tal-pagamenti magħmula mil-linji 
baġitarji li għalihom huwa responsabbli d-direttorat kienu jkopru kampjun aleatorju ta’ 
126 pagament, jiġifieri bejn wieħed u ieħor 19 % tal-pagamenti kollha li ġew ivverifikati 
(l-element 3 fit-Tabella 7). Il-kontrolli sabu nuqqas ta’ konformità formali għal tliet 
pagamenti, iżda mingħajr impatt finanzjarju: żewġ pagamenti kellhom jiġu parzjalment 
kontabilizzati fl-2020, u wieħed sar għal impenn baġitarju li ma kienx preċedut minn 
impenn legali. Dawn il-każijiet kienu ġew inklużi fir-reġistru tal-eċċezzjonijiet tal-QEA, u 
l-persunal kien ġie mfakkar dwar ir-regoli applikabbli. B’mod ġenerali, il-pagamenti 
kienu legali u regolari, u d-dokumentazzjoni meħtieġa kienet disponibbli. Is-sistema 
SAP u l-kontrolli awtomatiċi tagħha, kif ukoll il-fatt li t-tim huwa familjari ħafna mal-
għodda (li ilu juża mill-2008), ippermettew li l-attività tkompli f’konformità mal-
proċeduri tas-soltu. L-ambjent estiż tat-telexogħol baqa’ ma ħalla l-ebda impatt fuq  
il-proċessi tal-ġestjoni. 

65 L-għadd ta’ missjonijiet qabad ir-ritmu fl-2021, iżda kien għadu taħt il-livelli ta’ 
qabel il-pandemija. L-awditur intern sab żbalji fl-ispejjeż tal-missjonijiet li ma ġew 
żvelati la mill-kontrolli ex ante u lanqas minn dawk ex post. Il-kontrolli ex post tal-
ispejjeż tal-missjonijiet (l-elementi 4 u 6 fit-Tabella 7) ma żvelawx problemi serji  
fir-rigward tal-ħlas tal-missjonijiet mill-PMO, u ma wrewx li d-dgħufija identifikata 
kellha effett materjali fuq il-legalità u r-regolarità tal-ispejjeż. Il-biċċa l-kbira mill-iżbalji 
identifikati kienu jikkonċernaw il-kalkolu tal-allowances ta’ kuljum u r-rimborż tal-
ispejjeż tal-ivvjaġġar għall-missjonijiet ikkombinati ma’ arranġamenti privati.  
Il-kontroverifiki tar-rimborżi tal-ispejjeż ta’ rappreżentanza mal-allowances ta’ kuljum 
imħallsa għall-missjonijiet ma żvelaw l-ebda żball. 

66 Id-direttorati u l-kap tal-kabinett li għamlu użu minn din il-linja baġitarja, u li 
lilhom ingħatat sottodelega bħala uffiċjal tal-awtorizzazzjoni, ivverifikaw ukoll l-ispejjeż 
tal-missjonijiet u pprovdew id-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni rispettiva lis-Segretarju 
Ġenerali. Il-kontrolli ma identifikaw l-ebda żball sinifikanti fil-proċeduri tal-missjonijiet 
għall-2021. Kellha tiġi pprovduta dokumentazzjoni addizzjonali għal xi missjonijiet, iżda 
l-kontrolli ex ante li twettqu għall-maġġoranza l-kbira tal-missjonijiet ippermettew li  
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l-biċċa l-kbira mill-problemi potenzjali jiġu rettifikati aktar ’il fuq fil-katina ta’ 
attivitajiet.  

67 L-analiżi tal-validazzjoni tal-ordnijiet tal-missjonijiet u d-dikjarazzjonijiet tal-
ispejjeż uriet li l-maġġoranza l-kbira kienu awtorizzati mill-uffiċjali tal-awtorizzazzjoni 
b’sottodelega nominati. Minn 1 732 ordni ta’ missjoni u dikjarazzjoni tal-ispejjeż, 
60 ġew ivvalidati mingħajr awtorizzazzjoni formali, l-aktar minħabba informazzjoni 
mhux korretta li ġiet irreġistrata fis-sistema. Ġiet stabbilita proċedura ġdida biex jiġu 
evitati sitwazzjonijiet bħal dawn fil-futur. Barra minn hekk, 43 missjoni ġew ivvalidati 
wara li l-Membru jew il-membru tal-persunal kien diġà telaq. Dawn il-każijiet ġew 
inklużi fir-reġistru tal-eċċezzjonijiet tal-QEA. 

68 Il-kontrolli ex post tal-missjonijiet inkludew ukoll is-segwitu tar-rifużjonijiet għal 
biljetti tal-ajru mhux użati, bil-konklużjoni tkun li r-rata ta’ rifużjoni hija għolja u li dawn 
l-irkupri huma mmaniġġjati tajjeb. Bħal fis-snin preċedenti, ir-riżultati tal-kontrolli se 
jiġu kkomunikati lill-persunal. 

69 B’mod ġenerali, ir-riżultati tal-kontrolli tal-PMO kienu pożittivi. Il-kontrolli ex ante 
tad-drittijiet finanzjarji ma żvelaw l-ebda problema partikolari. Il-kontrolli ex post urew 
li l-varjazzjonijiet fil-pagi kienu ġew spjegati u ġġustifikati għat-12-il xahar preċedenti, u 
li l-allowances tal-installazzjoni u l-liv tal-ġenituri/tal-familja kienu preċiżi. Kienu 
meħtieġa rkupri: 

o f’erba’ każijiet li jinvolvu allowances għall-edukazzjoni;  

o f’każ wieħed li jinvolvi l-kalkolu tat-taxxi fuq is-salarji; 

o f’każ wieħed li jinvolvi l-allowances għas-sussistenza għal kull jum mogħtija  
fl-ewwel xhur ta’ installazzjoni fil-post tal-impjieg; u 

o f’każ wieħed li jinvolvi allowances ta’ kuljum għall-membri tal-persunal li jibdew 
jaqdu dmirijiethom jew li jibdlu l-post tal-impjieg tagħhom meta jingħataw liv 
speċjali għar-rilokazzjonijiet. 

70 Il-postijiet ta’ residenza tal-persunal (l-elementi 1 u 2 fit-Tabella 7) ġew 
ivverifikati fuq il-bażi tad-distanza bejn il-post tal-impjieg u l-postijiet ta’ residenza 
ddikjarati tagħhom. Il-kontrolli wrew li, għajr għal seba’ każijiet, il-persunal kollu kien 
jgħix mhux aktar minn 80 km mill-post tal-impjieg tagħhom. Is-seba’ każijiet inkwistjoni 
se jingħataw segwitu. Ġiet ivverifikata wkoll ir-residenza permanenti ta’ 15-il membru 
tal-persunal magħżula fuq bażi aleatorja. Il-persunal kollu fil-kampjun ipprovda 
evidenza suffiċjenti biex l-indirizz iddikjarat tagħhom jiġi kkorroborat. 
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71 Il-fajls tal-persunal komplew jiġu mmaniġġjati bl-użu ta’ proċedura li ħadet kont 
tal-pandemija. Intgħażlu b’mod aleatorju 20 fajl personali (kampjun mhux 
rappreżentattiv) għall-kontrolli (l-element 8 fit-Tabella 7), u fi 11-il każ instab li kien 
hemm dokumentazzjoni nieqsa. Fost l-aktar dokumenti importanti neqsin kien hemm 
ċertifikat taż-żwieġ, karta tal-identità, ċertifikat ta’ residenza, trasferiment tad-drittijiet 
tal-pensjoni, ċertifikat tat-tielet lingwa għall-promozzjoni, ċertifikat tat-twelid, u 
deċiżjoni dwar ix-xogħol part-time. 

72 Se jiġu stabbiliti proċeduri interni ġodda biex jispeċifikaw id-dokumenti li 
għandhom jiġu inklużi fil-fajl personali meta jiġi rreklutat membru tal-persunal jew 
meta jseħħ trasferiment interistituzzjonali. Jenħtieġ li dawn il-proċeduri jiġu 
implimentati b’kollaborazzjoni mal-istituzzjonijiet l-oħra, b’mod partikolari mal-PMO 
fil-Kummissjoni. 

73 L-assenzi u l-ħin tax-xogħol tal-persunal kienu wkoll suġġetti għal kontrolli ex post 
(l-element 9 fit-Tabella 7), li rriżultaw f’dawn li ġejjin:  

o l-irkupru ta’ disat ijiem ta’ liv kompensatorju minħabba sahra; 

o is-sospensjoni tal-allowance riċevuta minn tliet membri tal-persunal fuq liv tal-
mard għal aktar minn 30 jum; 

o l-għoti ta’ 31 perjodu ta’ xogħol part-time għal raġunijiet mediċi; 

o l-evalwazzjoni mill-ġdid ta’ sitt każijiet ta’ invalidità, u t-tnedija ta’ wieħed ġdid; u  

o it-twettiq ta’ żewġ kontrolli mediċi. 

74 Il-kontrolli ex post li jifdal (l-elementi 10 u 11 fit-Tabella 7) ma żvelaw l-ebda 
problema kbira. B’mod ġenerali, ġew irreġistrati ħames nuqqasijiet ta’ konformità u 
eċċezzjoni waħda fir-reġistru tal-eċċezzjonijiet. L-ebda wieħed ma kellu impatt 
finanzjarju, u ttieħdu miżuri biex jiġu indirizzati l-avvenimenti kollha li nstabu. 

Informazzjoni, Ambjent tax-Xogħol u Innovazzjoni  

75 Il-kontrolli ex ante mwettqa mid-Direttorat għall-Informazzjoni, l-Ambjent tax-
Xogħol u l-Innovazzjoni relatati mat-tranżazzjonijiet finanzjarji fis-SAP ma żvelaw l-ebda 
lakuna sinifikanti. Minn 2 008 tranżazzjonijiet tas-SAP, inklużi l-ordnijiet ta’ xiri, it-
talbiet għal pagament u l-fatturi, 45 biss ġew irritornati biex jiġu kkoreġuti, li hija żieda 
marġinali meta mqabbla mal-2020. Ir-ritorni servew prinċipalment biex tiżdied id-
dokumentazzjoni, biex tiġi kkoreġuta l-informazzjoni, jew biex tiġi vvalidata l-ħtieġa 
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għal xiri. Barra minn hekk, il-kontrolli sabu żewġ nuqqasijiet formali ta’ konformità 
rigward pagament li sar mingħajr impenn legali u pagament li sar mingħajr il-forniment 
komplet tas-servizzi u tal-oġġetti ordnati. Iż-żewġ każijiet ġew inklużi fir-reġistru tal-
eċċezzjonijiet tal-QEA. 

76 Il-kontroll ex post tad-drittijiet ta’ amministratur fuq il-laptops (l-element 4  
fil-paragrafu 57) wassal għat-tħassir ta’ disa’ kontijiet, id-diżattivazzjoni ta’ tliet 
kontijiet, u l-ħolqien ta’ 10 kontijiet u fluss tax-xogħol ġdid f’Service Now biex 
jimmaniġġjaw il-provvediment ta’ kontijiet privileġġjati fl-ambjent tal-IT tal-QEA. 
Id-direttorat sab ukoll li xi liċenzji ma kinux qed jintużaw, u għalhekk dawn twaqqfu  
(l-element 5 fil-paragrafu 57). Il-kontrolli li jifdal ma identifikaw l-ebda problema kbira. 
Il-biċċa l-kbira mill-kontrolli (relatati mal-elementi 1, 2, 6, 7, 8 u 9 fil-paragrafu 57) 
identifikaw titjib possibbli fil-proċessi eżistenti. 

77 Il-kuntratti ta’ valur baxx ġew ivverifikati wkoll għall-konformità mar-Regolament 
Finanzjarju rigward is-soll ta’ EUR 15 000 għall-akkwiżizzjonijiet totali għal kull bejjiegħ. 
Il-kontrolli ma żvelaw l-ebda lakuna jew nuqqas sinifikanti. F’każ wieħed, l-ordnijiet li 
saru lil bejjiegħ wieħed għal servizzi simili qabżu l-EUR 15 000 fuq perjodu ta’ erba’ 
snin. Il-każ ġie spjegat u inkluż fir-reġistru tal-eċċezzjonijiet tal-QEA.  

Servizz Lingwistiku u Editorjali  

78 B’mod ġenerali, il-kontrolli ex post tal-legalità u r-regolarità tal-pagamenti 
magħmula mil-linji baġitarji li għalihom huwa responsabbli d-direttorat ikkonkludew  
li l-pagamenti kienu legali u regolari u li d-dokumentazzjoni meħtieġa kienet 
disponibbli. Instabu tliet nuqqasijiet ta’ konformità, fejn ftit jiem ta’ impenn legali ma 
kinux koperti minn impenn baġitarju. Dawn il-każijiet ġew inklużi fir-reġistru tal-
eċċezzjonijiet tal-QEA. 

79 L-għodod CAT jintużaw b’mod estensiv mid-diversi timijiet lingwistiċi,  
bl-eċċezzjoni tat-tim Ingliż li għandu l-proċessi tiegħu stess minħabba n-natura speċjali 
ta’ xogħlu. Kienu 1.1 % biss mis-segmenti li ġew ivverifikati li kellhom status ta’ 
“translation approved/signed off”. 

80 Fl-2021, il-kwalità tat-traduzzjoni tal-QEA ġiet ivverifikata għall-ewwel darba mill-
Parlament Ewropew. Il-kontrolli ffukaw fuq traduzzjonijiet mill-10 timijiet lingwistiċi li  
l-maniġers prinċipali tagħhom ma pprovdewx kontroll tal-kwalità minħabba li kellhom 
lingwa materna differenti. Intgħażlu 10 dokumenti biex ikopru t-tipi prinċipali ta’ 
prodotti tal-Qorti, u ġew ivverifikati 2 paġni għal kull wieħed mill-10 dokumenti 
magħżula (total ta’ 200 paġna, jiġifieri 2 x 10 x 10). Għal seba’ lingwi, ma ġiet 
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identifikata l-ebda problema kbira. Għat-tlieta li jifdal, ftit dokumenti rċevew punteġġ 
ta’ evalwazzjoni ta’ inqas minn 80 %, u l-kummenti tal-evalwaturi ġew analizzati.  
Il-kwalità tat-traduzzjoni ġiet ivverifikata wkoll fuq il-bażi tal-kummenti minn utenti tas-
servizzi tad-direttorat. Fl-2021, kien hemm 89 kumment, prinċipalment mill-persunal 
tal-QEA iżda wkoll minn entitajiet oħra. 

81 Il-kontrolli kkonkludew li r-riżultati kienu fil-biċċa l-kbira pożittivi. Abbażi ta’ dan, 
il-maniġers prinċipali tat-timijiet lingwistiċi kkonkludew li t-traduzzjonijiet kienu ta’ 
kwalità aċċettabbli, u bagħtu d-dikjarazzjonijiet ta’ assigurazzjoni tagħhom lid-Direttur. 

Id-Direttorat tal-Presidenza u s-Servizz Legali 

82 Id-Direttorat tal-Presidenza huwa responsabbli għal-linja baġitarja relatata mal-
azzjonijiet ta’ komunikazzjoni u mar-relazzjonijiet interistituzzjonali tal-QEA, li kienet 
tammonta għal EUR 250 000 ta’ approprjazzjonijiet fl-2021. Is-Servizz Legali huwa 
responsabbli għal-linja baġitarja relatata mal-ispejjeż legali u d-danni, li kienet 
tammonta għal EUR 50 000. Il-kontrolli mwettqa ma sabu l-ebda żball sinifikanti relatat 
ma’ xi waħda mil-linji baġitarji. 

Konklużjoni rigward is-sistemi ta’ kontroll intern 

83 Il-kontrolli ex ante u ex post għall-2021 juru li s-sistema ta’ kontroll intern tas-
Segretarjat Ġenerali qed tiffunzjona b’mod effiċjenti u adegwat, u li r-riskji finanzjarji u 
dawk mhux finanzjarji fid-diversi direttorati tiegħu huma taħt kontroll. Il-kontrolli 
prinċipalment identifikaw għadd ta’ żbalji mhux materjali, u l-ħtieġa li jiġu riveduti xi 
proċeduri. L-ispiża tal-kontrolli titqies raġonevoli, fejn 15.2 FTEs huma ddedikati għall-
kompitu (inkluż 0.2 fil-PMO). Ir-rieżami wera wkoll ir-robustezza tas-sistema ta’ 
ġestjoni, li hija bbażata fuq software integrat u tinkludi proporzjon sinifikanti ta’ 
kontrolli awtomatiċi. 

84 Fl-2021, b’riżultat tar-rakkomandazzjonijiet tas-Servizz tal-Awditjar Intern,  
is-sistema ta’ kontroll intern għamlet ukoll enfasi akbar fuq il-kosteffettività tal-
kontrolli u fuq l-impatt tal-pandemija fuq il-kontrolli li saru. Dan żied il-kwalità tar-
rappurtar, u enfasizza r-rwol tal-qafas ta’ kontroll intern tal-QEA. 

85 B’mod ġenerali, il-konklużjoni tal-Awditur Intern rigward is-sistemi ta’ kontroll 
intern għall-2021 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 
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ex ante u ex post. Ma ġie identifikat l-ebda nuqqas kbir li jkun jixħet dubji serji fuq  
l-affidabbiltà tad-dikjarazzjonijiet ta’ assigurazzjoni fir-rigward tal-legalità u r-regolarità 
tat-tranżazzjonijiet finanzjarji fl-2021 (ara l-paragrafu 65). 
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Segwitu għad-deċiżjoni dwar il-kwittanza tal-2019 
86 Fid-29 ta’ April 2021, il-Parlament Ewropew ta l-kwittanza1 fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2019. Rendikont 
tas-segwitu mogħti għall-osservazzjonijiet li saru fid-deċiżjoni dwar il-kwittanza jingħata hawn taħt. 

Osservazzjoni tal-PE dwar il-kwittanza tal-2019 Risposta tal-QEA 
1. Jinnota li l-kontijiet annwali tal-Qorti tal-Awdituri (il-“Qorti”) huma 
awditjati minn awditur estern indipendenti bil-ħsieb li jiġu applikati l-istess 
prinċipji ta’ trasparenza u obbligu ta’ rendikont li l-Qorti tapplika fil-
konfront ta’ dawk suġġetti għall-awditjar tagħha; jinnota b’sodisfazzjon  
l-opinjoni tal-awditur li r-rapporti finanzjarji jagħtu stampa veritiera u 
ġusta tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Qorti; 

M/A 

2. Jinnota li fl-2019 il-baġit tal-Qorti ammonta għal total ta’ 
EUR 146 890 000 (meta mqabbel ma’ EUR 146 469 000 fl-2018 u 
EUR 141 240 000 fl-2017) u li 98 % tal-approprjazzjonijiet kollha kienu 
impenjati sal-aħħar tal-2019 (meta mqabbla ma’ 96.21 % fl-2018 u 
97.73 % fl-2017); 

M/A 

3. Ifakkar li l-baġit tal-Qorti, fil-biċċa l-kbira tiegħu, huwa amministrattiv, 
b’ammont kbir minnu użat għall-ispejjeż li jikkonċernaw persuni li jaħdmu 
fl-istituzzjoni (Titolu 1) u l-bini, il-proprjetà mobbli, it-tagħmir u l-ispejjeż 
operatorji mixxellanji (Titolu 2); 

M/A 

                                                      
1 Id-Deċiżjoni 2020/2144(DEC) tal-Parlament Ewropew. 
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Osservazzjoni tal-PE dwar il-kwittanza tal-2019 Risposta tal-QEA 

4. Ifakkar li r-rati ta’ eżekuzzjoni għat-Titolu 2 mhumiex qed jittejbu 
biżżejjed b’rati ta’ impenji li jammontaw għal 64.17 % (meta mqabbla ma’ 
59.13 % fl-2018 u 57.13 % fl-2017) u r-rati ta’ pagamenti li jammontaw 
għal 62.21 % (meta mqabbla ma’ 55.11 % fl-2018 u 55.75 % fl-2017); jisħaq 
dwar il-konferma tal-Qorti fid-dokument ta’ segwitu tagħha għar-
riżoluzzjoni ta’ kwittanza tal-2018 li se tkompli bl-isforzi tagħha biex 
ittejjeb ir-rati ta’ eżekuzzjoni u biex tikkunsidra bir-reqqa l-estimi baġitarji 
tagħhom; 

Eżekuzzjoni baġitarja 
Inqisu li huwa aktar xieraq li tiġi mmonitorjata l-eżekuzzjoni 
baġitarja tat-Titolu 2, b’mod partikolari r-rata ta’ pagament, 
minn perspettiva ta’ sentejn. Dan juri li, matul il-perjodu ta’ 
sentejn (2018-2019), 91.38 % tal-pagamenti tal-2018 saru fuq 
approprjazzjonijiet u 98.04 % tal-pagamenti saru fuq impenji. 
Fuq bażi annwali, fi tmiem l-2019, ir-rata ta’ approprjazzjonijiet 
impenjati kienet ta’ 96.94 %. Il-pagamenti fuq impenji kienu ta’ 
64.17 % u l-pagamenti fuq approprjazzjonijiet kienu ta’ 62.21 %. 
Ir-rata ta’ użu għall-approprjazzjonijiet fit-Titolu 2 laħqet  
il-95.39 % fl-2021 (meta mqabbla ma’ 93.38 % fl-2020). Il-
pagamenti ammontaw għal 50.44 % tal-approprjazzjonijiet finali 
u għal 52.88 % tal-impenji (fl-2020, dawn ir-rati kienu 51.46 % u 
55.11 %). L-impenji li ġew riportati għall-2022 f’konformità mal-
Artikolu 12 tar-Regolament Finanzjarju kienu jikkorrispondu għal 
44.95 % tal-approprjazzjonijiet finali u għal 47.12 % tal-impenji 
(fl-2020, dawn ir-rati kienu 41.92 % u 44.89 %, rispettivament). 
Fi kwalunkwe każ, se nkomplu bl-isforzi tagħna biex intejbu  
r-rati ta’ eżekuzzjoni tal-pagamenti. 

5. Jinnota l-kumment tal-Qorti li huwa aktar xieraq li l-eżekuzzjoni 
baġitarja tat-Titolu 2 tiġi ssorveljata minn perspettiva ta’ sentejn; 
jirrikonoxxi li matul il-perjodu ta’ sentejn bejn l-2018 u l-2019, saru 
91.38 % tal-pagamenti fuq l-approprjazzjonijiet u 98.04 % tal-pagamenti 
fuq l-impenji; 

6. Jinnota l-kontinwazzjoni tar-riporti, pereżempju ta’ EUR 3 057 772  
fl-2019 skont il-Kapitolu 21 (Ipproċessar ta’ data, tagħmir u beni mobbli: 
akkwist, kiri u manutenzjoni) meta mqabbla ma’ EUR 4 310 280 fl-2018 
minħabba proġetti tal-IT li għadhom għaddejjin; jiddikjara li r-riport totali 
għat-Titolu 2 mill-2018 sal-2019 ammonta għal EUR 6 068 597 u jqis li 
huwa pożittiv li dan irriżulta f’pagamenti ta’ EUR 5 777 454 fuq riporti; 

M/A 
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Osservazzjoni tal-PE dwar il-kwittanza tal-2019 Risposta tal-QEA 

7. Jinnota li r-riport ta’ approprjazzjonijiet għat-Titolu 1 u 2 mis-sena 
finanzjarja 2018 għas-sena finanzjarja 2019 ammonta għal EUR 7 406 944 
u wassal għal pagamenti li jammontaw għal EUR 6 553 576, rata ta’ użu ta’ 
88.48 % li hija ugwali għar-rata ta’ użu fl-2018; 

M/A 

8. Japprezza l-fatt li l-Qorti qed tikkunsidra s-suġġeriment tar-riżoluzzjoni 
ta’ kwittanza tal-2018 li għandu jiġi ppreżentat rapport annwali 
indipendenti dwar l-istituzzjonijiet tal-Unjoni bħala parti mir-riflessjonijiet 
dwar l-istrateġija tal-Qorti għall-perjodu 2021-2025, li għandu jiġi adottat 
sal-aħħar tal-2020; itenni, f’dan ir-rigward, li jeħtieġ eżami aktar 
approfondit mill-Qorti ta’ kull istituzzjoni bil-għan li l-Parlament ikun jista’ 
jwettaq dmirijietu bħala awtorità ta’ kwittanza; 

Oqsma speċifiċi: Amministrazzjoni 
L-awditu tal-Intestatura 5 “Amministrazzjoni” tal-QFP, isegwi  
l-metodoloġija tal-awditjar tad-Dikjarazzjoni ta’ Assigurazzjoni 
tal-Qorti, u jippermettilna nipprovdu valutazzjoni speċifika. Għal 
ħafna snin, irrappurtajna b’mod konsistenti li dan huwa qasam 
ta’ riskju baxx, b’rati ta’ żball taħt il-materjalità. Ix-xogħol tal-
awditjar li wettaqna fl-2019 kien jinkludi l-eżaminar tas-sistemi 
ta’ superviżjoni u kontroll f’korpi magħżula tal-UE, u ż-żieda  
fl-għadd ta’ persunal bil-kuntratt. 
F’konformità mal-istrateġija tagħna għall-perjodu 2021-2025,  
se nagħmlu ħilitna biex nikkomplementaw l-informazzjoni 
kwantitattiva li tinsab fir-rapport annwali tagħna b’elementi 
kwalitattivi bbażati fuq ir-riżultati ta’ xogħol speċifiku relatat 
mas-sistemi u l-konformità. L-approċċ ta’ programmazzjoni tal-
Qorti jinkludi l-għażla bir-reqqa tal-awditi, filwaqt li jieħu 
inkunsiderazzjoni l-għanijiet strateġiċi tagħna, ir-riskji identifikati 
u l-fehmiet tal-partijiet ikkonċernati (inklużi dawk tal-Konferenza 
tal-Presidenti tal-Kumitati tal-PE). Aħna nagħmlu l-almu tagħna 
biex nagħżlu suġġetti tal-awditjar rilevanti bir-riżorsi disponibbli. 

Attwalment il-Qorti qed tirrifletti fuq l-approċċ tagħha għall-
awditu tad-Dikjarazzjoni ta’ Assigurazzjoni tagħha, iżda tosserva 
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Osservazzjoni tal-PE dwar il-kwittanza tal-2019 Risposta tal-QEA 
li l-provvediment ta’ rati ta’ żball għal oqsma ta’ nfiq addizzjonali 
jkun jirrikjedi żieda sinifikanti fir-riżorsi. 

9. Jilqa’ d-dedikazzjoni murija mill-Qorti biex tħejji l-ewwel rapport dwar  
il-prestazzjoni skont il-baġit tal-Unjoni, b’segwitu għat-talba tal-Parlament, 
li għandu l-għan li jivvaluta r-riżultati miksuba mill-infiq mill-baġit tal-
Unjoni u, b’mod partikolari, li jipprovdi valutazzjoni tal-prestazzjoni skont 
kull politika tal-Unjoni; jemmen li l-awditu tal-prestazzjoni huwa essenzjali 
biex jiġi evalwat l-impatt reali tal-investimenti tal-Unjoni; 

M/A 

10. Jiddispjaċih li s-segwitu tal-Qorti għar-riżoluzzjoni dwar il-kwittanza tal-
2018 ipprovda biss risponsi limitati għall-kummenti tal-Parlament; jisħaq 
fuq il-fatt li s-segwitu huwa essenzjali biex il-Kumitat għall-Kontroll tal-
Baġit tal-Parlament ikun jista’ jistabbilixxi jekk il-Qorti implimentatx  
ir-rakkomandazzjonijiet tal-Parlament; jistieden lill-Qorti, sabiex fir-
rapport ta’ segwitu li jmiss, tinkludi r-risponsi kollha meħtieġa u tagħti 
spjegazzjonijiet aktar dettaljati dwar l-implimentazzjoni tar-
rakkomandazzjonijiet tal-Parlament, billi tagħmel referenza espliċita għal 
kull paragrafu tar-riżoluzzjoni ta’ kwittanza, u tipprovdi d-dokumentazzjoni 
kollha neċessarja; 

Is-segwitu tal-Qorti għar-riżoluzzjoni ta’ kwittanza 
Il-QEA se tistinka biex, fir-rapporti ta’ segwitu tagħha dwar  
il-kwittanza, tipprovdi risposti li jkunu dettaljati kemm jista’ 
jkun, u hija lesta li tipprovdi d-dokumenti ta’ sostenn kollha u 
aktar dettalji jekk jitqies meħtieġ. 

11. Itenni r-rakkomandazzjoni tal-Qorti biex il-Kummissjoni tippubblika  
r-rapport annwali dwar il-ġestjoni u l-prestazzjoni f’mument aktar kmieni 
kull sena sabiex teżamina u tirrapporta dwar ir-regolarità tal-informazzjoni 
ppreżentata; jirrikonoxxi r-restrizzjonijiet ta’ wara l-pandemija tal-COVID-
19 li ġiegħlet lill-Qorti tippubblika r-rapport annwali tagħha għall-2019 
f’Novembru 2020; 

M/A 
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Riżorsi umani 
12. Jinnota li fl-aħħar tal-2019, kien hemm 853 post tax-xogħol 
permanenti u temporanju meta mqabbla mat-891 post fl-2013,  
li jikkostitwixxi tnaqqis ta’ 4.26 %; jinnota b’mod partikolari li l-postijiet 
tax-xogħol permanenti naqsu b’6.91 punti perċentwali filwaqt li l-postijiet 
tax-xogħol temporanji żdiedu b’10.07 punti perċentwali; jistieden lill-Qorti 
tivvaluta jekk it-tendenza dejjem tiżdied dwar l-użu ta’ postijiet tax-xogħol 
temporanji hijiex risposta għall-ħtiġijiet speċifiċi tal-Qorti jew pjuttost jekk 
hijiex reazzjoni għal-limitazzjonijiet baġitarji; jinnota li l-livell tal-persunal 
jiġi rieżaminat kontinwament u li t-tabella tal-persunal tal-Qorti baqgħet  
l-istess bħal fl-2017 u fl-2018 bi 853 post; jinnota li wara l-ħruġ tar-Renju 
Unit mill-Unjoni, u f’konformità mar-riżultat tan-negozjati, it-tabella tal-
persunal ġiet adattata matul l-2019; 

Reklutaġġ u opportunitajiet ta’ karriera 
Bħal istituzzjonijiet oħra tal-UE bbażati fil-Lussemburgu, il-QEA 
qed tiffaċċja diffikultajiet dejjem akbar biex tirrekluta u żżomm 
uffiċjali minn listi ta’ kandidati li jkunu għaddew minn 
kompetizzjonijiet tal-EPSO, billi ħafna jippreferu jibdew  
il-karrieri tagħhom fl-istituzzjonijiet tal-UE li jinsabu fi Brussell. 
Ir-raġuni prinċipali għal dan hija li l-għoli tal-ħajja fil-
Lussemburgu qiegħed dejjem jiżdied, u mhuwiex ikkumpensat 
minn koeffiċjent tal-korrezzjoni, għall-kuntrarju ta’ pajjiżi oħra  
fl-UE. Għalhekk, fi snin reċenti, il-QEA rrikorriet dejjem aktar 
għar-reklutaġġ ta’ persunal temporanju fi gradi AD aktar baxxi, u 
f’diversi okkażjonijiet organizzat proċeduri tal-għażla għal 
awdituri rreklutati bħala persunal temporanju. 

13. Japprezza l-fatt li l-Qorti, f’konformità mal-istrateġija tagħha għall-
2018-2020, estendiet il-kuntatti tagħha mar-riċerkaturi, id-dinja 
akkademika u l-gruppi ta’ riflessjoni u li mill-1 ta’ Ġunju 2020, il-Qorti 
issekondat 15-il membru tal-persunal lil korpi internazzjonali oħra; jinnota 
li l-Qorti regolarment tospita persunal issekondat minn korpi 
internazzjonali oħra u li l-Qorti pprovdiet ukoll 55 internship (meta 
mqabbla ma’ 60 fl-2018) għal gradwati universitarji għal perjodi ta’ tlieta 
sa ħames xhur; jinnota li, fl-2019, sitt internships ma tħallsux; jistieden lill-
Qorti toffri allowance lill-interns li tal-anqas tkopri l-ispejjeż tal-għajxien 
tagħhom, anke fil-każ ta’ internships fuq perjodu qasir; jilqa’ b’sodisfazzjon 
il-fatt li l-Qorti daħlet f’diversi sħubiji ma’ universitajiet u 
organizzazzjonijiet professjonali bil-ħsieb ta’ kooperazzjoni futura; 

Traineeships fil-QEA 
B’mod ġenerali, l-Qorti toffri allowance lit-trainees li tal-anqas 
tkopri l-ispejjeż tal-għajxien tagħhom, anke fil-każ ta’ internships 
fuq perjodu qasir. Is-sitt traineeships mhux imħallsa fl-2019 
imsemmija mill-Parlament Ewropew kienu traineeships “atipiċi”, 
li l-għan tagħhom kien li jħeġġu lit-trainees josservaw ix-xogħol 
tal-Qorti. Ħafna minnhom kienu għal perjodu qasir (massimu ta’ 
xahar), u tnejn biss kienu għal perjodu ta’ tliet xhur. Tlieta mit-
trainees ġew mill-uffiċċji nazzjonali tal-awditjar, u għalhekk 
tħallsu mill-istituzzjonijiet tagħhom. Trainee wieħed b’kuntratt li 
jkopri perjodu ta’ żmien qasir ħafna (1-30/6/2019) kien diġà 
jgħix fil-Lussemburgu, u ieħor segwa ftehim ma’ skola tat-
traduzzjoni fil-Belġju, li tagħżel trainee wieħed kull sena biex 
jikkompleta traineeship qasir (1/2-30/4/2019) fil-Qorti. 
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14. Jinnota l-fatt li l-politika ta’ reklutaġġ tal-Qorti, ibbażata fuq ir-riforma 
tal-2016 u l-prinċipji ġenerali u l-kundizzjonijiet tal-impjieg tal-
istituzzjonijiet tal-Unjoni, tagħmel mill-Qorti organizzazzjoni bbażata fuq  
il-kompiti; jinnota li l-membri tal-persunal huma allokati għal grupp mifrux 
mal-Qorti kollha li minnu huma allokati r-riżorsi lill-awli u lill-kompiti tal-
awditjar; jinnota li fil-proċess ta’ kollokament tal-membri tal-persunal mill-
grupp għall-kompiti, il-Qorti tagħti attenzjoni partikolari biex tiżgura li  
l-għarfien espert u r-riżorsi tal-persunal meħtieġa jsiru disponibbli 
f’waqthom u li ssir rotazzjoni adegwata tal-persunal fost it-timijiet 
permezz ta’ eżerċizzju regolari ta’ mobbiltà; 

M/A 

15. Japprezza l-fatt li l-Qorti tat segwitu għall-istħarriġ ta’ sodisfazzjon tal-
persunal tal-2018, u implimentat attivitajiet relatati mal-benesseri tal-
persunal bħan-network tal-Qorti ta’ persuni ta’ kuntatt kunfidenzjali fl-
organizzazzjoni kollha li jipprovdi appoġġ professjonali u, jekk mitlub, 
appoġġ anonimu lill-membri tal-persunal; jinnota li l-Qorti tipprovdi wkoll 
ħames sessjonijiet bla ħlas ma’ psikologi u torganizza preżentazzjonijiet 
dwar kif wieħed jittratta l-eżawriment u, għall-maniġers, dwar kif wieħed 
jidentifika u jittratta l-fastidju; 

M/A 
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16. Jinsab imħasseb dwar it-tnaqqis fl-għadd ta’ diretturi nisa minn 30 %  
fl-2018 għal 20 % fl-2019 u t-tnaqqis fl-għadd ta’ kapijiet nisa ta’ unità 
minn 39 % fl-2018 għal 35 % fl-2019; jinnota, madankollu, iż-żieda żgħira 
fil-Membri nisa tal-Qorti minn 21 % fl-2018 (6 minn 28 Membru) għal 25 % 
fl-2019 (7 minn 28 Membru); jissottolinja l-impenn tal-Kumitat għall-
Kontroll tal-Baġit tal-Parlament li jappoġġa l-proċess ta’ nomina għall-
Membri tal-Qorti sabiex jintlaħaq bilanċ bejn il-ġeneri (7 nisa u 20 raġel 
kienu Membri fl-2019); ifakkar fl-istedina lill-Istati Membri biex ikunu aktar 
attivi biex iħeġġu lin-nisa japplikaw għal dawn it-tipi ta’ pożizzjonijiet; 
itenni li l-Kunsill dejjem għandu jippreżenta mill-anqas żewġ kandidati, 
waħda mara u wieħed raġel, matul il-proċedura tal-ħatra; 

Bilanċ bejn il-ġeneri 
Fi snin reċenti, il-bilanċ bejn il-ġeneri fost il-maniġers tal-QEA 
tjieb: sa Jannar 2022, il-perċentwal ta’ diretturi nisa żdied għal 
40 %, filwaqt li l-perċentwal ta’ maniġers prinċipali nisa huwa 
ta’ 37 %. Il-Politika u l-Pjan ta’ Azzjoni l-ġodda dwar id-Diversità 
u l-Inklużjoni għall-perjodu 2021-2025 jinkludu diversi azzjonijiet 
biex iħeġġu lin-nisa jaqbdu t-triq lejn karigi maniġerjali: 
• titkompla l-prattika tas-Segretarju Ġenerali li regolarment 

jibgħat email lid-diretturi u lill-maniġers prinċipali biex 
iħeġġeġ lill-awdituri nisa jsiru kapijiet ta’ kompiti; 

• twettiq ta’ intervisti jew stħarriġiet anonimi ma’ membri tal-
persunal nisa (AD 9 u ogħla) li joqogħdu lura milli jieħdu rwol 
ta’ tmexxija, sabiex jiġu mifhuma r-raġunijiet tagħhom u jiġu 
proposti soluzzjonijiet alternattivi (eż. żewġ uffiċjali li 
jikkondividu r-rwol ta’ kap ta’ kompitu). 

• organizzar ta’ sessjonijiet informali fejn kapijiet ta’ kompiti 
nisa b’esperjenza jistgħu jikkondividu l-għarfien tagħhom. 

• isiru arranġamenti biex id-diretturi jirrappurtaw lill-awli 
tagħhom dwar is-sehem ta’ kapijiet ta’ kompiti nisa u rġiel 
kull sitt xhur, b’rappurtar ulterjuri lis-Segretarjat Ġenerali.  
Is-Segretarju Ġenerali għandu jippreżenta aġġornamenti ta’ 
kull sitt xhur lill-Kumitat Amministrattiv; 

• organizzar ta’ taħriġ, ikkowċjar u pariri għall-membri tal-
persunal nisa, kemm minn esperti fil-karriera kif ukoll minn 
nisa oħra li jistgħu jservu bħala mudelli eżemplari; 

• intervistar ta’ parteċipanti nisa fil-Programm għall-Iżvilupp 
tat-Tmexxija, ħruġ ta’ dokument ta’ riflessjoni 
b’informazzjoni dwar il-motivazzjonijiet u r-restrizzjonijiet 
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tagħhom, u jiġu offruti miżuri ta’ appoġġ bħal mentoraġġ u 
kkowċjar. Eżaminar tal-inizjattivi ta’ appoġġ eżistenti, bħall-
programm ta’ żvilupp tat-talent femminili (Female Talent 
Development Programme) tal-Kummissjoni; 

• twettiq ta’ intervisti tal-ħruġ ma’ persuni li jitilqu mill-QEA, li 
jkunu jinkludu mistoqsijiet biex jiġi ċċarat għaliex in-nisa qed 
jitilqu, u ħruġ ta’ dokument li jiġbor fil-qosor dak li l-intervisti 
jiżvelaw. Analizzar tal-intervisti kollha tal-ħruġ darba fis-sena 
u diskussjoni tat-tagħlimiet meħuda mad-dipartimenti 
rilevanti. 

17. Jilqa’ l-isforzi kontinwi tal-Qorti fil-livell amministrattiv biex 
tippromwovi opportunitajiet ta’ karriera ugwali għall-persunal u b’mod 
partikolari biex ittejjeb il-bilanċ bejn il-ġeneri f’karigi maniġerjali; jinnota li 
fl-2019 il-Qorti nediet programm ta’ żvilupp ta’ tmexxija mmirat lejn  
l-iżvilupp tal-ħiliet ta’ maniġers potenzjali b’parteċipazzjoni ugwali mill-
irġiel u n-nisa; 

M/A 
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18. Japprezza l-parteċipazzjoni tal-Qorti fil-Kumitat Konġunt għall-
Opportunitajiet Indaqs u fil-pjan ta’ azzjoni għall-opportunitajiet indaqs 
għall-perjodu 2018-2020, li tindirizza wkoll il-kwistjonijiet tal-età u  
d-diżabbiltà; jistieden lill-Qorti tirrapporta lill-awtorità ta’ kwittanza dwar 
l-implimentazzjoni tal-pjan ta’ azzjoni; 

Is-segwitu għall-Pjan ta’ Azzjoni għall-perjodu 2018-2020 sar 
bħala parti minn proġett akbar biex jitħejjew il-Politika u l-Pjan 
ta’ Azzjoni l-ġodda tal-QEA dwar id-Diversità u l-Inklużjoni għall-
perjodu 2021-2025, li ġew adottati f’Mejju 2021. Bil-pjan ta’ 
azzjoni l-ġdid, aħna għandna l-għan li nnaqqsu kwalunkwe 
inugwaljanza possibbli. Se nħeġġu lill-irġiel biex jieħdu l-liv tal-
ġenituri billi jiġu organizzati sessjonijiet fejn l-irġiel li jkunu ħadu 
l-liv tal-ġenituri jkunu jistgħu jikkondividu l-esperjenzi tagħhom, 
jew issir talba għal voluntiera biex ikunu punt ta’ kuntatt għall-
irġiel li jfittxu parir dwar is-suġġett.  

Se nkomplu nanalizzaw ukoll il-proċedura annwali ta’ 
promozzjoni ex post, biex jiġi żgurat li ma kien hemm l-ebda 
preġudizzju minħabba liv tal-maternità jew tal-ġenituri, xogħol 
part-time jew kwalunkwe demografija oħra tal-persunal (eż.  
l-età, in-nazzjonalità, jew it-tip ta’ kuntratt). Nippjanaw li ntejbu 
l-appoġġ għal xogħol part-time billi tiġi stabbilita sistema tal-
għadd ta’ persunal biex tikkumpensa t-timijiet u l-awli għat-telf 
ta’ ekwivalenti full-time li jirriżulta minn xogħol part-time u mill-
assenzi kollha tal-persunal estiżi (eż. liv tal-maternità, liv fuq 
raġunijiet personali, liv estiż minħabba mard, u assenjament 
mill-ġdid għal funzjoni oħra). Se nagħtu kumpens għal dan it-telf 
lid-dipartimenti l-aktar milquta. 

Fl-aħħar nett, se nippromwovu bilanċ tajjeb bejn ix-xogħol u  
l-ħajja privata, filwaqt li tiġi stimulata bidla lejn fokus kulturali u 
organizzattiv fuq ir-riżultati aktar milli fuq is-sigħat ta’ xogħol u  
l-preżenza fiżika, fejn timijiet ibridi jistgħu jaħdmu f’ambjent 
flessibbli. Diġà organizzajna kampanja matul l-ewwel nofs kollu 
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tal-2021 dwar id-dritt għall-iskonnessjoni u l-bilanċ bejn ix-
xogħol u l-ħajja privata, u qed nippjanaw li nkomplu f’din id-
direzzjoni. 

19. Iħeġġeġ lill-Qorti tistinka għal aktar titjib fil-kuntest tal-bilanċ 
ġeografiku tal-persunal (speċifikament għall-gruppi fil-funzjonijiet AST 1-4 
u 5-9 fejn ċerti nazzjonalitajiet huma rappreżentati żżejjed); jistieden  
lill-Qorti tħejji pjan ta’ azzjoni għar-reklutaġġ ta’ membri ġodda tal-
persunal b’kunsiderazzjoni tal-bilanċ ġeografiku, kif stipulat fl-Artikolu 7 
tar-Regolamenti tal-Persunal; 

Il-QEA tipparteċipa f’laqgħat interistituzzjonali mal-EPSO biex 
tiddiskuti prattiki tajba biex jiġi attirat grupp aktar divers ta’ 
kandidati u jiżdied il-bilanċ ġeografiku fost il-persunal. Se 
nkomplu nikkollaboraw mal-EPSO fil-proġett tiegħu biex tiġi 
żviluppata għodda ta’ monitoraġġ tal-ugwaljanza u tad-diversità 
għar-reklutaġġ f’kooperazzjoni mal-Istati Membri. Il-QEA 
tippubblika wkoll informazzjoni darba fis-sena dwar  
ir-rappreżentanza ġeografika fid-dokument dwar il-bilanċ soċjali 
annwali tal-QEA, li tinkludi ripartizzjoni tal-persunal kollu, inklużi 
l-maniġers u l-assistenti, skont in-nazzjonalità. 
Fil-Politika u l-Pjan ta’ Azzjoni l-ġodda tal-QEA dwar id-Diversità 
u l-Inklużjoni għall-perjodu 2021-2025, għandna l-għan li 
niddiskutu mal-Membri tal-QEA minn pajjiżi sottorappreżentati 
dwar kif jiġu attirati/mħeġġa l-applikazzjonijiet u jinkiseb grupp 
aktar divers ta’ kandidati. Fi stadju aktar tard, il-QEA se tħejji 
pjan ta’ azzjoni, li se jinkludi l-osservazzjoni tal-Parlament 
Ewropew u l-analiżi tal-QEA. Il-QEA se tuża dan il-pjan ta’ azzjoni 
biex tiġġenera diskussjoni. 
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20. Jinnota li hemm disponibbli arranġamenti tax-xogħol flessibbli għall-
membri kollha tal-persunal ħlief għal ċerti kategoriji fejn dan mhuwiex 
possibbli għal raġunijiet prattiċi; jinnota, madankollu, li l-maġġoranza  
l-kbira tal-membri tal-persunal li bbenefikaw minn dawn l-arranġamenti 
tax-xogħol fl-2019 kienu nisa (87 % tal-persunal li jaħdmu part-time u 68 % 
tal-persunal li ħadu liv tal-ġenituri); jistieden lill-Qorti tirrifletti dwar din  
is-sitwazzjoni fil-kuntest tal-politiki tagħha dwar l-opportunitajiet ta’ 
karriera u d-diversità; iħeġġeġ lill-Qorti tlesti l-arranġamenti tax-xogħol 
flessibbli bi protezzjoni tad-dritt tal-membri tal-persunal għall-
iskonnessjoni; 

Opportunitajiet indaqs 
F’Mejju 2021, il-QEA adottat Politika u Pjan ta’ Azzjoni ġodda 
dwar id-Diversità u l-Inklużjoni għall-perjodu 2021-2025. Bil-pjan 
ta’ azzjoni l-ġdid, aħna għandna l-għan li nnaqqsu kwalunkwe 
inugwaljanza possibbli. Se nħeġġu lill-irġiel biex jieħdu l-liv tal-
ġenituri billi jiġu organizzati sessjonijiet fejn l-irġiel li jkunu ħadu 
l-liv tal-ġenituri jkunu jistgħu jikkondividu l-esperjenzi tagħhom, 
jew issir talba għal voluntiera biex ikunu punt ta’ kuntatt għall-
irġiel li jfittxu parir dwar is-suġġett. 
Se nkomplu nanalizzaw ukoll il-proċedura annwali ta’ 
promozzjoni ex post, biex jiġi żgurat li ma kien hemm l-ebda 
preġudizzju minħabba liv tal-maternità jew tal-ġenituri, xogħol 
part-time jew kwalunkwe demografija oħra tal-persunal (eż. 
 l-età, in-nazzjonalità, jew it-tip ta’ kuntratt). Nippjanaw li ntejbu 
l-appoġġ għal xogħol part-time billi tiġi stabbilita sistema tal-
għadd ta’ persunal biex tikkumpensa t-timijiet u l-awli għat-telf 
ta’ ekwivalenti full-time li jirriżulta minn xogħol part-time u mill-
assenzi kollha tal-persunal estiżi (eż. liv tal-maternità, liv fuq 
raġunijiet personali, liv estiż minħabba mard, u assenjament 
mill-ġdid għal funzjoni oħra). Se nagħtu kumpens għal dan it-telf 
lid-dipartimenti l-aktar milquta. 
Fl-aħħar nett, se nippromwovu bilanċ tajjeb bejn ix-xogħol u  
l-ħajja privata, filwaqt li tiġi stimulata bidla lejn fokus kulturali u 
organizzattiv fuq ir-riżultati aktar milli fuq is-sigħat ta’ xogħol u  
l-preżenza fiżika, fejn timijiet ibridi jistgħu jaħdmu f’ambjent 
flessibbli. Diġà organizzajna kampanja matul l-ewwel nofs kollu 
tal-2021 dwar id-dritt għall-iskonnessjoni u l-bilanċ bejn  
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ix-xogħol u l-ħajja privata, u qed nippjanaw li nkomplu f’din id-
direzzjoni. 

21. Itenni li l-kummenti tal-Qorti dwar l-għoli tal-ħajja għoli fil-
Lussemburgu jikkostitwixxu wieħed mill-fatturi ewlenin li jwasslu għal 
diffikultajiet fir-reklutaġġ u ż-żamma tal-persunal; itenni t-tħassib tiegħu 
dwar il-problema li qed tikber tad-disparità fil-kapaċità tal-akkwist 
imġarrba mill-impjegati taċ-ċivil tal-Unjoni li jaħdmu l-Lussemburgu; 

M/A 

Bini u sigurtà 
22. Jilqa’ l-immodernizzar tal-binja K2 bil-għan li jittejbu l-installazzjonijiet 
tekniċi tal-binja, filwaqt li jitqies tħassib ambjentali ġdid, u  
t-trasformazzjoni tal-ispazji ta’ arkivjar attwali, li ma għadhomx meħtieġa 
minħabba d-diġitalizzazzjoni, f’sett ta’ spazji kollaborattivi u tal-benesseri 
komuni, bħal kmamar tal-laqgħat u tal-vidjokonferenzi u l-ispazji għal kafè; 

M/A 
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23. Japprezza l-fatt li fl-2017 il-Qorti wettqet studju preliminari u li l-eżiti 
tal-istudju tqiesu fil-proġett ta’ modernizzazzjoni attwali; jinnota li l-Qorti 
qed tkompli bl-użu ta’ uffiċċji individwali u bi ftit spazji kollaborattivi biss; 
jilqa’ l-fatt li ġew organizzati sessjonijiet apposta biex il-proġett jiġi 
kondiviż mal-persunal u li l-feedback li wasal ġeneralment kien pożittiv; 

M/A 

24. Jilqa’ t-titjib fil-perimetru tas-sigurtà, b’mod partikolari l-bini ta’ ċnut 
addizzjonali, barrieri ġodda għall-parkeġġ u sokra għad-dħul għall-parkeġġ 
tal-karozzi fil-binja K3, proġett li kellu jitlesta fl-2020; jinnota li fl-2019, 
minbarra l-ispejjeż regolari bħall-kontrolli perjodiċi tal-installazzjonijiet,  
il-Qorti investiet EUR 123 000 f’sigurtà fiżika; 

M/A 

25. Jieħu nota tal-miżuri meħuda fir-rigward tas-sikurezza tal-persunal, 
b’mod partikolari l-pjan ta’ kontinġenza biex jiġu trattati inċidenti fuq skala 
kbira, proċedura interna f’każ ta’ inċident nukleari possibbli u ftehim dwar 
il-livell ta’ servizz mas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna biex jinkiseb 
benefiċċju mill-pariri tiegħu rigward missjonijiet lejn pajjiżi b’livell ta’ 
theddid għoli u kritiku; 

M/A 
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Ambjent 
26. Jinnota li awditu estern tal-iskema ta’ ġestjoni u verifika ambjentali 
(EMAS) twettaq fi tmiem l-2019 u li b’riżultat ta’ dan il-Qorti ġeddet 
b’suċċess iċ-ċertifikazzjoni tagħha tal-EMAS għall-perjodu 2020-2022 u 
adottat pjan ta’ azzjoni ġdid biex tiffaċċja l-emerġenza tal-klima; jinnota li 
l-bilanċ tas-CO2 tal-Qorti jiġi ppubblikat kull sena fuq is-sit tagħha sabiex 
jiġu segwiti l-isforzi tal-Qorti biex tnaqqas il-marka tal-karbonju tagħha 
bħala parti mill-proġett usa’ tal-EMAS u biex jintlaħaq l-għan tal-istrateġija 
tat-tkabbir Ewropa 2020 ta’ żvilupp sostenibbli, li ġie approvat mill-Kunsill 
Ewropew fl-2010; 

M/A 

Diġitalizzazzjoni u ċibersigurtà 
27. Jilqa’ l-fatt li l-Qorti adottat pjan ta’ azzjoni għaċ-ċibersigurtà f’nofs  
l-2018 b’perjodu ta’ tliet snin; jinnota li matul l-2019 intlaħqu l-objettivi li 
ġejjin: rimedju aktar effettiv u regolari tal-vulnerabbiltajiet tas-software,  
il-prevenzjoni ta’ aċċess mhux awtorizzat għas-servizzi tal-cloud, ir-rieżami 
tal-governanza tas-sigurtà tal-informazzjoni u t-titjib tal-kapaċitajiet ta’ 
monitoraġġ tas-sigurtà; jilqa’ s-sessjoni ta’ sensibilizzazzjoni dwar  
iċ-ċibersigurtà għall-persunal tal-Qorti; jinnota li l-Qorti qed tibbenefika 
wkoll mis-servizzi u l-infrastruttura taċ-ċibersigurtà pprovduti mill-
Iskwadra ta’ Rispons f’Emerġenza relatata mal-Kompjuters għall-
istituzzjonijiet, il-korpi u l-aġenziji tal-UE; 

M/A 
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28. Jilqa’ l-istabbiliment tal-kumitat ta’ tmexxija diġitali bil-għan li jsir 
progress fit-trasformazzjoni diġitali tal-awditu skont inizjattiva msejħa  
“l-awditu tal-QEA jsir diġitali”; jinnota li fl-2019, il-Laboratorju tal-QEA 
(ECALab), il-laboratorju tal-innovazzjoni interdixxiplinari tal-Qorti li jiffoka 
fuq it-trasformazzjoni diġitali tal-awditjar bl-użu tad-data u t-teknoloġija, 
appoġġa għaxar kompiti ta’ awditjar, inkluż proġett pilota dwar l-użu tal-
big data għall-awditjar tal-prestazzjoni; jitlob lill-Qorti tirrapporta  
lill-Parlament dwar kwalunkwe ostaklu li tiffaċċja waqt li tintalab data 
f’format li jinqara minn magna mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni; 

Teknoloġija u data fl-awditjar 
Il-QEA għamlet iż-żieda fl-użu tat-teknoloġija u d-data fl-awditjar 
prijorità strateġika ewlenija fl-istrateġija tagħha għall-
perjodu 2021-2025, u ddefiniet miri biex tavvanza  
t-trasformazzjoni diġitali tax-xogħol tal-awditjar tagħha. Dawn 
jinkludu: (i) “infittxu li niksbu aċċess sikur u faċli għad-data tal-
partijiet awditjati”; (ii) “inrawmu kultura u attitudni ta’ awditjar 
diġitali fix-xogħol tagħna”; (iii) “ninvestu fil-ħiliet u l-għarfien 
meħtieġa fost il-persunal tagħna”; u (iv) “nimplimentaw għodod 
u tekniki ġodda tal-awditjar diġitali li huma adatti għall-qasam 
tal-awditjar tagħna, inkluż il-ġbir u l-analiżi awtomatizzati tad-
data kif ukoll nieħdu vantaġġ mill-kapaċità diġitali eżistenti  
tal-QEA”. 

Biex tikseb dawn l-għanijiet, il-Qorti adottat pjan ta’ żvilupp 
imħejji mill-Kumitat ta’ Tmexxija Diġitali għall-użu tad-data u  
t-teknoloġija fl-awditjar li għandu jiġi implimentat matul il-
ħames snin li ġejjin mid-dipartimenti fl-istituzzjoni kollha. L-
esplorazzjoni tal-aċċess għad-data mill-istituzzjonijiet tal-UE u  
l-kapaċità li l-QEA tikseb data f’format li jista’ jintuża se jkunu 
prijorità fil-fażi ta’ implimentazzjoni tal-pjan. F’dan il-kuntest, se 
nirrappurtaw kwalunkwe diffikultà li niltaqgħu magħha biex 
niksbu data li tinqara mill-magni mill-istituzzjonijiet. 

Inħoloq tim ġdid iddedikat biex jappoġġa l-użu tax-xjenza u  
t-teknoloġija tad-data fl-awditjar. Huwa magħmul minn xjenzati 
tad-data u awdituri tal-IT tas-sengħa, u ilu jaħdem mill-qrib mal-

29. Jilqa’ l-fatt li d-Deċiżjoni tal-Qorti Nru 6-2019 dwar il-politika tad-data 
miftuħa u l-użu mill-ġdid ta’ dokumenti ġiet ippubblikata f’April 2019, u li 
s-sistemi tal-IT tal-Qorti huma bbażati fuq prinċipji arkitettoniċi sodi li jqisu 
approċċ tal-ispejjeż u l-benefiċċji fir-rigward tat-teknoloġiji tradizzjonali 
akkwistati interistituzzjonalment; jilqa’ l-fatt li fil-Qorti jintużaw teknoloġiji 
b’sors miftuħ skont dawk il-prinċipji; jinkoraġġixxi lill-Qorti tagħti prijorità 
lit-teknoloġiji b’sors miftuħ bil-għan li jiġi evitat l-intrappolament tal-
klijentela, jinżamm il-kontroll fuq is-sistemi tekniċi tiegħu, jiġu pprovduti 
salvagwardji aktar b’saħħithom fir-rigward tal-privatezza u l-protezzjoni 
tad-data ta’ utenti u tiżdied is-sigurtà u t-trasparenza għall-pubbliku; 

30. Jinnota b’sodisfazzjon li fl-2016, il-Qorti fasslet pjan ta’ azzjoni biex 
tħejji ruħha għar-Regolament (UE) 2016/679 u biex tikkonforma ma’ dak 
ir-Regolament malli jsir applikabbli għall-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u 
l-aġenziji tal-Unjoni; jinnota li r-responsabbiltajiet tal-protezzjoni tad-data 
u tas-sigurtà tal-informazzjoni ġew ristrutturati fl-2019 sabiex jinqasmu u 
jissaħħu r-riżorsi allokati; 
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31. Jinkoraġġixxi lill-Qorti ssegwi r-rakkomandazzjonijiet tal-Kontrollur 
Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data biex terġa’ tinnegozja l-ftehim 
interistituzzjonali dwar il-liċenzji u l-kuntratt ta’ implimentazzjoni, iffirmati 
bejn l-istituzzjonijiet tal-Unjoni u Microsoft fl-2018, bl-objettiv li tintlaħaq 
is-sovranità diġitali, jiġu evitati l-intrappolament tal-klijentela u n-nuqqas 
ta’ kontroll kif ukoll tiġi żgurata l-protezzjoni tad-data personali; 

awli tal-awditjar kollha biex ikompli jittrasforma b’mod diġitali  
x-xogħol tal-awditjar tagħna. 

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”. 

Il-QEA ssegwi mill-qrib ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kontrollur 
Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, u tappoġġa bis-sħiħ l-isforzi 
tal-istituzzjonijiet tal-UE (irrappreżentati mid-DĠ DIGIT) biex 
jadattaw il-ftehim Microsoft għar-Regolament tal-Unjoni 
Ewropea. 

Kooperazzjoni interistituzzjonali 
32. Jinkoraġġixxi lill-Qorti tiżviluppa aktar sinerġiji u razzjonalizzazzjoni ma’ 
korpi oħra tal-Unjoni permezz ta’ kooperazzjoni interistituzzjonali; jinnota 
li l-Qorti tuża għodod u servizzi pprovduti minn istituzzjonijiet oħra jew 
b’mod konġunt magħhom bħal ftehim dwar il-livell ta’ servizz mal-uffiċċju 
tal-amministrazzjoni u l-ħlas tal-intitolamenti individwali tal-Kummissjoni li 
jkopri l-ġestjoni tal-pensjonijiet, id-drittijiet finanzjarji u l-pagi; jinnota li  
l-Qorti tuża l-għodod tal-IT tal-Kummissjoni f’oqsma bħall-missjonijiet,  
ir-riżorsi umani, it-taħriġ u t-traduzzjoni; jilqa’ l-parteċipazzjoni fi proċeduri 

Ftehimiet dwar il-livell ta’ servizz 
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. Il-QEA għandha kull interess li 
tippromwovi sinerġiji ma’ istituzzjonijiet oħra tal-UE billi tiffirma 
ftehimiet dwar il-livell ta’ servizz, u għandna l-intenzjoni li 
nieħdu kull opportunità għal kooperazzjoni ma’ istituzzjonijiet u 
korpi oħra tal-UE. Attwalment il-QEA għandha ftehim wiesa’ 
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ta’ akkwist konġunt ma’ diversi istituzzjonijiet oħra għall-IT, it-traduzzjoni, 
eċċ.; 

dwar il-livell ta’ servizz mal-Kummissjoni Ewropea li jkopri  
l-assigurazzjoni tas-saħħa, l-assigurazzjoni tal-qgħad,  
il-pensjonijiet, il-kalkolu u l-ħlas tas-salarji, kif ukoll il-ġestjoni 
tad-drittijiet finanzjarji u l-ispejjeż tal-missjonijiet; u ma’ 
istituzzjonijiet oħra tal-UE għall-provvediment ta’ 
applikazzjonijiet interistituzzjonali tal-IT. Filwaqt li mhux dejjem 
titwettaq analiżi formali tal-ispejjeż imqabbla mal-benefiċċji, 
dawn il-ftehimiet jiksbu vantaġġi ċari għall-QEA. Aħna 
nikkollaboraw ukoll mal-Kummissjoni f’oqsma oħra, eż. it-taħriġ 
professjonali, u norganizzaw diversi proċeduri ta’ akkwist 
f’kooperazzjoni ma’ istituzzjonijiet oħra. Il-QEA se tieħu 
faċilment vantaġġ minn possibilitajiet oħra għal kooperazzjoni 
interistituzzjonali. 

33. Jirrikonoxxi l-fatt li skont il-metodoloġija miftiehma 
interistituzzjonalment, l-ispiża tal-esternalizzazzjoni tat-traduzzjonijiet  
fl-2019 kienet ta’ EUR 2 740 366 u li kieku t-traduzzjonijiet korrispondenti 
kienu saru mis-servizzi interni, l-ispiża totali tal-istess paġni kienet tkun ta’ 
EUR 4 647 880; 

M/A 
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34. Jitlob lill-Qorti tipprovdi informazzjoni dwar kwalunkwe titjib li jsir  
fir-rigward tal-effiċjenza tal-proċessi amministrattivi li huma essenzjali  
fid-dawl ta’ ammont ta’ xogħol dejjem jiżdied; ifakkar ukoll fil-ħtieġa ta’ 
riformi kontinwi biex jiġi żgurat li l-Qorti tkun mgħammra tajjeb biex 
tirrispondi għall-isfidi tal-ġejjieni; 

Effiċjenza ta’ xogħolna 
Il-QEA tistinka b’mod permanenti biex iżżid l-effiċjenza 
f’xogħolha, kemm għax-xogħol ta’ aċċertament kif ukoll għall-
awditi tal-prestazzjoni. F’konformità mal-istrateġija tagħna 
għall-perjodu 2021-2025, aħna se nirrieżaminaw il-metodoloġija 
u l-prattiki tagħna matul il-perjodu biex inwettqu u nadattaw  
ix-xogħol tal-awditjar tal-aċċertament li nwettqu. Dan jinkludi li 
nagħmlu użu aħjar mid-data kif ukoll mill-għodod u t-teknoloġiji 
tal-IT, li għalihom naraw potenzjal fit-terminu qasir fir-rigward 
kemm tal-awditi finanzjarji tagħna tal-affidabbiltà tal-kontijiet 
kif ukoll tal-awditi tar-regolarità tad-dħul u tan-nefqa 
amministrattiva. 
Il-QEA tieħu kull opportunità biex tissimplifika l-proċeduri 
tagħha, ittejjeb l-effiċjenza tagħha, u tiddedika kemm jista’ jkun 
riżorsi għall-attivitajiet ewlenin tagħha. L-eżempju l-aktar riċenti 
tal-isforzi tagħna f’din id-direzzjoni hija l-intenzjoni tagħna li 
nnaqqsu x-xogħol purament ta’ traduzzjoni u reviżjoni tad-
Direttorat Lingwistiku u Editorjali tagħna billi nnaqqsu x-xogħol 
ta’ reviżjoni u nagħmlu użu akbar mill-esternalizzazzjoni, sabiex 
it-tradutturi jkunu jistgħu jipprovdu appoġġ aktar dirett lill-
awdituri matul ix-xogħol tal-awditjar tagħhom, eż. assistenza  
fl-abbozzar ta’ rapporti tal-awditjar, u interpretazzjoni waqt 
laqgħat mal-entitajiet awditjati. 
Id-durata medja għar-rapporti speċjali kienet ta’ 15.1 xahar 
għall-perjodu strateġiku 2018-2020. Dan meta mqabbel ma’ 
16.9 xahar għall-perjodu 2013-2017. Se nkomplu bl-isforzi 
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tagħna biex innaqqsu l-ħin medju għall-produzzjoni tar-rapporti 
speċjali tagħna mingħajr ma nikkompromettu l-kwalità. 

35. Jitlob lill-Qorti tesplora l-possibbiltà li tingħaqad mar-Reġistru tat-
Trasparenza abbażi ta’ ftehim dwar il-livell ta’ servizz; jirrikonoxxi  
l-kooperazzjoni interistituzzjonali bejn il-Qorti u istituzzjonijiet u korpi oħra 
tal-Unjoni permezz ta’ ftehimiet dwar il-livell ta’ servizz; jitlob 
informazzjoni dwar jekk saritx analiżi tal-ispejjeż u l-benefiċċji qabel ma sar 
kwalunkwe ftehim; 

Fil-15 ta’ Diċembru 2020, il-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni 
Ewropea u l-Kunsill approvaw, fil-livell politiku, il-ftehim 
interistituzzjonali dwar Reġistru tat-Trasparenza obbligatorju.  
Il-ftehim il-ġdid se jieħu post il-ftehim tal-2014. Ladarba t-tliet 
istituzzjonijiet jadottawh f’konformità mal-proċeduri tagħhom, 
dan se jiġi ppubblikat f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-UE u se jidħol fis-
seħħ fl-20 jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu. Il-Qorti tieħu nota 
tal-possibbiltà msemmija fl-Artikolu 11 tal-ftehim 
interistituzzjonali. 
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36. Jilqa’ l-arranġament amministrattiv iffirmat fl-2019 li jipprovdi qafas 
strutturat għal kooperazzjoni bejn il-Qorti u l-Uffiċċju Ewropew ta’ Kontra 
l-Frodi (OLAF), u li jiffaċilita l-iskambju f’waqtu ta’ informazzjoni skont  
ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013, u d-deċiżjonijiet tal-Qorti 
relatati ma’ investigazzjonijiet interni; jilqa’ l-fatt li l-arranġament diġà 
wassal għal kooperazzjoni aktar effiċjenti bejn il-Qorti u l-OLAF, għall-
istabbiliment ta’ punti ta’ kuntatt permanenti li jippermettu skambji 
frekwenti, u feedback aktar rapidu u regolari dwar każijiet trażmessi mill-
Qorti lill-OLAF; jinnota li dan l-arranġament fih ukoll dispożizzjonijiet dwar 
kwistjonijiet mhux operattivi bħall-organizzazzjoni ta’ sessjonijiet ta’ 
taħriġ, workshops u skambju ta’ persunal; jinnota li fl-2019, il-Qorti 
rrapportat 10 każijiet ta’ suspett ta’ frodi lill-OLAF, meta mqabbla ma’ 
9 każijiet fl-2018 (8 identifikati matul ix-xogħol tal-awditjar u 2 denunzji 
magħmula minn partijiet terzi); 

M/A 

37. Jinnota li l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (UPPE) u l-Qorti 
qablu li jiddiskutu l-ftehim amministrattiv futur biex jipprovdu qafas għall-
kooperazzjoni tagħhom; jitlob lill-Qorti tinforma b’dan lill-Kumitat għall-
Kontroll tal-Baġit tal-Parlament; jilqa’ l-fatt li l-Qorti kkontribwiet għall-
ħolqien tas-servizz tal-awditjar intern tal-UPPE; 

Ftehim amminstrattiv mal-UPPE 
Il-Qorti u l-UPPE qablu dwar l-arranġament tax-xogħol, li ġie 
ffirmat f’Settembru 2021, u adottawh. Il-ftehim jissottolinja  
l-interess komuni li tiġi massimizzata l-effiċjenza fil-ġlieda kontra 
l-frodi, il-korruzzjoni u kwalunkwe ħsara kriminali oħra lill-
interessi finanzjarji tal-UE, u li tiġi evitata d-duplikazzjoni tal-
isforzi kull fejn ikun possibbli. B’mod partikolari, ġew maqbula  
l-punti u l-kundizzjonijiet li ġejjin: kollaborazzjoni f’waqtha dwar 
it-trażmissjoni, l-aċċess u l-iskambju ta’ informazzjoni u data; 
miżuri ta’ prekawzjoni min-naħa tal-QEA; l-aċċess tal-UPPE għall-
bini tal-QEA biex iwettaq l-investigazzjonijiet; u l-għoti ta’ 
informazzjoni mill-UPPE lill-QEA għal skopijiet ta’ awditjar.  
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Iż-żewġ partijiet se jikkooperaw ukoll dwar taħriġ f’oqsma ta’ 
interess komuni, u jista’ jkun li jiskambjaw il-persunal. Huma 
wkoll previsti laqgħat regolari bejn il-QEA u l-UPPE. 

38. Jilqa’ l-fatt li f’Ottubru 2019 ġie ffirmat memorandum ta’ qbil mal-Bank 
Ċentrali Ewropew (BĊE), li jistabbilixxi l-arranġamenti prattiċi għall-
kondiviżjoni ta’ informazzjoni dwar l-attivitajiet superviżorji tal-BĊE; 

M/A 

39. Japprezza l-kooperazzjoni tal-Qorti mal-istituzzjonijiet supremi tal-
awditjar tal-Istati Membri li tippermetti lill-Qorti tippromwovi x-xogħol tal-
awditjar estern indipendenti fl-Unjoni u fl-Istati Membri tagħha; jieħu nota 
tal-involviment tal-Qorti fil-ħidma tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-
Istituzzjonijiet Supremi tal-Awditjar (INTOSAI), l-Organizzazzjoni Ewropea 
tal-Istituzzjonijiet Supremi tal-Awditjar (EUROSAI) u l-Grupp Reġjonali 
Ewropew tal-INTOSAI, b’mod partikolari fil-gruppi ta’ ħidma tagħha dwar  
l-awditjar ambjentali, it-teknoloġiji tal-informazzjoni u l-awditjar tal-fondi 
allokati għad-diżastri u l-katastrofi, u t-task force tagħha dwar l-awditjar u 
l-etika; 

M/A 
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40. Jinnota li l-Ombudsman Ewropew stieden lill-Qorti (fil-kuntest ta’ 
konsultazzjoni li saret mal-istituzzjonijiet kollha tal-Unjoni) biex 
tikkummenta dwar l-abbozz ta’ rakkomandazzjonijiet prattiċi tal-
Ombudsman għall-amministrazzjoni tal-UE dwar l-użu tal-lingwi uffiċjali 
tal-UE fil-komunikazzjoni mal-pubbliku (każ SI/98/2018/DDJ), li għalih  
il-Qorti wieġbet billi indikat li l-politika attwali tagħha diġà hija konformi; 
jitlob li l-lingwi tas-sinjali nazzjonali jiġu inklużi f’dan il-proċess; 

Użu tal-lingwi tas-sinjali nazzjonali 
Il-QEA se twettaq analiżi tal-fattibbiltà li jiġu inklużi l-lingwi tas-
sinjali nazzjonali. 

41. Jissottolinja l-isforzi tal-Qorti biex tkompli ttejjeb il-mod kif 
tikkomunika mal-partijiet ikkonċernati, il-media u l-pubbliku ġenerali; 
huwa konxju li wara l-elezzjonijiet Ewropej tal-2019, il-Qorti ħolqot portal 
tal-pubblikazzjonijiet li jipprovdi lill-Membri kollha tal-Parlament bil-fatti u 
ċ-ċifri rilevanti; jilqa’ l-fatt li dan il-portal tal-pubblikazzjonijiet issa huwa 
disponibbli wkoll għall-pubbliku fuq is-sit web tal-Qorti u jippermetti 
tfittxija rapida u faċli ta’ rapporti u pubblikazzjonijiet; jilqa’ t-tfassil mill-
ġdid attwali tas-sit web tal-Qorti biex ix-xogħol u l-prodotti jsiru aktar 
aċċessibbli u aktar faċli biex jiġu segwiti; 

M/A 

42. Jilqa’ l-fatt li l-Qorti qed tesperjenza żieda qawwija fl-interess tal-
media, b’kopertura partikolarment qawwija tar-rapporti speċjali tagħha; M/A 
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Ġestjoni interna, kontroll intern, prestazzjoni 
43. Jirrikonoxxi li l-Qorti tapplika sett ta’ indikaturi ewlenin ta’ prestazzjoni 
biex timmonitorja l-progress li sar; jinnota b’apprezzament li l-analiżi tal-
Qorti wriet li 96 % tar-rakkomandazzjonijiet li saru fir-rapporti annwali tal-
2015 u 94 % tar-rakkomandazzjonijiet li saru fir-rapporti speċjali tal-2015 
ġew implimentati bis-sħiħ, fil-biċċa l-kbira tagħhom jew f’xi aspetti; jinnota 
li l-Qorti ħarġet 6 rapporti annwali, 36 rapport speċjali, 3 opinjonijiet, 18-
il previżjoni ta’ awditu u 4 pubblikazzjonijiet oħra, li huma parti  
mis-67 pubblikazzjoni totali li ħarġet fl-2019; jinnota li fl-2019 madwar 
52 % tar-riżorsi tal-awditjar tal-Qorti ntużaw għax-xogħol tagħha dwar  
id-Dikjarazzjoni ta’ Assigurazzjoni u għall-awditjar finanzjarju tal-aġenziji u  
l-korpi l-oħra tal-Unjoni; jistieden lill-Qorti tirrapporta dwar l-impatt u  
s-sodisfazzjon tar-rapporti speċjali tagħha u prodotti oħra, kif ukoll dwar 
suġġetti tal-awditjar partikolari; 

Kejl tal-valur miżjud ta’ xogħolna 
Aħna nivvalutaw l-impatt u l-utilità probabbli ta’ xogħolna, skont 
il-perċezzjoni tal-qarrejja tar-rapporti tagħna fil-Parlament 
Ewropew, fil-Kunsill, fil-Kummissjoni, fl-aġenziji tal-UE,  
fir-rappreżentanzi permanenti tal-Istati Membri, fl-aġenziji tal-
Istati Membri u s-SAIs, kif ukoll fl-NGOs, fl-istituzzjonijiet 
akkademiċi, fil-media u f’partijiet ikkonċernati oħra. Mill-2018 
’il hawn, wettaqna stħarriġiet elettroniċi anonimizzati biex 
nitolbu lill-qarrejja tar-rapporti tagħna jipprovdu feedback dwar 
għadd magħżul minnhom. Ir-rispondenti jistgħu jagħtu feedback 
kwalitattiv dwar ir-rapporti u jagħmlu suġġerimenti ġenerali 
dwar xogħolna. Aħna nippubblikaw din l-informazzjoni f’taqsima 
speċifika tar-rapporti annwali tal-attività tagħna. Fl-2020, 84 % 
tar-rispondenti għall-istħarriġiet tagħna sabu l-pubblikazzjonijiet 
tagħna utli (88 % fl-2019), u 75 % qiesu li r-rapporti tagħna 
x’aktarx iħallu impatt (81 % fl-2019). Wara l-adozzjoni tal-
istrateġija tagħna għall-perjodu 2021-2025, aħna se 
nirrieżaminaw ukoll u, jekk ikun meħtieġ, naġġornaw il-miżuri 
tagħna ta’ valutazzjoni tal-prestazzjoni. 
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44. Jistieden lill-Qorti tesplora modi kif tipprovdi aktar informazzjoni dwar 
in-nefqa amministrattiva ta’ istituzzjonijiet oħra tal-Unjoni fil-kuntest tal-
kwittanza; itenni li l-approċċ ġenerali tal-awditjar tal-Qorti jeħtieġ aktar 
xogħol tal-awditjar u valutazzjoni aktar immirata; itenni t-talba tiegħu għal 
rieżami aktar dedikat tan-nefqa amministrattiva u l-attivitajiet ta’ appoġġ 
ta’ istituzzjonijiet oħra tal-Unjoni, speċifikament dwar suġġetti li qed isiru 
ta’ rilevanza ogħla jew saħansitra kritika; 

L-awditu tal-Intestatura 5 “Amministrazzjoni” tal-QFP, isegwi  
l-metodoloġija tal-awditjar tad-Dikjarazzjoni ta’ Assigurazzjoni 
tal-Qorti, u jippermettilna nipprovdu valutazzjoni speċifika. Għal 
ħafna snin, irrappurtajna b’mod konsistenti li dan huwa qasam 
ta’ riskju baxx, b’rati ta’ żball taħt il-materjalità. Ix-xogħol tal-
awditjar li wettaqna fl-2019 kien jinkludi l-eżaminar tas-sistemi 
ta’ superviżjoni u kontroll f’korpi magħżula tal-UE, u ż-żieda  
fl-għadd ta’ persunal bil-kuntratt. 
F’konformità mal-istrateġija tagħna għall-perjodu 2021-2025, se 
nagħmlu ħilitna biex nikkomplementaw l-informazzjoni 
kwantitattiva li tinsab fir-rapport annwali tagħna b’elementi 
kwalitattivi bbażati fuq ir-riżultati ta’ xogħol speċifiku relatat 
mas-sistemi u l-konformità. L-approċċ ta’ programmazzjoni tal-
Qorti jinkludi l-għażla bir-reqqa tal-awditi, filwaqt li jieħu 
inkunsiderazzjoni l-għanijiet strateġiċi tagħna, ir-riskji identifikati 
u l-fehmiet tal-partijiet ikkonċernati (inklużi dawk tal-Konferenza 
tal-Presidenti tal-Kumitati tal-PE). Aħna nagħmlu l-almu tagħna 
biex nagħżlu suġġetti tal-awditjar rilevanti bir-riżorsi disponibbli. 
Attwalment il-Qorti qed tirrifletti fuq l-approċċ tagħha għall-
awditu tad-Dikjarazzjoni ta’ Assigurazzjoni tagħha, iżda tosserva 
li l-provvediment ta’ rati ta’ żball għal oqsma ta’ nfiq addizzjonali 
jkun jirrikjedi żieda sinifikanti fir-riżorsi. 
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45. Jilqa’ l-isforzi tal-Qorti, f’konformità mar-Regolament Finanzjarju, biex 
tipproduċi r-rapporti speċjali tagħha b’mod ġenerali fi żmien 13-il xahar, 
filwaqt li jinnota li l-medja ta’ żmien għall-produzzjoni tar-rapporti speċjali 
għadha taqbeż dak il-limitu ta’ żmien; 

Effiċjenza ta’ xogħolna 
Il-QEA tistinka b’mod permanenti biex iżżid l-effiċjenza 
f’xogħolha, kemm għax-xogħol ta’ aċċertament kif ukoll għall-
awditi tal-prestazzjoni. F’konformità mal-istrateġija tagħna 
għall-perjodu 2021-2025, aħna se nirrieżaminaw il-metodoloġija 
u l-prattiki tagħna matul il-perjodu biex inwettqu u nadattaw  
ix-xogħol tal-awditjar tal-aċċertament li nwettqu. Dan jinkludi li 
nagħmlu użu aħjar mid-data kif ukoll mill-għodod u t-teknoloġiji 
tal-IT, li għalihom naraw potenzjal fit-terminu qasir fir-rigward 
kemm tal-awditi finanzjarji tagħna tal-affidabbiltà tal-kontijiet 
kif ukoll tal-awditi tar-regolarità tad-dħul u tan-nefqa 
amministrattiva. 

Il-QEA tieħu kull opportunità biex tissimplifika l-proċeduri 
tagħha, ittejjeb l-effiċjenza tagħha, u tiddedika kemm jista’ jkun 
riżorsi għall-attivitajiet ewlenin tagħha. L-eżempju l-aktar riċenti 
tal-isforzi tagħna f’din id-direzzjoni hija l-intenzjoni tagħna li 
nnaqqsu x-xogħol purament ta’ traduzzjoni u reviżjoni tad-
Direttorat Lingwistiku u Editorjali tagħna billi nnaqqsu x-xogħol 
ta’ reviżjoni u nagħmlu użu akbar mill-esternalizzazzjoni, sabiex 
it-tradutturi jkunu jistgħu jipprovdu appoġġ aktar dirett lill-
awdituri matul ix-xogħol tal-awditjar tagħhom, eż. assistenza  
fl-abbozzar ta’ rapporti tal-awditjar, u interpretazzjoni waqt 
laqgħat mal-entitajiet awditjati. 

Id-durata medja għar-rapporti speċjali kienet ta’ 15.1 xahar 
għall-perjodu strateġiku 2018-2020. Dan meta mqabbel ma’ 
16.9 xahar għall-perjodu 2013-2017. Se nkomplu bl-isforzi 
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tagħna biex innaqqsu l-ħin medju għall-produzzjoni tar-rapporti 
speċjali tagħna mingħajr ma nikkompromettu l-kwalità. 

46. Jilqa’ l-awditu intern imwettaq rigward l-ispejjeż tal-missjonijiet tal-
Membri u l-uffiċjali ta’ grad għoli, l-ispejjeż ta’ rappreżentanza tal-Membri 
u l-użu tal-flotta tal-karozzi tal-Qorti bil-għan li tiġi vverifikata l-affidabbiltà 
tas-sistemi ta’ ġestjoni u kontroll tal-Qorti applikabbli għall-Membri u 
għall-uffiċjali ta’ grad għoli; jinnota li l-biċċa l-kbira tal-operazzjonijiet 
magħżula b’mod każwali eżaminati mis-servizz tal-awditjar intern (IAS) 
kienu konformi mar-regoli u l-proċeduri applikabbli fil-Qorti; 

M/A 

47. Jinnota li fl-Opinjoni tiegħu tas-17 ta’ Diċembru 2020, l-Avukat 
Ġenerali tal-Qorti tal-Ġustizzja indika li Membru partikolari kien kiser  
il-kodiċi ta’ kondotta tal-Qorti għall-Membri tal-Qorti billi abbuża mid-
drittijiet u l-privileġġi marbuta mal-pożizzjoni tiegħu fil-kuntest ta’ 
attivitajiet mhux relatati ma’ dmirijietu, bi tluq għal assenzi mhux 
ġustifikati u billi naqas milli jiddikjara attivitajiet esterni ddikjarati, 
ittrażmetta informazzjoni kunfidenzjali b’mod mhux awtorizzat, kif ukoll 
għall-fatt li kellu kunflitt ta’ interess; jilqa’ l-fatt li l-Qorti talbet lill-OLAF 
biex iwettaq investigazzjoni, li ressqet il-każ quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja 
u li hija impenjata li tikkonforma mas-sanzjonijiet rakkomandati biex 
tirkupra t-telf kollu għall-baġit tal-Unjoni; 

M/A 
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48. Jinnota li l-awditu wera li l-każ ta’ Membru partikolari investigat mill-
OLAF kien każ iżolat; jinnota li r-rapport ikkonkluda li s-sistemi ta’ ġestjoni 
u kontroll tal-Qorti ġew affettwati minn ċerti nuqqasijiet li, madankollu, 
ġew rimedjati b’mod effettiv minn dak iż-żmien ’l hawn u li, b’mod 
ġenerali, il-proċeduri ta’ ġestjoni u kontroll li hemm stabbiliti bħalissa 
huma affidabbli; jikkunsidra l-fatt li l-IAS għamel rakkomandazzjonijiet 
immirati lejn it-titjib ulterjuri tas-sistema ta’ ġestjoni u kontroll, li r-rapport 
tal-awditjar kien strettament kunfidenzjali u li l-Membri kollha u anke  
s-Segretarju Ġenerali tal-Qorti rċevew ir-rapport; 

M/A 

49. Jinnota l-Opinjoni tal-Avukat Ġenerali tas-17 ta’ Diċembru 2020, li fiha 
jiddikjara b’mod ċar li seħħ ksur tal-obbligi li jirriżultaw mill-kariga ta’ 
Membru tal-Qorti, u li fiha jirrakkomanda sanzjoni korrispondenti maċ-
ċaħda ta’ żewġ terzi tad-drittijiet għall-pensjoni tal-Membru partikolari u  
l-benefiċċju konness, mid-data tas-sentenza f’din il-kawża; 

M/A 
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50. Jinnota li l-kompiti kollha tal-awditjar mill-programm ta’ ħidma 
annwali tal-IAS għall-2019 ingħalqu, bl-eċċezzjoni ta’ tlieta li se jibqgħu 
għaddejjin fl-2020: “Ftehim ta’ servizz tal-PMO”, “Awditu tal-mudell ta’ 
ġestjoni tal-kuntratti tal-bini/tal-faċilitajiet” u “Taħriġ ieħor minbarra dak 
lingwistiku”; jinnota li fl-2019 l-IAS għalaq żewġ kompiti magħżula li kien 
fadal mill-programm ta’ ħidma annwali tal-2018; jinnota li l-IAS ikkonferma 
l-importanza strateġika tal-kumitat orizzontali responsabbli għar-
rieżamijiet tal-aċċertament tal-kwalità tal-Qorti relatati mal-politiki,  
l-istandards u l-metodoloġiji tal-awditjar; jilqa’ l-fatt li qed tiġi 
implimentata r-rakkomandazzjoni tal-IAS għall-iżvilupp tal-arranġamenti 
għall-kontroll tal-kwalità; 

M/A 

51. Jirrikonoxxi l-fatt li l-IAS irrieżamina l-abbozz ta’ deċiżjoni dwar il-qafas 
ta’ kontroll intern tal-Qorti fl-2019; jinnota li l-IAS issuġġerixxa li fl-abbozz 
ta’ deċiżjoni tiġi inkluża dispożizzjoni addizzjonali biex l-uffiċjali 
awtorizzanti b’delega jingħataw struzzjonijiet ċari biex jimplimentaw  
il-prinċipji u l-karatteristiċi tal-kontroll intern fl-2019 u biex jagħmlu 
valutazzjoni ġenerali tal-implimentazzjoni u l-funzjonament tal-qafas ta’ 
kontroll intern kollu mill-inqas darba fis-sena, u li din għandha ssir għall-
ewwel darba, fil-kuntest tar-rapport annwali tal-attività tal-2020 u sa 
mhux aktar tard minnu; 

M/A 
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52. Jilqa’ l-fatt li l-IAS iqis li b’mod ġenerali, saru kontrolli ex post affidabbli 
għall-biċċa l-kbira tal-oqsma ta’ riskju għoli tal-ħidma tad-direttorati  
tas-Segretarjat Ġenerali, ibbażati fuq ir-reġistru tar-riskju u l-objettivi 
operattivi; japprezza l-fatt li qed jinżamm infurmat, partikolarment fil-
kuntest tal-problemi tal-passat identifikati minn investigazzjoni tal-OLAF 
dwar Membru partikolari tal-Qorti, li l-IAS ma osserva l-ebda nuqqas li 
huwa ta’ importanza tali li jipperikola serjament l-affidabbiltà ġenerali tas-
sistemi ta’ kontroll intern stabbiliti mill-uffiċjal awtorizzanti b’delega  
fir-rigward tal-legalità u r-regolarità tal-operazzjonijiet finanzjarji fl-2019; 
japprezza li jirċievi tali aġġornamenti anke fil-futur; 

Is-Servizz tal-Awditjar Intern se jkompli jipprovdi din  
l-informazzjoni lill-awtoritajiet baġitarji fuq bażi annwali 
permezz tar-rapport annwali tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri lill-
awtoritajiet tal-kwittanza dwar il-funzjoni tal-awditjar intern. 

53. Jaqbel mal-istrateġija attwali tal-Qorti li ttejjeb il-valur miżjud tad-
dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni, tiffoka aktar fuq l-aspetti tal-prestazzjoni 
tal-azzjoni tal-Unjoni u tiżgura li twassal messaġġi ċari lill-udjenzi; jinnota li 
fl-2019 grupp ta’ erba’ istituzzjonijiet supremi tal-awditjar, l-istituzzjonijiet 
supremi tal-awditjar tal-Estonja, tan-Netherlands, tad-Danimarka u tal-
Istati Uniti tal-Amerka, wettqu rieżami bejn il-pari tal-istrateġija tal-Qorti; 
jinnota li r-rapport ġie ppubblikat f’Marzu 2020 u jipprovdi kontribut siewi 
għall-istrateġija li jmiss; 

M/A 
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Trasparenza 
54. Jinnota li l-Membri huma awtorizzati jużaw vetturi uffiċjali fil-qadi ta’ 
dmirijiet uffiċjali; jinnota li l-użu ta’ vetturi uffiċjali għal vjaġġi oħra 
mhuwiex inkluż fil-prestazzjoni ta’ tali dmirijiet, u li mill-1 ta’ Jannar 2017, 
l-ispejjeż u l-kilometri relatati mal-użu ta’ karozzi uffiċjali naqsu b’mod 
sinifikanti; jenfasizza r-regoli l-ġodda dwar l-użu ta’ karozzi uffiċjali u 
xufiera biex jiġi żgurat li l-vjaġġi tal-Membri jkunu relatati biss mal-qadi ta’ 
dmirijiethom; itenni l-opinjoni tiegħu li l-użu ta’ vetturi uffiċjali għall-użu 
privat qatt ma għandu jsir taħt l-ebda ċirkustanza, meta jitqies li din  
il-prattika tista’ tagħmel ħsara lir-reputazzjoni tal-Qorti u, b’mod ġenerali, 
tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni; jinnota li fl-1 ta’ Jannar 2020 daħlu fis-seħħ  
ir-regoli l-ġodda li introduċew kontribuzzjoni ta’ EUR 100 fix-xahar għall-
użu mhux uffiċjali tal-vetturi kif ukoll responsabbiltà min-naħa tal-Membri 
u s-Segretarju Ġenerali għal ċerti spejjeż u tariffi; 

M/A 
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55. Jiddispjaċih li l-Qorti tat biss segwitu limitat ħafna fir-rigward tal-
paragrafu 18 tar-riżoluzzjoni ta’ kwittanza tal-2018 dwar il-ħtieġa ta’ 
reġistru ta’ liv għall-Membri tal-Qorti; jinnota li l-Qorti se tikkunsidra  
t-twettiq ta’ analiżi komparattiva tar-regoli u l-aħjar prattiki eżistenti 
f’istituzzjonijiet oħra tal-Unjoni fir-rigward tal-preżenza u l-assenza ta’ 
persuni f’karigi pubbliċi ta’ livell għoli tal-Unjoni kif definit fir-Regolament 
(UE) Nru 2016/300; ifakkar li l-Parlament talab lill-Qorti b’mod ċar biex 
tistabbilixxi proċeduri għaż-żamma ta’ reġistru tal-Membri dwar il-liv 
annwali, il-liv minħabba mard u l-assenza mix-xogħol għal raġunijiet oħra, 
bil-għan li tiżgura li l-liv kollu meħud mill-Membri jiġi rreġistrat b’mod 
effettiv; jisħaq fuq il-fatt li l-prattika attwali tista’ ddgħajjef il-fiduċja taċ-
ċittadini u l-istituzzjonijiet tal-Unjoni fil-Qorti; 

Reġistru tal-liv 
Il-Membri tal-QEA, bħal detenturi oħra ta’ karigi pubbliċi ta’ 
livell għoli tal-UE f’pożizzjonijiet ekwivalenti f’istituzzjonijiet 
oħra tal-UE, ma għandhomx drittijiet għal-liv annwali. La huma 
f’relazzjoni ta’ impjieg mal-istituzzjoni tagħhom, u lanqas huma 
uffiċjali fil-qafas tar-Regolamenti tal-Persunal. Eżaminar 
komparattiv tal-prattiki tal-istituzzjonijiet l-oħra fl-2021, b’mod 
partikolari dawk li l-Membri tagħhom huma koperti mir-
Regolament 2016/300, ikkonferma din is-sitwazzjoni. 
Il-Membri tal-QEA, madankollu, għandhom l-obbligu li 
jiddedikaw lilhom infushom għall-qadi tal-mandat tagħhom  
(l-Artikolu 10 dwar “Impenn u lealtà” tal-Kodiċi ta’ Kondotta 
għall-Membri u l-Membri preċedenti tal-Qorti, ĠU L 30/10, 
28.1.2021) għas-servizz tal-Unjoni skont it-Trattati. Dan id-dmir 
ta’ impenn jinkludi l-obbligu ta’ attendenza għal ċerti laqgħat.  
Il-QEA stabbiliet proċedura fir-regoli interni tagħha li taħtha 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 sostanzjata għal raġunijiet speċifiċi: mard, 
ċirkustanzi familjari serji, force majeure jew missjoni.  
Is-Segretarjat tal-Qorti jżomm reġistru li fih din l-informazzjoni u 
kwalunkwe dokument ta’ sostenn. 
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 kien 
jinkludi informazzjoni dwar dan (il-paġna 49). Fis-snin li ġejjin 
għandna l-intenzjoni li nkomplu nipprovdu tali informazzjoni 
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Osservazzjoni tal-PE dwar il-kwittanza tal-2019 Risposta tal-QEA 
dwar l-attendenza tal-Membri. Iċ-ċifri pprovduti juru li r-rata 
għolja ta’ attendenza ma qajmet l-ebda kwistjoni dwar il-
kworum. 

56. Jinnota li fid-dawl tal-obbligi tal-Membri li jattendu l-laqgħat kollha tal-
Qorti, tal-awli u tal-kumitat amministrattiv li jappartjenu għalihom,  
is-segretarjat tal-Qorti jżomm reġistru ta’ attendenza; jinnota li dan 
jirrifletti l-preżenza u l-assenza tal-Membri u juri wkoll liema assenzi huma 
kkunsidrati bħala skużati mill-President tal-Qorti; jinnota li r-reġistru ta’ 
attendenza huwa parti mir-regoli tal-Qorti li jimplimentaw ir-regoli ta’ 
proċedura tagħha; 

M/A 

Kunflitt ta’ interess, fastidju, żvelar ta’ informazzjoni protetta 
57. Jitlob lill-Qorti tipprovdi informazzjoni dwar ir-riżultati ta’ tliet ilmenti 
ta’ fastidju rrappurtati u investigati fl-2019; jinnota li dawn ġew ittrattati 
skont il-proċeduri stabbiliti fil-politika għaż-żamma ta’ ambjent tax-xogħol 
sodisfaċenti u l-ġlieda kontra l-fastidju psikoloġiku u sesswali; jirrikonoxxi li 
f’termini ta’ nefqa, l-investigazzjonijiet ta’ kull każ twettqu internament u 
għalhekk ma kienu jinvolvu l-ebda spiża addizzjonali; jilqa’ l-intenzjoni li  
l-politika tal-Qorti dwar il-protezzjoni tal-persunal minn fastidju tiġi 
evalwata kull tliet snin u li dan l-eżerċizzju kellu jsir fl-2020; 

Każijiet ta’ fastidju 
Fl-2019, is-Servizz Legali rreġistra tliet ilmenti ta’ allegat fastidju. 
F’żewġ każijiet, l-awtorità tal-ħatra ddeċidiet li tiftaħ 
investigazzjoni amministrattiva. Iż-żewġ każijiet ġew investigati 
f’konformità mad-Deċiżjoni Nru 99-2007 tal-Qorti tal-Awdituri li 
tistabbilixxi regoli ġenerali ta’ implimentazzjoni għat-twettiq ta’ 
investigazzjonijiet amministrattivi. Każ wieħed ingħalaq 
mingħajr miżuri dixxiplinarji, billi ma kienx hemm evidenza 
suffiċjenti li turi li l-allegat fastidju kien seħħ. F’każ ieħor,  
l-awtorità tal-ħatra kkonkludiet li kienet seħħet imġiba mhux 
xierqa, u kienet ġiet applikata relegazzjoni fl-iskala. Fil-każ li kien 
jifdal, il-Kumitat tal-Etika ħareġ opinjoni li fuq il-bażi tagħha l-każ 
kien ingħalaq mingħajr ma ngħata segwitu. Il-qafas legali intern 
attwali tal-Qorti relatat mal-fastidju huwa suġġett għal reviżjoni. 
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Osservazzjoni tal-PE dwar il-kwittanza tal-2019 Risposta tal-QEA 

58. Jenfasizza l-fatt li l-istituzzjonijiet supremi tal-awditjar tal-Polonja u tal-
Kroazja wettqu rieżami bejn il-pari sinifikanti tal-qafas etiku tal-Qorti; 
jinnota li fl-opinjonijiet tal-pari s-sistema ta’ kontroll tal-etika tal-Qorti 
għandha tittejjeb aktar permezz ta’ valutazzjoni aktar komprensiva tar-
riskji tal-etika, b’konsistenza u b’ċarezza akbar fir-regoli tagħha dwar  
l-etika, u attivitajiet ta’ informazzjoni u komunikazzjoni mtejba; 

Qafas etiku 
Il-QEA diġà ħadet kont ta’ proporzjon kbir tar-
rakkomandazzjonijiet tal-pari tagħha matul l-aġġornament tal-
Kodiċi ta’ Kondotta u tal-qafas etiku għall-Membri, kif ukoll 
matul l-aġġornament tal-mandat u tal-kompożizzjoni tal-grupp 
ta’ konsulenti tal-etika. Attwalment qed naħdmu fuq  
l-aġġornament tal-qafas tal-etika għall-persunal kollu, li se 
jinkludi valutazzjoni komprensiva tar-riskju fil-qasam tal-etika. 
Barra minn hekk, il-qafas etiku tal-QEA huwa wieħed mill-aktar 
awditi potenzjalment rilevanti għall-2023. Il-qafas etiku l-ġdid 
huwa kklassifikat bħala kompitu ta’ prijorità għolja, iżda  
l-aġġornament tal-qafas idewwem sal-2022, sabiex ikun jista’ jiġi 
awditjat fl-2023. 
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Osservazzjoni tal-PE dwar il-kwittanza tal-2019 Risposta tal-QEA 
59. Jappoġġa l-konklużjonijiet tar-rieżami bejn il-pari fir-rigward tal-ħtieġa 
li jiġu introdotti aġġornamenti regolari tad-dikjarazzjonijiet ta’ interess, li 
jżidu l-affidabbiltà tagħhom; jerġa’ jtenni t-tħassib tiegħu li d-
dikjarazzjonijiet ta’ interess huma ta’ natura awtodikjaratorja u li, 
minħabba l-qafas legali attwali, la l-Qorti u lanqas il-Kumitat tal-Etika 
tagħha m’għandhom setgħat ta’ investigazzjoni biex jiżguraw il-veraċità u 
l-kompletezza tad-data ddikjarata; jistieden lill-Qorti tiżgura li l-Membri 
jippreżentaw dikjarazzjonijiet ta’ interess minflok dikjarazzjonijiet ta’ 
nuqqas ta’ kunflitti ta’ interess; jissottolinja li l-proċeduri attwali, inkluż 
dawk tal-Kumitat tal-Etika, jeħtieġ li jissaħħu biex jiġi żgurat li ma jkunx 
hemm kunflitti ta’ interess; jaqbel li l-Kumitat tal-Etika għandu rwol 
kruċjali sal-punt li l-President u l-Membri tal-Qorti jistgħu jitolbu l-parir 
tiegħu dwar kwalunkwe kwistjoni li għandha x’taqsam mal-etika u dwar  
l-interpretazzjoni tal-Kodiċi ta’ Kondotta; jinnota, barra minn hekk, li  
l-kumitat huwa fdat bl-approvazzjoni ta’ kwalunkwe attività esterna 
mwettqa mill-Membri, inklużi l-eks Membri li għandhom l-intenzjoni li 
jwettqu attività fis-sentejn wara li jitilqu mill-Qorti, iżda din fiha nnifisha 
ma tistax titqies bħala strument effettiv biex tiżgura n-nuqqas ta’ kunflitt 
ta’ interess kif diġà sottolinjat fir-riżoluzzjoni dwar il-kwittanza tas-sena li 
għaddiet; jilqa’ l-adozzjoni tal-Kodiċi ta’ Kondotta rivedut għall-Membri u  
l-eks-Membri tal-Qorti tal-Awdituri u b’mod partikolari l-informazzjoni 
aktar estensiva meħtieġa fid-Dikjarazzjonijiet ta’ Interess u r-rwol 
imsaħħaħ tal-Kumitat tal-Etika; jinnota li l-Qorti se tippubblika rapport 
annwali dwar l-applikazzjoni tal-Kodiċi ta’ Kondotta tagħha; jinnota wkoll li 
l-Qorti bħalissa qed tirrevedi l-qafas etiku li jikkonċerna l-persunal tagħha; 

Dikjarazzjonijiet 
F’konformità mal-Kodiċi ta’ Kondotta aġġornat reċentement 
(Jannar 2021) għall-Membri u l-Membri preċedenti tal-Qorti tal-
Awdituri, il-Membri tal-Qorti għandhom l-obbligu li 
jippreżentaw “Dikjarazzjoni ta’ Interessi”, li issa jeħtieġ li tiġi 
ppreżentata kull sena u aktar ta’ spiss f’ċerti każijiet speċifiċi, 
bħal fil-każ ta’ bidliet sinifikanti fl-informazzjoni li trid tiġi 
ddikjarata. Il-Membri huma responsabbli għad-dikjarazzjonijiet 
tagħhom stess, li huma ppubblikati fuq is-sit web tagħna. 
L-Artikolu 19(7) tal-Kodiċi ta’ Kondotta l-ġdid tagħna issa 
jistipula li, kull sena, il-Qorti se tadotta rapport dwar  
l-applikazzjoni tal-Kodiċi, inkluż ix-xogħol tal-Kumitat tal-Etika. 
Dan ir-rapport huwa ppubblikat fuq is-sit web tal-Qorti. 
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Dikjarazzjoni mill-uffiċjal tal-
awtorizzazzjoni b’delega 
87 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 suspettata; u 

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

88 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. 

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

Il-Lussemburgu, l-24 ta’ Marzu 2022. 

 

 
Zacharias Kolias 
Is-Segretarju Ġenerali 
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Annessi 

Anness I – Rapport dwar il-Ġestjoni Baġitarja u Finanzjarja 
għall-2021 
Jekk jogħġbok ikklikkja hawn biex taċċessa d-dokument. 

  

https://www.eca.europa.eu/Documents/Annual%20accounts%20of%20ECA/ECA_Report_on_Budgetary_and_Financial_Management_2021_EN.pdf
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DRITTIJIET TAL-AWTUR 
© L-Unjoni Ewropea, 2022 

Il-politika tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) dwar l-użu mill-ġdid hija stabbilita fid-
Deċiżjoni Nru 6-2019 tal-QEA dwar il-politika tad-data miftuħa u l-użu mill-ġdid ta’ 
dokumenti. 

Sakemm ma jkunx indikat mod ieħor (eż. f’avviżi individwali dwar id-drittijiet tal-
awtur), kontenut tal-QEA li huwa proprjetà tal-UE huwa liċenzjat taħt il-liċenzja 
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Għalhekk, bħala regola 
ġenerali, l-użu mill-ġdid huwa awtorizzat dment li jingħata kreditu xieraq u li 
kwalunkwe bidla tiġi indikata. Dawk li jużaw mill-ġdid il-kontenut tal-QEA ma jistgħux 
jgħawġu t-tifsira jew il-messaġġ oriġinali. Il-QEA ma għandhiex tkun responsabbli għal 
kwalunkwe konsegwenza relatata mal-użu mill-ġdid. 

Irid jinkiseb permess addizzjonali jekk kontenut speċifiku juri individwi privati 
identifikabbli, eż. f’ritratti li jkun fihom il-membri tal-persunal tal-QEA, jew jekk ikun 
jinkludi xogħlijiet ta’ parti terza. 

Fejn ikun inkiseb tali permess, dan għandu jikkanċella u jissostitwixxi l-permess 
ġenerali msemmi hawn fuq u għandu jindika b’mod ċar kwalunkwe restrizzjoni dwar  
l-użu. 

Biex tuża jew tirriproduċi kontenut li ma jkunx proprjetà tal-UE, jista’ jkun meħtieġ li 
titlob il-permess direttament mingħand id-detenturi tad-drittijiet tal-awtur. 

Software jew dokumenti li jkunu koperti mid-drittijiet ta’ proprjetà industrijali, bħal 
privattivi, trademarks, disinji rreġistrati, logos u ismijiet, huma esklużi mill-politika tal-
QEA dwar l-użu mill-ġdid. 

Il-familja ta’ siti web istituzzjonali tal-Unjoni Ewropea, fi ħdan id-dominju europa.eu, 
tipprovdi links għal siti ta’ partijiet terzi. Peress li l-QEA ma għandha l-ebda kontroll 
fuqhom, dawn, inti mħeġġeġ biex tirrieżamina l-politiki tagħhom dwar il-privatezza u 
dwar id-drittijiet tal-awtur. 

Użu tal-logo tal-QEA  

Il-logo tal-QEA ma jridx jintuża mingħajr ma jinkiseb il-kunsens tagħha minn qabel. 

https://www.eca.europa.eu/mt/Pages/Transparency-portal-home.aspx
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 

 
 

Kif tikkuntattja lill-UE 

Personalment 

Madwar l-Unjoni Ewropea kollha hemm mijiet ta’ ċentri ta’ informazzjoni tal-Europe Direct. 
Tista’ ssib l-indirizz tal-eqreb ċentru għalik f'dan is-sit:  
https://europa.eu/european-union/contact_mt 

Bit-telefown jew bil-posta elettronika 

Europe Direct huwa servizz li jwieġeb il-mistoqsijiet tiegħek dwar l-Unjoni Ewropea. Tista’ 
tikkuntattja dan is-servizz: 

— bit-telefown bla ħlas: 00 800 6 7 8 9 10 11 (ċerti operaturi jafu jimponu ħlas għal dawn it-
telefonati),  

— fuq dan in-numru standard: +32 22999696, jew  

— bil-posta elettronika permezz: https://europa.eu/european-union/contact_mt 

Kif issib tagħrif dwar l-UE 

Onlajn 

L-informazzjoni dwar l-Unjoni Ewropea bil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE hija disponibbli fuq is-sit 
web Europa fuq: https://europa.eu/european-union/index_mt 

Pubblikazzjonijiet tal-UE 

Tista’ tniżżel mill-internet jew tordna l-pubblikazzjonijiet tal-UE, li xi wħud minnhom huma bla 
ħlas u xi oħrajn bil-ħlas, minn: https://publications.europa.eu/mt/publications. Kopji multipli 
ta’ pubblikazzjonijiet bla ħlas tista’ tiksibhom billi tikkuntattja lil Europe Direct jew liċ-ċentru 
tal-informazzjoni lokali tiegħek (ara https://europa.eu/european-union/contact_mt). 

Il-liġi tal-UE u dokumenti relatati 

Għal aċċess għall-informazzjoni legali tal-UE, inkluż il-liġijiet kollha tal-UE mill-1952 ’l hawn, fil-
verżjonijiet lingwistiċi uffiċjali kollha, żur is-sit EUR-Lex hawnhekk: http://eur-lex.europa.eu 

Dejta Miftuħa mill-UE 

Il-portal tad-Dejta Miftuħa mill-UE (https://data.europa.eu/mt) jipprovdi aċċess għal settijiet 
tad-dejta mill-UE. Id-dejta tista’ titniżżel mill-internet u tintuża mill-ġdid bla ħlas, kemm għal 
skopijiet kummerċjali kif ukoll mhux kummerċjali. 
 

 

https://europa.eu/european-union/contact_mt
https://europa.eu/european-union/contact_mt
https://europa.eu/european-union/index_mt
https://publications.europa.eu/mt/publications
https://europa.eu/european-union/contact_mt
http://eur-lex.europa.eu/
https://data.europa.eu/mt
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	Is-Segretarju Ġenerali
	04 Il-missjoni tas-Segretarju Ġenerali hija li jipprovdi r-riżorsi, is-servizzi u l-faċilitajiet li l-QEA teħtieġ biex tkun tista’ twettaq il-missjoni u l-objettivi strateġiċi tagħha. Is-Segretarju Ġenerali huwa responsabbli għall-amministrazzjoni tal-QEA u l-ġestjoni tal-persunal tagħha, kif ukoll għall-baġit, is-servizzi ta’ assistenza lingwistika u dawk ta’ pubblikazzjoni, it-taħriġ, il-post tax-xogħol diġitali, is-sigurtà u s-sikurezza, u l-kontinwità tal-operat tagħha (faċilitajiet, is-Servizz Mediku, eċċ.). Huwa jissorvelja wkoll is-Segretarjat tal-Qorti, li jiżgura t-tħejjija u s-segwitu bla xkiel tal-laqgħat tal-Qorti. 
	05 Tliet direttorati u żewġ dipartimenti jiżguraw it-twettiq tad-dmirijiet tas-Segretarju Ġenerali: 
	o id-Direttorat Riżorsi Umani, Finanzi u Servizzi Ġenerali (SG1-DHR) huwa responsabbli għar-reklutaġġ, l-iżvilupp tal-karriera, it-taħriġ, il-missjonijiet, il-ġestjoni tar-riżorsi umani, is-sigurtà u s-Servizz Mediku; 
	o id-Direttorat għall-Informazzjoni, l-Ambjent tax-Xogħol u l-Innovazzjoni (SG2DIWI) huwa responsabbli għall-post tax-xogħol fiżiku (binjiet, faċilitajiet tekniċi, uffiċċji u loġistika), il-post tax-xogħol diġitali (tagħmir tal-IT, servizzi u apparati) u l-librerija; 
	o id-Direttorat Lingwistiku u Editorjali (SG3-LED) jipprovdi servizzi tat-traduzzjoni, ta’ assistenza lingwistika, u ta’ pubblikazzjoni fil-QEA; 
	o l-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data (UPD) jimmonitorja l-konformità mar-regoli tal-UE dwar il-protezzjoni tad-data, u jippromwovi kultura ta’ protezzjoni tad-data personali;
	o l-Uffiċjal tas-Sigurtà tal-Informazzjoni (ISO) huwa responsabbli għall-governanza tas-sigurtà u l-ippjanar tas-sigurtà, l-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-politika dwar is-sigurtà tal-informazzjoni, il-mitigazzjoni tar-riskji tal-informazzjoni, u t-twettiq ta’ awditi dwar is-sigurtà tal-informazzjoni.
	06 Fi tmiem Diċembru 2021, is-Segretarjat Ġenerali kellu 338 membru tal-persunal assenjati fid-diversi direttorati u dipartimenti tiegħu (ara l-Figura 1). Barra minn hekk, l-SG2-DIWI impjega għadd sinifikanti ta’ fornituri esterni ta’ servizz li jaħdmu fuq il-proġetti tal-IT tal-QEA (82 membru tal-persunal estern [mhux kollha kemm huma full-time]), u l-SG1-DHR impjega sebgħa oħra li jaħdmu mas-Servizz Mediku.
	Figura 1 – Distribuzzjoni tal-persunal fis-Segretarjat Ġenerali
	/
	Sors: id-Direttorat Riżorsi Umani, Finanzi u Servizzi Ġenerali.
	07 Kważi l-baġit kollu tal-QEA huwa mmaniġġjat mis-Segretarjat Ġenerali, jiġifieri EUR 152 796 727 li jikkorrispondu għal 99.4 % tal-baġit tal-QEA. L-implimentazzjoni tal-baġit kienet sodisfaċenti fl-2021: ġew impenjati 96.8 % tal-approprjazzjonijiet finali, u saru pagamenti li jammontaw għal EUR 140 151 259 (jiġifieri 94.5 % tal-impenji); ara t-Tabella 1. Il-linji baġitarji li jifdal jikkonċernaw l-ispejjeż tal-komunikazzjoni u dawk legali, kif ukoll l-ispejjeż tal-missjonijiet li mhumiex immaniġġjati direttament mis-Segretarjat Ġenerali. L-Uffiċjali tal-Protezzjoni tad-Data u tas-Sigurtà tal-Informazzjoni ma jimmaniġġjaw l-ebda nefqa.
	Tabella 1 – Baġit immaniġġjat mis-Segretarjat Ġenerali (EUR)
	Sors: id-Direttorat Riżorsi Umani, Finanzi u Servizzi Ġenerali.
	Punti ewlenin tas-sena
	08 Matul is-sena, l-ogħla prijorità tas-Segretarju Ġenerali kienet li jtaffi l-impatt tal-pandemija tal-COVID-19 fuq is-saħħa u s-sigurtà tal-persunal, filwaqt li jżomm il-kontinwità tal-operat u l-proċess tat-teħid ta’ deċiżjonijiet. Is-Segretarju Ġenerali vvaluta l-impatt tal-pandemija fuq il-prestazzjoni tal-persunal, il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata, is-servizzi amministrattivi, u l-proċeduri tal-awditjar. L-analiżi wriet li l-persunal ħa vantaġġ mill-għodod diġitali l-ġodda u mill-flessibbiltà inerenti fit-telexogħol biex jipproduċi l-istess livell ta’ output bl-istess kwalità bħal qabel il-pandemija. 
	09 Fid-dawl tat-tagħlimiet meħuda, il-QEA naqqset ir-restrizzjonijiet b’mod gradwali f’konformità mad-deċiżjonijiet meħuda mill-awtoritajiet tal-Lussemburgu. Sfida waħda kienet li jerġgħu jinfetħu l-binjiet tal-QEA sabiex il-persunal ikun jista’ jerġa’ lura għax-xogħol taħt kundizzjonijiet li jirriflettu s-sitwazzjoni tas-saħħa pubblika. F’Novembru 2021, ġew adottati arranġamenti ġodda tax-xogħol għall-2022, li kkombinaw ix-xogħol mill-uffiċċju mat-telexogħol. Dawn l-arranġamenti ibridi għandhom l-għan li jipprovdu approċċ aktar flessibbli għall-ħin tax-xogħol u jippermettu lill-persunal jibbilanċja l-ħtiġijiet tax-xogħol u l-ħajja privata tiegħu, filwaqt li jieħdu inkunsiderazzjoni l-ħtiġijiet tas-servizz u jikkontribwixxu b’mod pożittiv għall-bilanċ bejn il-ġeneri u l-effiċjenza organizzazzjonali. Id-deċiżjoni daħlet fis-seħħ formalment fl-1 ta’ Jannar 2022, iżda għadhom japplikaw miżuri speċjali ta’ telexogħol b’reazzjoni għas-sitwazzjoni tal-COVID-19. 
	10 L-2021 kienet ukoll l-ewwel sena ta’ implimentazzjoni tal-istrateġija tal-QEA għall-perjodu 2021-2025, li ġiet adottata f’Jannar 2021. Id-Direttorati rreaġixxew malajr u b’mod flessibbli biex jimplimentaw il-miżuri teknoloġiċi u organizzazzjonali meħtieġa biex jappoġġaw l-objettivi strateġiċi tal-QEA, fejn l-għan primarju huwa li jipprovdu valur miżjud u jtejbu l-għarfien u l-kompetenzi tal-persunal kollu. L-istrateġija tal-QEA ġiet ikkomplementata mill-pjan ta’ żvilupp tal-istrateġija 2021-2025 għall-persunal, il-post tax-xogħol u s-servizzi tagħna, kif ukoll mill-politika u l-pjan ta’ azzjoni dwar id-diversità u l-inklużjoni tal-QEA għall-perjodu 2021-2025.
	11 Wara l-2020, l-eżekuzzjoni baġitarja xorta waħda ġiet affettwata mill-pandemija, u dan ifisser użu insuffiċjenti tal-approprjazzjonijiet inizjali fuq xi linji baġitarji, b’mod partikolari l-Missjonijiet, il-Pubblikazzjonijiet, is-Servizz Konġunt ta’ Interpretazzjoni tal-Konferenzi, il-Laqgħat u l-Ispejjeż ta’ Rappreżentanza. Madankollu, ir-rata ta’ implimentazzjoni għall-impenji u l-pagamenti kienet kemxejn ogħla minn dik għall-2020. L-awtoritajiet baġitarji awtorizzaw it-trasferiment ta’ approprjazzjonijiet mhux użati biex jirrispondu għal ħtiġijiet ġodda: investiment f’tagħmir u servizzi tal-IT, sistema ġdida ta’ aċċess ta’ sigurtà u titjib tas-sorveljanza tal-bibien, kif ukoll ir-rinnovazzjoni tal-binjiet permezz ta’ diversi investimenti u, b’mod partikolari, it-tnedija tal-proġett pilota intitolat “Reimagining the ECA workplace”.
	L-attivitajiet u r-riżultati prinċipali tas-Segretarju Ġenerali
	Riżorsi Umani, Finanzi u Servizzi Ġenerali
	Informazzjoni, Ambjent tax-Xogħol u Innovazzjoni
	Servizz Lingwistiku u Editorjali
	Protezzjoni tad-Data
	Sigurtà tal-Informazzjoni

	12 Is-Segretarju Ġenerali jappoġġa l-implimentazzjoni tal-istrateġija tal-QEA għall-perjodu 2021-2025 billi jimplimenta pjanijiet u prijoritajiet ta’ żvilupp strateġiku fid-diversi oqsma ta’ responsabbiltà tiegħu: l-IT, ir-riżorsi umani, it-tagħlim u l-iżvilupp, is-servizzi lingwistiċi u editorjali, u l-ġestjoni tal-faċilitajiet. Dawn il-pjanijiet jieħdu inkunsiderazzjoni l-fatt li l-politiki, l-arranġamenti tax-xogħol, il-post tax-xogħol u s-servizzi jeħtieġ li jiġu adattati għar-realtà l-ġdida ta’ wara l-COVID. Il-prijoritajiet prinċipali huma:
	(1) ir-reklutaġġ, l-iżvilupp u ż-żamma ta’ impjegati bi kwalifiki għolja, li jkollhom l-għarfien u l-ħiliet, u li jinżammu impenjati u motivati matul il-karriera tagħhom; 
	(2) it-trawwim tal-benesseri tal-impjegati billi jinħoloq ambjent tax-xogħol sikur u attraenti, jingħata appoġġ lill-persunal, jiġu żgurati arranġamenti tax-xogħol flessibbli, u tiġi ffaċilitata t-tranżizzjoni minn post tax-xogħol fiżiku għal post tax-xogħol virtwali; 
	(3) il-promozzjoni tat-trasformazzjoni diġitali, permezz tal-adattament għar-realtà ibrida l-ġdida u l-użu ta’ teknoloġiji ġodda biex jiġu modernizzati kemm il-partijiet tal-awditjar kif ukoll dawk mhux tal-awditjar tal-organizzazzjoni, jiġu ssimplifikati l-proċeduri, u tiżdied il-produttività; 
	(4) l-iżgurar li r-riżorsi baġitarji jiġu mmaniġġjati f’konformità mal-prinċipji tal-ekonomija, tal-effiċjenza u tal-effettività; 
	(5) l-għoti ta’ servizzi lingwistiċi u dawk ta’ pubblikazzjoni li jkunu fil-pront u ta’ kwalità għolja; 
	(6) it-trawwim tal-kooperazzjoni interistituzzjonali permezz tal-identifikazzjoni tas-sinerġiji, u l-kontribut għal approċċ interistituzzjonali komuni u li jittieħed benefiċċju minn dan l-approċċ (prijorità orizzontali).
	13 Il-ksib ta’ dawn il-prijoritajiet huwa rifless fl-indikaturi tal-prestazzjoni tal-attivitajiet (ara t-Tabella 2).
	Tabella 2 – Status tal-indikaturi tal-prestazzjoni tal-attivitajiet
	Riżorsi Umani, Finanzi u Servizzi Ġenerali
	Informazzjoni, Ambjent tax-Xogħol u Innovazzjoni
	Servizz Lingwistiku u Editorjali

	Sors: Implimentazzjoni tal-Programm ta’ Ħidma Annwali għall-2021.
	14 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 servizzi ġenerali oħra fil-QEA. Huwa mmaniġġja kważi 90.2 % tal-baġit tal-QEA għall-2021 (ara t-Tabella 1), prinċipalment allokat għas-salarji tal-Membri u tal-persunal (ara t-Tabella 3).
	Tabella 3 – Approprjazzjonijiet u pagamenti għall-Baġit 2021 tad-Direttorat Riżorsi Umani, Finanzi u Servizzi Ġenerali (EUR) 
	Nota: Minħabba l-arrotondament, jista’ jkun li d-dettalji ma jkunux jikkorrispondu mal-ammonti totali.
	Sors: id-Direttorat Riżorsi Umani, Finanzi u Servizzi Ġenerali.
	15 Ir-Riżorsi Umani komplew jipprovdu rispons sostnut għall-pandemija tal-COVID-19, fejn il-protezzjoni tal-persunal kienet it-tħassib prinċipali. Madankollu, ħadu wkoll azzjoni biex jindirizzaw il-prijoritajiet tal-pjan ta’ żvilupp tal-istrateġija 2021-2025 tas-Segretarjat Ġenerali għall-persunal, il-post tax-xogħol u s-servizzi tagħna.
	16 Biex tiġi indirizzata l-ewwel prijorità tas-Segretarjat Ġenerali (ara l-paragrafu 12), tnedew żewġ kompetizzjonijiet interni u tfasslu listi ta’ riżerva fl-oqsma tal-awditjar u t-traduzzjoni biex jimtlew il-postijiet li attwalment huma okkupati minn persunal temporanju. Id-direttorat nieda wkoll sejħiet għal espressjonijiet ta’ interess għal esperti nazzjonali, u beda jimpjega xjenzati tad-data u speċjalisti fil-matematika wara s-sejħa għal persunal temporanju mnedija fl-2020. Matul is-sena, ġew ikkompletati l-proċeduri tal-għażla għal direttur wieħed u tmien maniġers prinċipali. Wara l-adozzjoni mill-Qorti tal-politika ta’ rotazzjoni tal-persunal riveduta, ġew iffinalizzati kemm il-proċeduri ta’ mobbiltà obbligatorja kif ukoll dawk ta’ mobbiltà volontarja għas-sena. It-Tabella 4 ta’ hawn taħt tiġbor fil-qosor ir-reklutaġġ imwettaq mill-QEA fl-2021.
	Tabella 4 – Membri u persunal reklutati
	Sors: id-Direttorat Riżorsi Umani, Finanzi u Servizzi Ġenerali.
	17 Għalkemm l-2021 wriet li kienet sena partikolarment diffiċli għar-reklutaġġ ta’ awdituri, kien hemm żieda fl-għadd ta’ persunal reklutat, prinċipalment fil-kategorija temporanja. Qed isir dejjem aktar diffiċli li nattiraw it-talent minħabba l-għoli tal-ħajja fil-Lussemburgu u n-nuqqas ta’ profili li jaqblu mal-ħtiġijiet tagħna.
	18 Matul is-sena, id-direttorat aġġorna wkoll is-sistema ta’ evalwazzjoni tal-kompetenzi u l-prestazzjoni u nieda Servizz ta’ Gwida Professjonali, u t-tliet membri l-ġodda tan-network ta’ persuni ta’ kuntatt kunfidenzjali li ntgħażlu fl-2020 saru kompletament operazzjonali.
	19 F’dak li jikkonċerna t-taħriġ, minbarra korsijiet, workshops u preżentazzjonijiet, fl-2021 tnedew diversi proġetti li pprovdew lill-persunal b’taħriġ ta’ kwalità għolja f’oqsma importanti bħal:
	o l-abbozzar ta’ programm ta’ taħriġ għall-maniġers;
	o il-kejl tal-impatt tat-taħriġ;
	o l-iżvilupp ta’ qafas ta’ kompetenza; 
	o l-għoti ta’ programm ta’ taħriġ għall-kapijiet tal-kompiti;
	o l-introduzzjoni tas-sensiela ta’ sessjonijiet “Share and Connect” biex jiġi promoss it-tagħlim tul il-ħajja permezz tal-kondiviżjoni tal-għarfien; 
	o l-introduzzjoni tas-sensiela ta’ sessjonijiet “My Luxembourg: time to find out more” biex jissaħħu r-rabtiet mal-pajjiż ospitanti tagħna u jsir kontribut għall-integrazzjoni; u
	o l-organizzazzjoni tal-“Clear Language Days” tal-QEA għall-ewwel darba.
	20 Id-direttorat beda wkoll kooperazzjoni mal-Eurostat, saħħaħ il-kooperazzjoni mal-OLAF, u ospita x-Xahar iddedikat għaċ-Ċibersigurtà Ewropea tal-UE. Bħal fl-2020, Jum it-Taħriġ annwali sar Ġimgħa ta’ Taħriġ Virtwali 2021 b’ħafna preżentazzjonijiet interessanti, b’mod partikolari Fiera tal-Awditjar bl-involviment attiv ta’ SAIs mhux tal-UE.
	21 Għat-trawwim tal-benesseri tal-impjegati (it-tieni prijorità tas-Segretarjat Ġenerali; ara l-paragrafu 12), kisba importanti kienet il-ħatra ta’ Uffiċjal iddedikat għad-Diversità u l-Inklużjoni (D&I) fil-bidu tas-sena u l-adozzjoni tal-Politika u l-Pjan ta’ Azzjoni dwar id-Diversità u l-Inklużjoni, segwiti mill-implimentazzjoni ta’ attivitajiet tad-D&I matul is-sena. Ġew irreklutati wkoll oftalmologu ġdid u tabib ġdid responsabbli biex jivverifikaw il-liv tal-mard, u ġie estiż l-appoġġ psikoloġiku għall-persunal. 
	22 Attivitajiet importanti oħra kienu:
	o il-kampanja “RESPECT”;
	o l-introduzzjoni ta’ skema ta’ tislima aktar personalizzata għall-persunal li jirtira;
	o ix-xogħol li għaddej biex jitħejjew il-paġni l-ġodda tar-Riżorsi Umani fuq is-sit web pubbliku tal-QEA
	o it-twettiq ta’ stħarriġ dwar l-involviment tal-persunal, li se jintuża biex jiġu kkalkulati indikaturi ġodda tal-prestazzjoni tal-attivitajiet għal indiċi tal-involviment tal-persunal.
	23 Is-Servizz tas-Sigurtà kompla jaqdi rwol ewlieni biex jagħti pariri u jassisti fit-teħid ta’ deċiżjonijiet, kemm fiċ-Ċellola Teknika tal-COVID kif ukoll fil-Kumitat tal-Ġestjoni tal-Kriżijiet. Fl-istess ħin, ħa l-passi meħtieġa biex iżomm il-kwalifiki tal-persunal tiegħu, u ta kontribut attiv ħafna għat-tnedija tal-proġett ta’ rinnovazzjoni tas-sistema ta’ kontroll tal-aċċess. 
	24 Fl-aħħar nett, id-dipartiment għall-Avvenimenti, iż-Żjarat u l-Protokoll kompla jipprovdi appoġġ organizzazzjonali għal avvenimenti online u assistenza bi protokoll għal żjarat uffiċjali fil-Qorti. Sakemm is-sitwazzjoni tas-saħħa għaż-żjarat fuq il-post tjiebet, iż-żjarat fi gruppi ġew organizzati online. L-attivitajiet tal-forniment tal-ikel ġew modifikati, u ttieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex ikun hemm konformità mal-leġiżlazzjoni nazzjonali dwar il-COVID-19. Id-dipartiment appoġġa wkoll id-distribuzzjoni ta’ maskri tal-wiċċ u ta’ testijiet rapidi tal-fluss laterali lill-persunal kollu tal-QEA.
	25 Fil-qasam tal-Finanzi u tas-Servizzi Ġenerali, prijorità oħra tas-Segretarjat Ġenerali (ara l-paragrafu 12) kienet il-kwalità u l-puntwalità tal-pagamenti, u l-introduzzjoni ġenerali tal-fatturazzjoni elettronika, li kompliet b’suċċess matul is-sena. L-awdituri esterni ħarġu opinjoni favorevoli dwar ir-rapporti finanzjarji tal-QEA għall-2020.
	26 Id-Direttorat għall-Informazzjoni, l-Ambjent tax-Xogħol u l-Innovazzjoni (SG2-DIWI) huwa responsabbli għall-post tax-xogħol diġitali (tagħmir tal-IT, servizzi u apparat) u dak fiżiku tal-QEA (binjiet, faċilitajiet tekniċi, uffiċċji u loġistika), kif ukoll għal-librerija tal-QEA. Huwa jimmaniġġja 8.3 % tal-baġit tal-QEA (ara t-Tabella 1). It-Tabella 5 tagħti dettalji dwar l-użu tal-approprjazzjonijiet u l-pagamenti tal-Baġit 2021.
	Tabella 5 – Approprjazzjonijiet u pagamenti għall-Baġit 2021 tad-Direttorat għall-Informazzjoni, l-Ambjent tax-Xogħol u l-Innovazzjoni (EUR)
	Teknoloġija tal-informazzjoni 
	Librerija u arkivji
	Binjiet u faċilitajiet
	TOTAL
	Nota: Minħabba l-arrotondament, jista’ jkun li d-dettalji ma jkunux jikkorrispondu mal-ammonti totali.
	Sors: id-Direttorat Riżorsi Umani, Finanzi u Servizzi Ġenerali.
	27 Għal darb’oħra, ix-xogħol imwettaq mill-SG2-DIWI fl-2021 kien fundamentali biex tiġi sostnuta l-kontinwità tal-attivitajiet tal-QEA, u, f’konformità mal-prijoritajiet tas-Segretarjat Ġenerali (ara l-paragrafu 12), biex jiġu fornuti servizzi tal-IT adattabbli u faċilitajiet flessibbli. Matul dan il-perjodu, twettqu l-prodotti u l-proċessi kollha tas-soltu tal-QEA: ir-rapporti tal-awditjar, il-konferenzi, it-taħriġ, il-kuntatti mal-partijiet ikkonċernati tagħna, id-djalogu mal-entitajiet awditjati tagħna, u t-traduzzjoni ta’ dokumenti. 
	28 Fil-qasam tal-Informazzjoni u t-Teknoloġija, seħħew diversi avvenimenti importanti fl-2021:
	o seħħew titjib u migrazzjonijiet kbar tal-infrastruttura tal-IT: is-sistema kollha ta’ Ħżin tad-Data tal-QEA ġiet imtejba, u ċ-Ċentru ta’ Rkupru minn Diżastru emigra lejn il-faċilitajiet ipprovduti mill-European Business Reliance Centre (EBRC) f’Betzdorf;
	o twaqqaf Kumitat ta’ Tmexxija tal-IT;
	o ix-xogħol fuq l-analiżi tad-data kien kontinwu għall-kollaborazzjoni fuq il-kompiti tal-awditjar (ECALab); 
	o il-parteċipazzjoni attiva fil-Kumitat ta’ Tmexxija Diġitali kkontribwiet għad-diversi verżjonijiet tal-pjan ta’ żvilupp dwar it-teknoloġija u d-data għall-awditjar;
	o in-network tat-Teknoloġija u l-Innovazzjoni għall-Awditjar kien ta’ suċċess;
	o inħolqu servizzi ta’ Awtomatizzazzjoni tal-Proċess Robotiku.
	29 Avvenimenti oħra bdew fl-2021, u se jkomplu fl-2022:
	o tnieda sit web ġdid tal-QEA;
	o is-Sistema għall-Ġestjoni tal-Partijiet Ikkonċernati ġiet sostitwita u nħoloq studio awdjoviżiv;
	o is-Sistemi għall-Ġestjoni tat-Traduzzjoni ġew rinnovati;
	o ġie żviluppat navigatur tad-dokumenti;
	o ġie żviluppat Portal tas-Servizz Legali.
	30 B’ mod ġenerali, id-direttorat solva 19 804 talbiet għal assistenza fl-IT, wettaq 179 rilaxx ta’ sistema, ipprovda disponibbiltà ta’ 99.88 % għal sistemi kritiċi, u ggarantixxa teknoloġija kompletament stabbli għal xogħol ibridu (telexogħol u fuq il-post).
	31 Id-direttorat iffoka wkoll fuq it-trattament tar-riskji taċ-ċibersigurtà billi kontinwament immonitorja u adatta s-sistemi għall-għadd kbir ta’ theddid innotifikat mill-Iskwadra tal-UE ta’ Rispons f’Emerġenza relatata mal-Kompjuters. L-aktar vulnerabbiltajiet sinifikanti kienu dawk li jaffettwaw il-VPN li jappoġġa s-servizz ta’ aċċess mill-bogħod u l-posta elettronika ta’ Microsoft. L-2021 intemmet bil-vulnerabbiltà kritika mondjali “Log4J”. Fortunatament, dawn il-vulnerabbiltajiet ma affettwawx lill-QEA.
	32 F’termini ta’ binjiet u faċilitajiet, il-kisbiet il-kbar fil-perjodu kienu:
	o ir-rinnovazzjoni tal-binja K2, b’żewġ sulari diġà lesti u sular wieħed li għandu jiġi kkompletat fl-ewwel kwart tal-2022;
	o l-installazzjoni ta’ kċejjen żgħar fis-sulari kollha tal-binja K3; 
	o ir-rieżami tas-sigurtà fl-entratura tal-garaxx fil-binja K3; 
	o l-installazzjoni ta’ sistema ġdida ta’ kontroll tal-aċċess (għadha għaddejja); 
	o l-ikkompletar tax-xogħlijiet biex jissolvew il-problemi bil-faċċata tal-binja K1 wara l-inċident tal-pannelli tal-ħġieġ.
	33 Tnieda wkoll studju dwar il-futur tal-binja K1. L-inizjattiva l-ġdida għandha l-intenzjoni li tiddefinixxi l-istrateġija futura dwar il-binjiet tal-QEA. Saru intervisti u workshops mal-Membri u mal-persunal, u d-diversi xenarji se jiġu kondiviżi mal-Qorti sal-ewwel kwart tal-2022. Il-Pjan ta’ Azzjoni tal-EMAS għall-perjodu 2020-2022 ġie ppreżentat lill-Kumitat Amministrattiv f’Jannar 2021, u attwalment qed jiġi implimentat.
	34 Dawn l-attivitajiet kollha saru flimkien mal-manutenzjoni regolari tal-binjiet attwali tagħna, l-ipproċessar tal-biljetti (1802), u l-forniment ta’ livell eċċellenti ta’ servizz minkejja l-għadd kbir ta’ xogħlijiet meħtieġa biex jinżamm ambjent tax-xogħol tajjeb għas-saħħa, kollha fl-isfond tal-pandemija.
	35 Fl-aħħar nett, il-librerija tal-QEA kompliet tipprovdi s-servizzi tagħha matul żminijiet diffiċli. Tnieda servizz ġdid “Ask the Library”, li jikkomplementa s-servizzi ferm apprezzati “BibliotECA Discovery” u “Data provision” għall-awditjar bħala parti mid-diġitalizzazzjoni tal-QEA.
	36 Id-Direttorat Lingwistiku u Editorjali (SG3-LED) huwa responsabbli għat-traduzzjoni u l-pubblikazzjoni tal-prodotti kollha tal-QEA fl-24 lingwa uffiċjali tal-UE. Id-direttorat jimmaniġġja inqas minn 1 % tal-baġit tal-QEA (ara t-Tabella 1). It-Tabella 6 tagħti dettalji dwar l-użu tal-approprjazzjonijiet u l-pagamenti għall-Baġit 2021.
	Tabella 6 – Approprjazzjonijiet u pagamenti għall-Baġit 2021 tad-Direttorat Lingwistiku u Editorjali (f’EUR)
	Esternalizzazzjoni u kooperazzjoni interistituzzjonali
	Interpreti 
	Pubblikazzjoni
	Nota: Minħabba l-arrotondament, jista’ jkun li d-dettalji ma jkunux jikkorrispondu mal-ammonti totali.
	Sors: id-Direttorat Riżorsi Umani, Finanzi u Servizzi Ġenerali.
	37 Matul l-2021, id-direttorat kompla jindirizza l-prijoritajiet tas-Segretarjat Ġenerali (ara l-paragrafu 12). Minkejja l-pandemija, l-attivitajiet ewlenin tiegħu komplew bl-istess pass bħal fl-2019 u l-2020, u mingħajr tfixkil. Ġew tradotti u riveduti 227 003 paġni (-3.16 %, jiġifieri 7 411-il paġna inqas mill-2020), li jirrappreżentaw 2 753 talba għal traduzzjoni għall-2021. Barra minn hekk, is-servizz FastTrad, li jipprovdi traduzzjoni u editjar ta’ testi qosra bl-Ingliż u bil-Franċiż fi żmien 24 siegħa, kien jirrappreżenta 1 284 paġna; din iċ-ċifra kienet tinkludi 607 paġni ta’ traduzzjoni u 677 ta’ reviżjoni. 97.83 % tat-traduzzjonijiet ġew ikkompletati fil-ħin, ferm aktar mill-indikatur tal-prestazzjoni ta’ 95 %.
	38 Id-Direttorat Lingwistiku u Editorjali kompla wkoll jiddiversifika l-attivitajiet tiegħu barra t-traduzzjoni/ir-reviżjoni fil-forma ta’ assistenza lingwistika għall-awdituri, sottotitolar tal-vidjos, u kollaborazzjoni fil-qasam tal-komunikazzjoni. It-timijiet tal-lingwa Ingliża, Ġermaniża, Franċiża, Taljana u Netherlandiża abbozzaw u ttraduċew stqarrijiet għall-istampa, u tejbu l-kwalità billi adattaw il-messaġġi għall-pubbliku u ħadu inkunsiderazzjoni d-differenzi kulturali. It-tim tas-Servizzi tal-Lingwa Ingliża, b’mod partikolari, ipprovda assistenza fl-abbozzar għall-maġġoranza l-kbira tal-output tal-QEA matul is-sena. Fil-każ tar-Rapport Annwali, huwa attenda wkoll għall-biċċa l-kbira mil-laqgħat prekontradittorji u dawk kontradittorji biex jipprovdi pariri lingwistiċi hekk kif it-testi ġew modifikati. It-tradutturi kkompletaw 16-il missjoni ta’ assistenza lingwistika matul is-sena. Din l-attività baqgħet fl-istess livell tas-sena li għaddiet (total ta’ 14 fl-2020), prinċipalment minħabba li l-pandemija rrestrinġiet l-għadd ta’ missjonijiet tal-awditjar fuq il-post. Is-servizzi ta’ sottotitolar tal-vidjos kienu pprovduti sitt darbiet matul is-sena mit-tim tal-lingwa Ingliża u dak tal-lingwa Franċiża.
	39 Tkompla l-proġett TraMS li għandu jissostitwixxi s-sistema ewlenija tad-direttorat. TraMS jipprovdi opportunità biex jiġu ssimplifikati u awtomatizzati l-proċessi interni tat-traduzzjoni, filwaqt li jipprovdi għodod lingwistiċi integrati lit-tradutturi fl-ambjent. Tnieda l-proġett ta’ implimentazzjoni ta’ TraMS (fażi 1), u nbeda x-xogħol ta’ implimentazzjoni fil-forma ta’ workshops biex jiġu ddefiniti u mmappjati l-proċessi fis-sistema l-ġdida b’kollaborazzjoni ma’ konsulenti esterni u mad-Direttorat għall-Informazzjoni, l-Ambjent tax-Xogħol u l-Innovazzjoni. Ix-xogħol ta’ implimentazzjoni prinċipali se jsir fil-perjodu 2022-2023.
	40 Il-proċessi operazzjonali ġew rieżaminati wkoll matul is-sena għal skopijiet ta’ ottimizzazzjoni, u biex jinstabu sinerġiji possibbli. Eżempji ta’ dawn il-proċessi jinkludu dawn li ġejjin: 
	o kontroll fuq il-kontenut tat-traduzzjoni bilingwi prodott mit-timijiet lingwistiċi kollha bl-użu tas-sistema GroupShare. Konklużjoni waħda kienet li jiġi allinjat il-fluss tax-xogħol u l-mod kif jintużaw l-għodod tat-traduzzjoni fl-ELS mal-prattiki ġenerali tal-LED meta ssir il-migrazzjoni lejn TraMS;
	o regola ġdida għall-kalkolu tal-eqreb data għall-pubblikazzjoni tar-rapporti ġiet ittestjata b’suċċess konsiderevoli. Din tiżgura ġestjoni aħjar tal-ħin meħtieġ biex jitwettqu l-kompiti tal-partijiet ikkonċernati kollha, u tipprovdi regoli ċari għall-partijiet ikkonċernati kollha;
	o grupp ta’ ħidma għamel ħiltu biex janalizza l-kompiti ta’ DMG u TECH bil-ħsieb li jarmonizza aktar l-operazzjonijiet u jsib sinerġiji.
	41 Il-miżuri ta’ deroga stipulati fir-Regolament Nru 1 tal-15 ta’ April 1958, kif emendat fl-2010 u fl-2015, intemmew fil-31 ta’ Diċembru 2021, u dan ifisser li l-lingwa Irlandiża kellu l-istatus ta’ lingwa uffiċjali tal-istituzzjonijiet tal-UE mill-1 ta’ Jannar 2022. Fl-2021, id-direttorat irrekluta tliet tradutturi Irlandiżi biex jifformaw tim lingwistiku ġdid.
	42 Fl-2021, l-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data (UPD) tqiegħed direttament taħt ir-responsabbiltà tas-Segretarju Ġenerali, u nħatar Uffiċjal ġdid. Il-UPD jipprovdi għarfien espert dwar il-liġi u l-prattiki tal-protezzjoni tad-data, u jimmonitorja l-applikazzjoni tagħhom. Id-dipartiment ma jimmaniġġja l-ebda nefqa.
	43 It-talbiet għal pariri dwar ir-regoli dwar il-protezzjoni tad-data rdoppjaw meta mqabbla mal-2020, u ngħataw korsijiet u gwida speċifika. L-2021 involviet ukoll it-tħejjija ta’ opinjonijiet u kollaborazzjonijiet dwar aġġornamenti ta’ politiki u proċeduri interni. Ir-regoli dwar il-protezzjoni tad-data għall-awdituri li jikkondividuha mal-entitajiet awditjati saru wkoll aktar trasparenti, b’mod partikolari dwar id-dritt tal-Qorti li taċċessa informazzjoni bl-iskop li twettaq il-funzjonijiet tal-awditjar tagħha. 
	44 Bħall-UPD, l-Uffiċjal tas-Sigurtà Interna (ISO) tqiegħed ukoll direttament taħt ir-responsabbiltà tas-Segretarju Ġenerali. L-ISO jaħdem f’kooperazzjoni mill-qrib mad-Direttorat għall-Informazzjoni, l-Ambjent tax-Xogħol u l-Innovazzjoni, u ma jimmaniġġja l-ebda nefqa.
	45 Fl-2021, l-Uffiċjal tas-Sigurtà Interna ppreżenta l-istrateġija l-ġdida tiegħu għas-snin li ġejjin, b’enfasi fuq il-prijoritajiet u l-isfidi għall-perjodu 2021-2025. Il-prijorità prinċipali se tkun li jitkomplew l-attivitajiet ta’ sensibilizzazzjoni u taħriġ għall-persunal fil-qasam tas-sigurtà tal-informazzjoni.
	46 Is-sena wriet li kienet partikolarment impenjattiva minħabba attakki ċibernetiċi u ksur tad-data ripetuti, kif ukoll għadd ta’ theddid li kien jirrikjedi azzjoni fil-pront biex jiġu rrimedjati difetti kritiċi fis-software (ara l-paragrafu 31). Il-Qorti installat applikazzjonijiet biex tipprovdi protezzjoni aktar b’saħħitha, adottat regoli dwar is-sigurtà biex tipproteġi l-informazzjoni klassifikata tal-UE, u ħejjiet linji gwida dwar il-klassifikazzjoni tal-informazzjoni tal-QEA. Issimulat ukoll żewġ kampanji ta’ phishing għall-ewwel darba biex tkejjel is-sensibilizzazzjoni ċibernetika tal-persunal, u adottat servizz ta’ firma elettronika pprovdut mill-Kummissjoni.
	Akkwist fis-Segretarjat Ġenerali
	47 Fl-2021, il-Qorti tal-Awdituri użat il-proċedura nnegozjata taħt il-paragrafu 11.1(b) tal-Anness I tar-Regolament Finanzjarju biex tikkonkludi kuntratt wieħed b’valur ta’ aktar minn EUR 60 000. L-iskop tal-kuntratt kien li jġedded l-abbonament korporattiv tal-Qorti għall-Financial Times għall-2021 u l-2022. Il-valur totali tal-kuntratt kien ta’ EUR 168 615 (EUR 82 650 għall-2021 u EUR 85 965 għall-2022).
	48 Billi l-Financial Times hija l-gazzetta ekonomika l-aktar rinomata bil-lingwa Ingliża, u tipprovdi wkoll informazzjoni komprensiva dwar il-politiki tal-UE, hija għalhekk unika, u ma għandha l-ebda ekwivalent jew sostitut raġonevoli. Il-liċenzja attwali tippermetti li l-persunal kollu tal-QEA jkollu aċċess għall-kontenut diġitali tal-Financial Times kemm ġewwa l-Qorti kif ukoll barra minnha. Il-prezz tal-liċenzja huwa bbażat fuq l-għadd ewlieni attwali ta’ qarrejja. Sa issa, 558 utent tal-QEA ħolqu l-kont tagħhom stess tal-Financial Times, u 218 kien l-għadd ta’ qarrejja ewlenin attwali fil-ġurnata li fiha saret l-offerta tal-abbonament.
	49 Il-lista annwali ta’ kuntratti, inklużi dawk b’valur ta’ bejn EUR 15 000 u EUR 60 000 li ġew konklużi fl-2021 b’segwitu għal proċeduri nnegozjati, se jkunu disponibbli fuq is-sit web tal-Qorti mit-30 ta’ Ġunju 2022.
	50 Il-proċeduri nnegozjati kollha ta’ aktar minn EUR 15 000 kienu suġġetti għall-proċeduri ta’ kontroll intern rigorużi tal-Qorti li jkopru l-legalità, ir-regolarità u l-ġestjoni finanzjarja tajba.
	Riżultati tas-sistemi ta’ kontroll intern implimentati mis-Segretarju Ġenerali
	Sistemi ta’ kontroll intern
	Ħarsa ġenerali lejn il-ġestjoni tar-riskju
	Effiċjenza u effettività tas-sistemi ta’ kontroll intern
	Id-Direttorat Riżorsi Umani, Finanzi u Servizzi Ġenerali
	Informazzjoni, Ambjent tax-Xogħol u Innovazzjoni
	Servizz Lingwistiku u Editorjali
	Id-Direttorat tal-Presidenza u s-Servizz Legali

	Konklużjoni rigward is-sistemi ta’ kontroll intern

	51 Is-Segretarju 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; u
	o id-deċiżjonijiet kollha rigward l-użu tar-riżorsi umani, materjali u finanzjarji tal-QEA. 
	52 Il-qafas ta’ kontroll intern tal-QEA jissupplimenta dan il-qafas legali bil-ħsieb li jallinjah mas-sistema integrata ta’ kontroll intern stabbilita mill-Kumitat tal-Organizzazzjonijiet li Jisponsorjaw il-Kummissjoni Treadway (il-Qafas COSO). Huwa mfassal biex jipprovdi aċċertament raġonevoli rigward il-legalità, ir-regolarità u l-ġestjoni finanzjarja tajba tat-tranżazzjonijiet finanzjarji kollha, u jiffaċilita l-ilħuq tal-objettivi operazzjonali ta’ kull direttorat.
	53 Is-sistemi ta’ kontroll intern ma nbidlux b’mod sinifikanti fl-2021, u l-istruttura organizzazzjonali tal-amministrazzjoni baqgħet stabbli. Dawn jikkonsistu fi proċeduri (ibbażati fuq COBIT 5 għall-SG2-DIWI), superviżjoni tal-ġestjoni, kontrolli ta’ prevenzjoni u detezzjoni, u kontrolli awtomatizzati inkorporati f’sistemi tal-informazzjoni li jkopru l-proċessi operazzjonali prinċipali kollha tas-Segretarjat Ġenerali. 
	54 Il-proċessi operazzjonali finanzjarji huma mmaniġġjati bl-użu tas-SAP, li tippermetti 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 f’konformità mar-Regolament Finanzjarju u mar-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-persunal li jibda l-proċessi u dawk li jwettqu l-verifikazzjonijiet isegwu listi ta’ kontroll biex jivvalutaw il-konformità mar-Regolament Finanzjarju fir-rigward tal-impenn baġitarju u l-ordnijiet ta’ pagament. 
	55 It-tliet direttorati kollha stabbilew programm ta’ kontrolli għall-evalwazzjoni tal-konformità mar-Regolament Finanzjarju u mad-deċiżjonijiet tal-Qorti, u bagħtu d-dikjarazzjonijiet ta’ assigurazzjoni tagħhom lis-Segretarju Ġenerali fil-kapaċità tagħhom bħala uffiċjali tal-awtorizzazzjoni b’sottodelega. L-aċċertamenti tagħhom huma kkomplementati mid-dikjarazzjonijiet ta’ assigurazzjoni mid-direttorati, id-dipartimenti u l-kapijiet tal-kabinett li jifdal tal-QEA li awtorizzaw l-infiq fl-2021 (ara l-paragrafu 07).
	56 Il-kontrolli mwettqa mid-Direttorat Riżorsi Umani, Finanzi u Servizzi Ġenerali kienu bbażati fuq analiżi tar-riskji għall-2021, ir-riżultati tal-kontrolli mwettqa għall-2020, l-iskambji mal-PMO, ir-rakkomandazzjonijiet tal-awdituri interni u dawk esterni, u informazzjoni oħra li ġejja minn avvenimenti li seħħew fl-2020. Is-sistema tinkludi kontrolli ex ante u ex post li jiffukaw primarjament fuq aspetti finanzjarji, iżda wkoll fuq riskji oħra mhux finanzjarji. It-Tabella 7 tiġbor fil-qosor il-kontrolli li twettqu. Il-PMO tal-Kummissjoni huwa responsabbli biex jivverifika l-pagi tal-QEA u d-drittijiet finanzjarji tal-persunal tagħha.
	Tabella 7 – Kontrolli mwettqa mid-Direttorat Riżorsi Umani, Finanzi u Servizzi Ġenerali
	Drittijiet finanzjarji 
	Ex ante/Ex post (1)
	1
	Remunerazzjoni tal-persunal u tal-Membri tal-QEA mmaniġġjata mill-PMO
	Ex post (1)
	2
	Il-legalità u r-regolarità tal-pagamenti li saru fuq il-linji baġitarji mmaniġġjati mid-direttorat (għajr missjonijiet u spejjeż ta’ rappreżentanza)
	Ex post
	3
	Spejjeż tal-missjonijiet imħallsa mill-PMO, abbażi tal-gwida tal-QEA dwar il-missjonijiet u d-deċiżjoni ta’ implimentazzjoni relatata
	Ex ante (2)/Ex post
	4
	Spejjeż ta’ rappreżentanza tal-Membri tal-QEA, u spejjeż tal-fjuwil
	Ex ante 
	5
	Kontroverifiki tal-ispejjeż tal-missjonijiet u dawk ta’ rappreżentanza tal-Membri, biex jinżamm kont tal-konsum tal-fjuwil minn vetturi uffiċjali
	Ex post
	6
	Ex post
	Post ta’ residenza tal-persunal tal-QEA
	7
	Preċiżjoni u kompletezza tad-dokumenti fil-fajls personali tal-membri tal-persunal
	Ex post
	8
	Assenzi u ħinijiet tax-xogħol tal-persunal 
	Ex post
	9
	Ex post
	Kantina
	10
	Flus kontanti għal spejjeż żgħar (petty cash)
	Ex post
	11
	Nota: (1) kontrolli mwettqa mill-PMO; (2) biss għal missjonijiet ivvalidati mid-Direttorat Riżorsi Umani, Finanzi u Servizzi Ġenerali.
	Sors: id-Direttorat Riżorsi Umani, Finanzi u Servizzi Ġenerali.
	57 Il-kontrolli mwettqa mid-Direttorat għall-Informazzjoni, l-Ambjent tax-Xogħol u l-Innovazzjoni kienu bbażati fuq ir-riżultati tar-rieżami tar-reġistru tar-riskji tal-2022, il-valutazzjoni tal-maturità tal-proċess tal-2021, u s-segwitu għar-rakkomandazzjonijiet tal-awditu intern. Ittieħdu inkunsiderazzjoni wkoll il-kontrolli mwettqa mill-awditur estern bħala parti mir-rieżami annwali tal-IT. Għajr għal-linja baġitarja tal-Librerija u l-Arkivji, it-tranżazzjonijiet finanzjarji kollha fid-direttorat huma suġġetti għal kontroll ex ante biex jiġi identifikat in-nuqqas ta’ konformità mar-Regolament Finanzjarju, u kwalunkwe żball amministrattiv (eż. referenzi mhux korretti, dati ħżiena fi spazji għal test, u dokumenti mehmuża mhux kritiċi li jkunu nieqsa). Il-kontrolli inkorporati fil-ġestjoni tal-proċess huma kkomplementati minn kontrolli ex post. Dawn tal-aħħar kienu jinkludu kontrolli regolari tal-akkwist ta’ kuntratti ta’ valur baxx u tal-elementi li ġejjin:
	(1) il-konformità mal-formalitajiet tal-kuntratt il-ġdid għall-operazzjonijiet tal-IT u l-osservanza tal-KPIs eżistenti;
	(2) ir-regolarità tal-ġestjoni finanzjarja tal-proġett tal-binja K2;
	(3) l-applikazzjoni ta’ patches regolari u esterni għas-sigurtà tal-IT;
	(4) il-kontrolli tad-drittijiet ta’ amministratur fuq il-laptops;
	(5) l-effiċjenza tal-għodda ta’ monitoraġġ tas-software;
	(6) il-konformità mad-dati ta’ skadenza tal-konsenja;
	(7) l-eżistenza ta’ stqarrijiet ta’ privatezza fl-għodod tal-ipproċessar tad-data personali tal-Qorti;
	(8) il-kompletezza tad-dokumentazzjoni meħtieġa għall-pagamenti tal-fatturi;
	(9) il-konformità mal-proċess ta’ ġestjoni tar-rilaxxi
	58 Il-kontrolli li twettqu mid-Direttorat Lingwistiku u Editorjali kienu bbażati fuq analiżi tar-riskji għall-2021 u fuq ir-riżultati tal-kontrolli li twettqu għall-2020. Il-kontrolli ffukaw fuq l-aspetti finanzjarji, il-kwalità tas-servizzi lingwistiċi pprovduti, kif ukoll l-aspetti tal-IT u dawk organizzazzjonali tad-direttorat. Il-kontrolli ex post kienu jinkludu:
	o il-legalità u r-regolarità tal-pagamenti li saru taħt il-linji baġitarji mmaniġġjati mid-direttorat;
	o l-effettività u l-kwalità tal-għodod għat-Traduzzjoni Assistita mill-Kompjuter (CAT); u 
	o il-kwalità tat-traduzzjonijiet ipprovduti, ikkomplementati minn sistema ta’ feedback tal-utenti fejn jiġu analizzati l-kummenti tal-utenti.
	59 Mill-2016 ’il hawn, u wara l-adozzjoni tal-Qafas ta’ Ġestjoni tar-Riskju tal-Qorti, l-awli tal-awditjar u d-direttorati kollha tal-QEA kienu meħtieġa jwettqu analiżi tar-riskju tal-attivitajiet tagħhom. Din l-analiżi tinkludi deskrizzjoni tal-impatt jekk riskju jimmaterjalizza, tal-kontrolli interni stabbiliti, u tal-miżuri biex titnaqqas il-probabbiltà li jseħħ riskju u l-impatt potenzjali tiegħu. Dawn il-kontrolli jagħtu 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, u għall-valutazzjonijiet tar-riskju tas-sena ta’ wara. It-tfassil tas-sistemi ta’ kontroll intern jieħu wkoll kont tal-kosteffettività tal-kontrolli.
	60 Ir-riskji prinċipali identifikati miċ-ċiklu tal-valutazzjoni tar-riskju għall-2021 kienu jikkonċernaw:
	o l-impatt tal-pandemija tal-COVID-19 fuq ir-riżorsi u l-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-QEA, inkluż l-adattament għar-realtà l-ġdida tal-arranġamenti ibridi tax-xogħol, u fuq is-saħħa u s-sigurtà tal-persunal;
	o in-nuqqas ta’ konformità mar-Regolament Finanzjarju fir-rigward tal-legalità u r-regolarità tal-pagamenti, u l-ekonomija, l-effiċjenza u l-effettività tal-attivitajiet. Ir-riskju jinkludi wkoll riskju ta’ frodi relatat maż-żieda fl-użu ta’ fatturi elettroniċi;
	o id-dipendenza fuq l-attivitajiet esternalizzati (inklużi dawk mill-Kummissjoni) u l-kwalità tagħhom;
	o il-ksur tad-data jew il-każijiet ta’ nuqqas ta’ konformità mar-regoli dwar il-protezzjoni tad-data, inklużi dawk ikkawżati minn attakki ċibernetiċi. Dan ir-riskju jqis ukoll il-piż amministrattiv ta’ qafas legali u ta’ rappurtar, li huwa kumpless, relatat mar-restrizzjonijiet ta’ sigurtà u protezzjoni tad-data; u
	o kwistjonijiet dwar il-persunal, bħall-problema li jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet ta’ reklutaġġ, jiġi pprovdut bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata għall-persunal, jiġi attirat u jinżamm il-persunal, u forza tax-xogħol li qed tixjieħ.
	61 Il-ħidma tal-Qorti hija suġġetta għal skrutinju pubbliku intens. L-awditi tagħha jitwettqu b’mod miftuħ u trasparenti, u r-riżultati jiġu kondiviżi mal-pubbliku fuq bażi kontinwa. Il-QEA u r-regoli interni tagħha kienu s-suġġett ta’ artikli tal-media f’dawn l-aħħar xhur. L-għan tagħna huwa li nikkjarifikaw il-mistoqsijiet pendenti kollha mal-awtorità ta’ kwittanza.
	62 Id-direttorati kollha eżaminaw ir-riżultati tal-kontrolli ex ante u ex post tagħhom f’Jannar 2022. Il-kontrolli ma żvelawx 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 dawn jiġu implimentati sad-dati ta’ skadenza meħtieġa. L-uffiċċjal tal-awtorizzazzjoni b’delega eżamina l-informazzjoni fir-rapporti dwar il-kontrolli interni mit-tliet diretturi qabel iffirma d-dikjarazzjoni tiegħu f’konformità mal-Artikolu 74(9) tar-Regolament Finanzjarju.
	63 Il-kontrolli ex ante mwettqa mid-Direttorat Riżorsi Umani, Finanzi u Servizzi Ġenerali (l-elementi 4 u 5 fit-Tabella 7) ma żvelaw l-ebda problema kbira għas-sena finanzjarja 2021 fir-rigward tal-ispejjeż tal-missjonijiet awtorizzati mid-direttorat, l-ispejjeż ta’ rappreżentanza tal-Membri, u l-konsum tal-fjuwil tal-vetturi uffiċjali. Fil-bidu tal-2022, il-QEA rrieżaminat l-adegwatezza tar-regoli rilevanti.
	64 Il-kontrolli ex post tal-legalità u r-regolarità tal-pagamenti magħmula mil-linji baġitarji li għalihom huwa responsabbli d-direttorat kienu jkopru kampjun aleatorju ta’ 126 pagament, jiġifieri bejn wieħed u ieħor 19 % tal-pagamenti kollha li ġew ivverifikati (l-element 3 fit-Tabella 7). Il-kontrolli sabu nuqqas ta’ konformità formali għal tliet pagamenti, iżda mingħajr impatt finanzjarju: żewġ pagamenti kellhom jiġu parzjalment kontabilizzati fl-2020, u wieħed sar għal impenn baġitarju li ma kienx preċedut minn impenn legali. Dawn il-każijiet kienu ġew inklużi fir-reġistru tal-eċċezzjonijiet tal-QEA, u l-persunal kien ġie mfakkar dwar ir-regoli applikabbli. B’mod ġenerali, il-pagamenti kienu legali u regolari, u d-dokumentazzjoni meħtieġa kienet disponibbli. Is-sistema SAP u l-kontrolli awtomatiċi tagħha, kif ukoll il-fatt li t-tim huwa familjari ħafna mal-għodda (li ilu juża mill-2008), ippermettew li l-attività tkompli f’konformità mal-proċeduri tas-soltu. L-ambjent estiż tat-telexogħol baqa’ ma ħalla l-ebda impatt fuq il-proċessi tal-ġestjoni.
	65 L-għadd ta’ missjonijiet qabad ir-ritmu fl-2021, iżda kien għadu taħt il-livelli ta’ qabel il-pandemija. L-awditur intern sab żbalji fl-ispejjeż tal-missjonijiet li ma ġew żvelati la mill-kontrolli ex ante u lanqas minn dawk ex post. Il-kontrolli ex post tal-ispejjeż tal-missjonijiet (l-elementi 4 u 6 fit-Tabella 7) ma żvelawx problemi serji fir-rigward tal-ħlas tal-missjonijiet mill-PMO, u ma wrewx li d-dgħufija identifikata kellha effett materjali fuq il-legalità u r-regolarità tal-ispejjeż. Il-biċċa l-kbira mill-iżbalji identifikati kienu jikkonċernaw il-kalkolu tal-allowances ta’ kuljum u r-rimborż tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar għall-missjonijiet ikkombinati ma’ arranġamenti privati. Il-kontroverifiki tar-rimborżi tal-ispejjeż ta’ rappreżentanza mal-allowances ta’ kuljum imħallsa għall-missjonijiet ma żvelaw l-ebda żball.
	66 Id-direttorati u l-kap tal-kabinett li għamlu użu minn din il-linja baġitarja, u li lilhom ingħatat sottodelega bħala uffiċjal tal-awtorizzazzjoni, ivverifikaw ukoll l-ispejjeż tal-missjonijiet u pprovdew id-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni rispettiva lis-Segretarju Ġenerali. Il-kontrolli ma identifikaw l-ebda żball sinifikanti fil-proċeduri tal-missjonijiet għall-2021. Kellha tiġi pprovduta dokumentazzjoni addizzjonali għal xi missjonijiet, iżda l-kontrolli ex ante li twettqu għall-maġġoranza l-kbira tal-missjonijiet ippermettew li l-biċċa l-kbira mill-problemi potenzjali jiġu rettifikati aktar ’il fuq fil-katina ta’ attivitajiet. 
	67 L-analiżi tal-validazzjoni tal-ordnijiet tal-missjonijiet u d-dikjarazzjonijiet tal-ispejjeż uriet li l-maġġoranza l-kbira kienu awtorizzati mill-uffiċjali tal-awtorizzazzjoni b’sottodelega nominati. Minn 1 732 ordni ta’ missjoni u dikjarazzjoni tal-ispejjeż, 60 ġew ivvalidati mingħajr awtorizzazzjoni formali, l-aktar minħabba informazzjoni mhux korretta li ġiet irreġistrata fis-sistema. Ġiet stabbilita proċedura ġdida biex jiġu evitati sitwazzjonijiet bħal dawn fil-futur. Barra minn hekk, 43 missjoni ġew ivvalidati wara li l-Membru jew il-membru tal-persunal kien diġà telaq. Dawn il-każijiet ġew inklużi fir-reġistru tal-eċċezzjonijiet tal-QEA.
	68 Il-kontrolli ex post tal-missjonijiet inkludew ukoll is-segwitu tar-rifużjonijiet għal biljetti tal-ajru mhux użati, bil-konklużjoni tkun li r-rata ta’ rifużjoni hija għolja u li dawn l-irkupri huma mmaniġġjati tajjeb. Bħal fis-snin preċedenti, ir-riżultati tal-kontrolli se jiġu kkomunikati lill-persunal.
	69 B’mod ġenerali, ir-riżultati tal-kontrolli tal-PMO kienu pożittivi. Il-kontrolli ex ante tad-drittijiet finanzjarji ma żvelaw l-ebda problema partikolari. Il-kontrolli ex post urew li l-varjazzjonijiet fil-pagi kienu ġew spjegati u ġġustifikati għat-12-il xahar preċedenti, u li l-allowances tal-installazzjoni u l-liv tal-ġenituri/tal-familja kienu preċiżi. Kienu meħtieġa rkupri:
	o f’erba’ każijiet li jinvolvu allowances għall-edukazzjoni; 
	o f’każ wieħed li jinvolvi l-kalkolu tat-taxxi fuq is-salarji;
	o f’każ wieħed li jinvolvi l-allowances għas-sussistenza għal kull jum mogħtija fl-ewwel xhur ta’ installazzjoni fil-post tal-impjieg; u
	o f’każ wieħed li jinvolvi allowances ta’ kuljum għall-membri tal-persunal li jibdew jaqdu dmirijiethom jew li jibdlu l-post tal-impjieg tagħhom meta jingħataw liv speċjali għar-rilokazzjonijiet.
	70 Il-postijiet ta’ residenza tal-persunal (l-elementi 1 u 2 fit-Tabella 7) ġew ivverifikati fuq il-bażi tad-distanza bejn il-post tal-impjieg u l-postijiet ta’ residenza ddikjarati tagħhom. Il-kontrolli wrew li, għajr għal seba’ każijiet, il-persunal kollu kien jgħix mhux aktar minn 80 km mill-post tal-impjieg tagħhom. Is-seba’ każijiet inkwistjoni se jingħataw segwitu. Ġiet ivverifikata wkoll ir-residenza permanenti ta’ 15-il membru tal-persunal magħżula fuq bażi aleatorja. Il-persunal kollu fil-kampjun ipprovda evidenza suffiċjenti biex l-indirizz iddikjarat tagħhom jiġi kkorroborat.
	71 Il-fajls tal-persunal komplew jiġu mmaniġġjati bl-użu ta’ proċedura li ħadet kont tal-pandemija. Intgħażlu b’mod aleatorju 20 fajl personali (kampjun mhux rappreżentattiv) għall-kontrolli (l-element 8 fit-Tabella 7), u fi 11-il każ instab li kien hemm dokumentazzjoni nieqsa. Fost l-aktar dokumenti importanti neqsin kien hemm ċertifikat taż-żwieġ, karta tal-identità, ċertifikat ta’ residenza, trasferiment tad-drittijiet tal-pensjoni, ċertifikat tat-tielet lingwa għall-promozzjoni, ċertifikat tat-twelid, u deċiżjoni dwar ix-xogħol part-time.
	72 Se jiġu stabbiliti proċeduri interni ġodda biex jispeċifikaw id-dokumenti li għandhom jiġu inklużi fil-fajl personali meta jiġi rreklutat membru tal-persunal jew meta jseħħ trasferiment interistituzzjonali. Jenħtieġ li dawn il-proċeduri jiġu implimentati b’kollaborazzjoni mal-istituzzjonijiet l-oħra, b’mod partikolari mal-PMO fil-Kummissjoni.
	73 L-assenzi u l-ħin tax-xogħol tal-persunal kienu wkoll suġġetti għal kontrolli ex post (l-element 9 fit-Tabella 7), li rriżultaw f’dawn li ġejjin: 
	o l-irkupru ta’ disat ijiem ta’ liv kompensatorju minħabba sahra;
	o is-sospensjoni tal-allowance riċevuta minn tliet membri tal-persunal fuq liv tal-mard għal aktar minn 30 jum;
	o l-għoti ta’ 31 perjodu ta’ xogħol part-time għal raġunijiet mediċi;
	o l-evalwazzjoni mill-ġdid ta’ sitt każijiet ta’ invalidità, u t-tnedija ta’ wieħed ġdid; u 
	o it-twettiq ta’ żewġ kontrolli mediċi.
	74 Il-kontrolli ex post li jifdal (l-elementi 10 u 11 fit-Tabella 7) ma żvelaw l-ebda problema kbira. B’mod ġenerali, ġew irreġistrati ħames nuqqasijiet ta’ konformità u eċċezzjoni waħda fir-reġistru tal-eċċezzjonijiet. L-ebda wieħed ma kellu impatt finanzjarju, u ttieħdu miżuri biex jiġu indirizzati l-avvenimenti kollha li nstabu.
	75 Il-kontrolli ex ante mwettqa mid-Direttorat għall-Informazzjoni, l-Ambjent tax-Xogħol u l-Innovazzjoni relatati mat-tranżazzjonijiet finanzjarji fis-SAP ma żvelaw l-ebda lakuna sinifikanti. Minn 2 008 tranżazzjonijiet tas-SAP, inklużi l-ordnijiet ta’ xiri, it-talbiet għal pagament u l-fatturi, 45 biss ġew irritornati biex jiġu kkoreġuti, li hija żieda marġinali meta mqabbla mal-2020. Ir-ritorni servew prinċipalment biex tiżdied id-dokumentazzjoni, biex tiġi kkoreġuta l-informazzjoni, jew biex tiġi vvalidata l-ħtieġa għal xiri. Barra minn hekk, il-kontrolli sabu żewġ nuqqasijiet formali ta’ konformità rigward pagament li sar mingħajr impenn legali u pagament li sar mingħajr il-forniment komplet tas-servizzi u tal-oġġetti ordnati. Iż-żewġ każijiet ġew inklużi fir-reġistru tal-eċċezzjonijiet tal-QEA.
	76 Il-kontroll ex post tad-drittijiet ta’ amministratur fuq il-laptops (l-element 4 fil-paragrafu 57) wassal għat-tħassir ta’ disa’ kontijiet, id-diżattivazzjoni ta’ tliet kontijiet, u l-ħolqien ta’ 10 kontijiet u fluss tax-xogħol ġdid f’Service Now biex jimmaniġġjaw il-provvediment ta’ kontijiet privileġġjati fl-ambjent tal-IT tal-QEA.Id-direttorat sab ukoll li xi liċenzji ma kinux qed jintużaw, u għalhekk dawn twaqqfu (l-element 5 fil-paragrafu 57). Il-kontrolli li jifdal ma identifikaw l-ebda problema kbira. Il-biċċa l-kbira mill-kontrolli (relatati mal-elementi 1, 2, 6, 7, 8 u 9 fil-paragrafu 57) identifikaw titjib possibbli fil-proċessi eżistenti.
	77 Il-kuntratti ta’ valur baxx ġew ivverifikati wkoll għall-konformità mar-Regolament Finanzjarju rigward is-soll ta’ EUR 15 000 għall-akkwiżizzjonijiet totali għal kull bejjiegħ. Il-kontrolli ma żvelaw l-ebda lakuna jew nuqqas sinifikanti. F’każ wieħed, l-ordnijiet li saru lil bejjiegħ wieħed għal servizzi simili qabżu l-EUR 15 000 fuq perjodu ta’ erba’ snin. Il-każ ġie spjegat u inkluż fir-reġistru tal-eċċezzjonijiet tal-QEA. 
	78 B’mod ġenerali, il-kontrolli ex post tal-legalità u r-regolarità tal-pagamenti magħmula mil-linji baġitarji li għalihom huwa responsabbli d-direttorat ikkonkludew li l-pagamenti kienu legali u regolari u li d-dokumentazzjoni meħtieġa kienet disponibbli. Instabu tliet nuqqasijiet ta’ konformità, fejn ftit jiem ta’ impenn legali ma kinux koperti minn impenn baġitarju. Dawn il-każijiet ġew inklużi fir-reġistru tal-eċċezzjonijiet tal-QEA.
	79 L-għodod CAT jintużaw b’mod estensiv mid-diversi timijiet lingwistiċi, bl-eċċezzjoni tat-tim Ingliż li għandu l-proċessi tiegħu stess minħabba n-natura speċjali ta’ xogħlu. Kienu 1.1 % biss mis-segmenti li ġew ivverifikati li kellhom status ta’ “translation approved/signed off”.
	80 Fl-2021, il-kwalità tat-traduzzjoni tal-QEA ġiet ivverifikata għall-ewwel darba mill-Parlament Ewropew. Il-kontrolli ffukaw fuq traduzzjonijiet mill-10 timijiet lingwistiċi li l-maniġers prinċipali tagħhom ma pprovdewx kontroll tal-kwalità minħabba li kellhom lingwa materna differenti. Intgħażlu 10 dokumenti biex ikopru t-tipi prinċipali ta’ prodotti tal-Qorti, u ġew ivverifikati 2 paġni għal kull wieħed mill-10 dokumenti magħżula (total ta’ 200 paġna, jiġifieri 2 x 10 x 10). Għal seba’ lingwi, ma ġiet identifikata l-ebda problema kbira. Għat-tlieta li jifdal, ftit dokumenti rċevew punteġġ ta’ evalwazzjoni ta’ inqas minn 80 %, u l-kummenti tal-evalwaturi ġew analizzati. Il-kwalità tat-traduzzjoni ġiet ivverifikata wkoll fuq il-bażi tal-kummenti minn utenti tas-servizzi tad-direttorat. Fl-2021, kien hemm 89 kumment, prinċipalment mill-persunal tal-QEA iżda wkoll minn entitajiet oħra.
	81 Il-kontrolli kkonkludew li r-riżultati kienu fil-biċċa l-kbira pożittivi. Abbażi ta’ dan, il-maniġers prinċipali tat-timijiet lingwistiċi kkonkludew li t-traduzzjonijiet kienu ta’ kwalità aċċettabbli, u bagħtu d-dikjarazzjonijiet ta’ assigurazzjoni tagħhom lid-Direttur.
	82 Id-Direttorat tal-Presidenza huwa responsabbli għal-linja baġitarja relatata mal-azzjonijiet ta’ komunikazzjoni u mar-relazzjonijiet interistituzzjonali tal-QEA, li kienet tammonta għal EUR 250 000 ta’ approprjazzjonijiet fl-2021. Is-Servizz Legali huwa responsabbli għal-linja baġitarja relatata mal-ispejjeż legali u d-danni, li kienet tammonta għal EUR 50 000. Il-kontrolli mwettqa ma sabu l-ebda żball sinifikanti relatat ma’ xi waħda mil-linji baġitarji.
	83 Il-kontrolli ex ante u ex post għall-2021 juru li s-sistema ta’ kontroll intern tas-Segretarjat Ġenerali qed tiffunzjona b’mod effiċjenti u adegwat, u li r-riskji finanzjarji u dawk mhux finanzjarji fid-diversi direttorati tiegħu huma taħt kontroll. Il-kontrolli prinċipalment identifikaw għadd ta’ żbalji mhux materjali, u l-ħtieġa li jiġu riveduti xi proċeduri. L-ispiża tal-kontrolli titqies raġonevoli, fejn 15.2 FTEs huma ddedikati għall-kompitu (inkluż 0.2 fil-PMO). Ir-rieżami wera wkoll ir-robustezza tas-sistema ta’ ġestjoni, li hija bbażata fuq software integrat u tinkludi proporzjon sinifikanti ta’ kontrolli awtomatiċi.
	84 Fl-2021, b’riżultat tar-rakkomandazzjonijiet tas-Servizz tal-Awditjar Intern, is-sistema ta’ kontroll intern għamlet ukoll enfasi akbar fuq il-kosteffettività tal-kontrolli u fuq l-impatt tal-pandemija fuq il-kontrolli li saru. Dan żied il-kwalità tar-rappurtar, u enfasizza r-rwol tal-qafas ta’ kontroll intern tal-QEA.
	85 B’mod ġenerali, il-konklużjoni tal-Awditur Intern rigward is-sistemi ta’ kontroll intern għall-2021 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 identifikat l-ebda nuqqas kbir li jkun jixħet dubji serji fuq l-affidabbiltà tad-dikjarazzjonijiet ta’ assigurazzjoni fir-rigward tal-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet finanzjarji fl-2021 (ara l-paragrafu 65).
	Segwitu għad-deċiżjoni dwar il-kwittanza tal-2019
	86 Fid-29 ta’ April 2021, il-Parlament Ewropew ta l-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2019. Rendikont tas-segwitu mogħti għall-osservazzjonijiet li saru fid-deċiżjoni dwar il-kwittanza jingħata hawn taħt.
	Risposta tal-QEA
	Osservazzjoni tal-PE dwar il-kwittanza tal-2019
	1. Jinnota li l-kontijiet annwali tal-Qorti tal-Awdituri (il-“Qorti”) huma awditjati minn awditur estern indipendenti bil-ħsieb li jiġu applikati l-istess prinċipji ta’ trasparenza u obbligu ta’ rendikont li l-Qorti tapplika fil-konfront ta’ dawk suġġetti għall-awditjar tagħha; jinnota b’sodisfazzjon l-opinjoni tal-awditur li r-rapporti finanzjarji jagħtu stampa veritiera u ġusta tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Qorti;
	M/A
	2. Jinnota li fl-2019 il-baġit tal-Qorti ammonta għal total ta’ EUR 146 890 000 (meta mqabbel ma’ EUR 146 469 000 fl-2018 u EUR 141 240 000 fl-2017) u li 98 % tal-approprjazzjonijiet kollha kienu impenjati sal-aħħar tal-2019 (meta mqabbla ma’ 96.21 % fl-2018 u 97.73 % fl-2017);
	M/A
	3. Ifakkar li l-baġit tal-Qorti, fil-biċċa l-kbira tiegħu, huwa amministrattiv, b’ammont kbir minnu użat għall-ispejjeż li jikkonċernaw persuni li jaħdmu fl-istituzzjoni (Titolu 1) u l-bini, il-proprjetà mobbli, it-tagħmir u l-ispejjeż operatorji mixxellanji (Titolu 2);
	M/A
	Eżekuzzjoni baġitarja
	Inqisu li huwa aktar xieraq li tiġi mmonitorjata l-eżekuzzjoni baġitarja tat-Titolu 2, b’mod partikolari r-rata ta’ pagament, minn perspettiva ta’ sentejn. Dan juri li, matul il-perjodu ta’ sentejn (2018-2019), 91.38 % tal-pagamenti tal-2018 saru fuq approprjazzjonijiet u 98.04 % tal-pagamenti saru fuq impenji. Fuq bażi annwali, fi tmiem l-2019, ir-rata ta’ approprjazzjonijiet impenjati kienet ta’ 96.94 %. Il-pagamenti fuq impenji kienu ta’ 64.17 % u l-pagamenti fuq approprjazzjonijiet kienu ta’ 62.21 %.Ir-rata ta’ użu għall-approprjazzjonijiet fit-Titolu 2 laħqet il-95.39 % fl-2021 (meta mqabbla ma’ 93.38 % fl-2020). Il-pagamenti ammontaw għal 50.44 % tal-approprjazzjonijiet finali u għal 52.88 % tal-impenji (fl-2020, dawn ir-rati kienu 51.46 % u 55.11 %). L-impenji li ġew riportati għall-2022 f’konformità mal-Artikolu 12 tar-Regolament Finanzjarju kienu jikkorrispondu għal 44.95 % tal-approprjazzjonijiet finali u għal 47.12 % tal-impenji (fl-2020, dawn ir-rati kienu 41.92 % u 44.89 %, rispettivament). Fi kwalunkwe każ, se nkomplu bl-isforzi tagħna biex intejbu r-rati ta’ eżekuzzjoni tal-pagamenti.
	4. Ifakkar li r-rati ta’ eżekuzzjoni għat-Titolu 2 mhumiex qed jittejbu biżżejjed b’rati ta’ impenji li jammontaw għal 64.17 % (meta mqabbla ma’ 59.13 % fl-2018 u 57.13 % fl-2017) u r-rati ta’ pagamenti li jammontaw għal 62.21 % (meta mqabbla ma’ 55.11 % fl-2018 u 55.75 % fl-2017); jisħaq dwar il-konferma tal-Qorti fid-dokument ta’ segwitu tagħha għar-riżoluzzjoni ta’ kwittanza tal-2018 li se tkompli bl-isforzi tagħha biex ittejjeb ir-rati ta’ eżekuzzjoni u biex tikkunsidra bir-reqqa l-estimi baġitarji tagħhom;
	5. Jinnota l-kumment tal-Qorti li huwa aktar xieraq li l-eżekuzzjoni baġitarja tat-Titolu 2 tiġi ssorveljata minn perspettiva ta’ sentejn; jirrikonoxxi li matul il-perjodu ta’ sentejn bejn l-2018 u l-2019, saru 91.38 % tal-pagamenti fuq l-approprjazzjonijiet u 98.04 % tal-pagamenti fuq l-impenji;
	6. Jinnota l-kontinwazzjoni tar-riporti, pereżempju ta’ EUR 3 057 772 fl-2019 skont il-Kapitolu 21 (Ipproċessar ta’ data, tagħmir u beni mobbli: akkwist, kiri u manutenzjoni) meta mqabbla ma’ EUR 4 310 280 fl-2018 minħabba proġetti tal-IT li għadhom għaddejjin; jiddikjara li r-riport totali għat-Titolu 2 mill-2018 sal-2019 ammonta għal EUR 6 068 597 u jqis li huwa pożittiv li dan irriżulta f’pagamenti ta’ EUR 5 777 454 fuq riporti;
	M/A
	7. Jinnota li r-riport ta’ approprjazzjonijiet għat-Titolu 1 u 2 mis-sena finanzjarja 2018 għas-sena finanzjarja 2019 ammonta għal EUR 7 406 944 u wassal għal pagamenti li jammontaw għal EUR 6 553 576, rata ta’ użu ta’ 88.48 % li hija ugwali għar-rata ta’ użu fl-2018;
	M/A
	Oqsma speċifiċi: Amministrazzjoni
	L-awditu tal-Intestatura 5 “Amministrazzjoni” tal-QFP, isegwi l-metodoloġija tal-awditjar tad-Dikjarazzjoni ta’ Assigurazzjoni tal-Qorti, u jippermettilna nipprovdu valutazzjoni speċifika. Għal ħafna snin, irrappurtajna b’mod konsistenti li dan huwa qasam ta’ riskju baxx, b’rati ta’ żball taħt il-materjalità. Ix-xogħol tal-awditjar li wettaqna fl-2019 kien jinkludi l-eżaminar tas-sistemi ta’ superviżjoni u kontroll f’korpi magħżula tal-UE, u ż-żieda fl-għadd ta’ persunal bil-kuntratt.
	8. Japprezza l-fatt li l-Qorti qed tikkunsidra s-suġġeriment tar-riżoluzzjoni ta’ kwittanza tal-2018 li għandu jiġi ppreżentat rapport annwali indipendenti dwar l-istituzzjonijiet tal-Unjoni bħala parti mir-riflessjonijiet dwar l-istrateġija tal-Qorti għall-perjodu 2021-2025, li għandu jiġi adottat sal-aħħar tal-2020; itenni, f’dan ir-rigward, li jeħtieġ eżami aktar approfondit mill-Qorti ta’ kull istituzzjoni bil-għan li l-Parlament ikun jista’ jwettaq dmirijietu bħala awtorità ta’ kwittanza;
	F’konformità mal-istrateġija tagħna għall-perjodu 2021-2025, se nagħmlu ħilitna biex nikkomplementaw l-informazzjoni kwantitattiva li tinsab fir-rapport annwali tagħna b’elementi kwalitattivi bbażati fuq ir-riżultati ta’ xogħol speċifiku relatat mas-sistemi u l-konformità. L-approċċ ta’ programmazzjoni tal-Qorti jinkludi l-għażla bir-reqqa tal-awditi, filwaqt li jieħu inkunsiderazzjoni l-għanijiet strateġiċi tagħna, ir-riskji identifikati u l-fehmiet tal-partijiet ikkonċernati (inklużi dawk tal-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati tal-PE). Aħna nagħmlu l-almu tagħna biex nagħżlu suġġetti tal-awditjar rilevanti bir-riżorsi disponibbli.
	Attwalment il-Qorti qed tirrifletti fuq l-approċċ tagħha għall-awditu tad-Dikjarazzjoni ta’ Assigurazzjoni tagħha, iżda tosserva li l-provvediment ta’ rati ta’ żball għal oqsma ta’ nfiq addizzjonali jkun jirrikjedi żieda sinifikanti fir-riżorsi.
	9. Jilqa’ d-dedikazzjoni murija mill-Qorti biex tħejji l-ewwel rapport dwar il-prestazzjoni skont il-baġit tal-Unjoni, b’segwitu għat-talba tal-Parlament, li għandu l-għan li jivvaluta r-riżultati miksuba mill-infiq mill-baġit tal-Unjoni u, b’mod partikolari, li jipprovdi valutazzjoni tal-prestazzjoni skont kull politika tal-Unjoni; jemmen li l-awditu tal-prestazzjoni huwa essenzjali biex jiġi evalwat l-impatt reali tal-investimenti tal-Unjoni;
	M/A
	10. Jiddispjaċih li s-segwitu tal-Qorti għar-riżoluzzjoni dwar il-kwittanza tal-2018 ipprovda biss risponsi limitati għall-kummenti tal-Parlament; jisħaq fuq il-fatt li s-segwitu huwa essenzjali biex il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit tal-Parlament ikun jista’ jistabbilixxi jekk il-Qorti implimentatx ir-rakkomandazzjonijiet tal-Parlament; jistieden lill-Qorti, sabiex fir-rapport ta’ segwitu li jmiss, tinkludi r-risponsi kollha meħtieġa u tagħti spjegazzjonijiet aktar dettaljati dwar l-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tal-Parlament, billi tagħmel referenza espliċita għal kull paragrafu tar-riżoluzzjoni ta’ kwittanza, u tipprovdi d-dokumentazzjoni kollha neċessarja;
	Is-segwitu tal-Qorti għar-riżoluzzjoni ta’ kwittanza
	Il-QEA se tistinka biex, fir-rapporti ta’ segwitu tagħha dwar il-kwittanza, tipprovdi risposti li jkunu dettaljati kemm jista’ jkun, u hija lesta li tipprovdi d-dokumenti ta’ sostenn kollha u aktar dettalji jekk jitqies meħtieġ.
	11. Itenni r-rakkomandazzjoni tal-Qorti biex il-Kummissjoni tippubblika r-rapport annwali dwar il-ġestjoni u l-prestazzjoni f’mument aktar kmieni kull sena sabiex teżamina u tirrapporta dwar ir-regolarità tal-informazzjoni ppreżentata; jirrikonoxxi r-restrizzjonijiet ta’ wara l-pandemija tal-COVID-19 li ġiegħlet lill-Qorti tippubblika r-rapport annwali tagħha għall-2019 f’Novembru 2020;
	M/A
	Reklutaġġ u opportunitajiet ta’ karriera
	Riżorsi umani
	Bħal istituzzjonijiet oħra tal-UE bbażati fil-Lussemburgu, il-QEA qed tiffaċċja diffikultajiet dejjem akbar biex tirrekluta u żżomm uffiċjali minn listi ta’ kandidati li jkunu għaddew minn kompetizzjonijiet tal-EPSO, billi ħafna jippreferu jibdew il-karrieri tagħhom fl-istituzzjonijiet tal-UE li jinsabu fi Brussell. Ir-raġuni prinċipali għal dan hija li l-għoli tal-ħajja fil-Lussemburgu qiegħed dejjem jiżdied, u mhuwiex ikkumpensat minn koeffiċjent tal-korrezzjoni, għall-kuntrarju ta’ pajjiżi oħra fl-UE. Għalhekk, fi snin reċenti, il-QEA rrikorriet dejjem aktar għar-reklutaġġ ta’ persunal temporanju fi gradi AD aktar baxxi, u f’diversi okkażjonijiet organizzat proċeduri tal-għażla għal awdituri rreklutati bħala persunal temporanju.
	12. Jinnota li fl-aħħar tal-2019, kien hemm 853 post tax-xogħol permanenti u temporanju meta mqabbla mat-891 post fl-2013, li jikkostitwixxi tnaqqis ta’ 4.26 %; jinnota b’mod partikolari li l-postijiet tax-xogħol permanenti naqsu b’6.91 punti perċentwali filwaqt li l-postijiet tax-xogħol temporanji żdiedu b’10.07 punti perċentwali; jistieden lill-Qorti tivvaluta jekk it-tendenza dejjem tiżdied dwar l-użu ta’ postijiet tax-xogħol temporanji hijiex risposta għall-ħtiġijiet speċifiċi tal-Qorti jew pjuttost jekk hijiex reazzjoni għal-limitazzjonijiet baġitarji; jinnota li l-livell tal-persunal jiġi rieżaminat kontinwament u li t-tabella tal-persunal tal-Qorti baqgħet l-istess bħal fl-2017 u fl-2018 bi 853 post; jinnota li wara l-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni, u f’konformità mar-riżultat tan-negozjati, it-tabella tal-persunal ġiet adattata matul l-2019;
	Traineeships fil-QEA
	B’mod ġenerali, l-Qorti toffri allowance lit-trainees li tal-anqas tkopri l-ispejjeż tal-għajxien tagħhom, anke fil-każ ta’ internships fuq perjodu qasir. Is-sitt traineeships mhux imħallsa fl-2019 imsemmija mill-Parlament Ewropew kienu traineeships “atipiċi”, li l-għan tagħhom kien li jħeġġu lit-trainees josservaw ix-xogħol tal-Qorti. Ħafna minnhom kienu għal perjodu qasir (massimu ta’ xahar), u tnejn biss kienu għal perjodu ta’ tliet xhur. Tlieta mit-trainees ġew mill-uffiċċji nazzjonali tal-awditjar, u għalhekk tħallsu mill-istituzzjonijiet tagħhom. Trainee wieħed b’kuntratt li jkopri perjodu ta’ żmien qasir ħafna (1-30/6/2019) kien diġà jgħix fil-Lussemburgu, u ieħor segwa ftehim ma’ skola tat-traduzzjoni fil-Belġju, li tagħżel trainee wieħed kull sena biex jikkompleta traineeship qasir (1/2-30/4/2019) fil-Qorti.
	13. Japprezza l-fatt li l-Qorti, f’konformità mal-istrateġija tagħha għall-2018-2020, estendiet il-kuntatti tagħha mar-riċerkaturi, id-dinja akkademika u l-gruppi ta’ riflessjoni u li mill-1 ta’ Ġunju 2020, il-Qorti issekondat 15-il membru tal-persunal lil korpi internazzjonali oħra; jinnota li l-Qorti regolarment tospita persunal issekondat minn korpi internazzjonali oħra u li l-Qorti pprovdiet ukoll 55 internship (meta mqabbla ma’ 60 fl-2018) għal gradwati universitarji għal perjodi ta’ tlieta sa ħames xhur; jinnota li, fl-2019, sitt internships ma tħallsux; jistieden lill-Qorti toffri allowance lill-interns li tal-anqas tkopri l-ispejjeż tal-għajxien tagħhom, anke fil-każ ta’ internships fuq perjodu qasir; jilqa’ b’sodisfazzjon il-fatt li l-Qorti daħlet f’diversi sħubiji ma’ universitajiet u organizzazzjonijiet professjonali bil-ħsieb ta’ kooperazzjoni futura;
	14. Jinnota l-fatt li l-politika ta’ reklutaġġ tal-Qorti, ibbażata fuq ir-riforma tal-2016 u l-prinċipji ġenerali u l-kundizzjonijiet tal-impjieg tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni, tagħmel mill-Qorti organizzazzjoni bbażata fuq il-kompiti; jinnota li l-membri tal-persunal huma allokati għal grupp mifrux mal-Qorti kollha li minnu huma allokati r-riżorsi lill-awli u lill-kompiti tal-awditjar; jinnota li fil-proċess ta’ kollokament tal-membri tal-persunal mill-grupp għall-kompiti, il-Qorti tagħti attenzjoni partikolari biex tiżgura li l-għarfien espert u r-riżorsi tal-persunal meħtieġa jsiru disponibbli f’waqthom u li ssir rotazzjoni adegwata tal-persunal fost it-timijiet permezz ta’ eżerċizzju regolari ta’ mobbiltà;
	M/A
	15. Japprezza l-fatt li l-Qorti tat segwitu għall-istħarriġ ta’ sodisfazzjon tal-persunal tal-2018, u implimentat attivitajiet relatati mal-benesseri tal-persunal bħan-network tal-Qorti ta’ persuni ta’ kuntatt kunfidenzjali fl-organizzazzjoni kollha li jipprovdi appoġġ professjonali u, jekk mitlub, appoġġ anonimu lill-membri tal-persunal; jinnota li l-Qorti tipprovdi wkoll ħames sessjonijiet bla ħlas ma’ psikologi u torganizza preżentazzjonijiet dwar kif wieħed jittratta l-eżawriment u, għall-maniġers, dwar kif wieħed jidentifika u jittratta l-fastidju;
	M/A
	Bilanċ bejn il-ġeneri
	Fi snin reċenti, il-bilanċ bejn il-ġeneri fost il-maniġers tal-QEA tjieb: sa Jannar 2022, il-perċentwal ta’ diretturi nisa żdied għal 40 %, filwaqt li l-perċentwal ta’ maniġers prinċipali nisa huwa ta’ 37 %. Il-Politika u l-Pjan ta’ Azzjoni l-ġodda dwar id-Diversità u l-Inklużjoni għall-perjodu 2021-2025 jinkludu diversi azzjonijiet biex iħeġġu lin-nisa jaqbdu t-triq lejn karigi maniġerjali:
	 titkompla l-prattika tas-Segretarju Ġenerali li regolarment jibgħat email lid-diretturi u lill-maniġers prinċipali biex iħeġġeġ lill-awdituri nisa jsiru kapijiet ta’ kompiti;
	16. Jinsab imħasseb dwar it-tnaqqis fl-għadd ta’ diretturi nisa minn 30 % fl-2018 għal 20 % fl-2019 u t-tnaqqis fl-għadd ta’ kapijiet nisa ta’ unità minn 39 % fl-2018 għal 35 % fl-2019; jinnota, madankollu, iż-żieda żgħira fil-Membri nisa tal-Qorti minn 21 % fl-2018 (6 minn 28 Membru) għal 25 % fl-2019 (7 minn 28 Membru); jissottolinja l-impenn tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit tal-Parlament li jappoġġa l-proċess ta’ nomina għall-Membri tal-Qorti sabiex jintlaħaq bilanċ bejn il-ġeneri (7 nisa u 20 raġel kienu Membri fl-2019); ifakkar fl-istedina lill-Istati Membri biex ikunu aktar attivi biex iħeġġu lin-nisa japplikaw għal dawn it-tipi ta’ pożizzjonijiet; itenni li l-Kunsill dejjem għandu jippreżenta mill-anqas żewġ kandidati, waħda mara u wieħed raġel, matul il-proċedura tal-ħatra;
	 twettiq ta’ intervisti jew stħarriġiet anonimi ma’ membri tal-persunal nisa (AD 9 u ogħla) li joqogħdu lura milli jieħdu rwol ta’ tmexxija, sabiex jiġu mifhuma r-raġunijiet tagħhom u jiġu proposti soluzzjonijiet alternattivi (eż. żewġ uffiċjali li jikkondividu r-rwol ta’ kap ta’ kompitu).
	 organizzar ta’ sessjonijiet informali fejn kapijiet ta’ kompiti nisa b’esperjenza jistgħu jikkondividu l-għarfien tagħhom.
	 isiru arranġamenti biex id-diretturi jirrappurtaw lill-awli tagħhom dwar is-sehem ta’ kapijiet ta’ kompiti nisa u rġiel kull sitt xhur, b’rappurtar ulterjuri lis-Segretarjat Ġenerali. Is-Segretarju Ġenerali għandu jippreżenta aġġornamenti ta’ kull sitt xhur lill-Kumitat Amministrattiv;
	 organizzar ta’ taħriġ, ikkowċjar u pariri għall-membri tal-persunal nisa, kemm minn esperti fil-karriera kif ukoll minn nisa oħra li jistgħu jservu bħala mudelli eżemplari;
	 intervistar ta’ parteċipanti nisa fil-Programm għall-Iżvilupp tat-Tmexxija, ħruġ ta’ dokument ta’ riflessjoni b’informazzjoni dwar il-motivazzjonijiet u r-restrizzjonijiet tagħhom, u jiġu offruti miżuri ta’ appoġġ bħal mentoraġġ u kkowċjar. Eżaminar tal-inizjattivi ta’ appoġġ eżistenti, bħall-programm ta’ żvilupp tat-talent femminili (Female Talent Development Programme) tal-Kummissjoni;
	 twettiq ta’ intervisti tal-ħruġ ma’ persuni li jitilqu mill-QEA, li jkunu jinkludu mistoqsijiet biex jiġi ċċarat għaliex in-nisa qed jitilqu, u ħruġ ta’ dokument li jiġbor fil-qosor dak li l-intervisti jiżvelaw. Analizzar tal-intervisti kollha tal-ħruġ darba fis-sena u diskussjoni tat-tagħlimiet meħuda mad-dipartimenti rilevanti.
	17. Jilqa’ l-isforzi kontinwi tal-Qorti fil-livell amministrattiv biex tippromwovi opportunitajiet ta’ karriera ugwali għall-persunal u b’mod partikolari biex ittejjeb il-bilanċ bejn il-ġeneri f’karigi maniġerjali; jinnota li fl-2019 il-Qorti nediet programm ta’ żvilupp ta’ tmexxija mmirat lejn l-iżvilupp tal-ħiliet ta’ maniġers potenzjali b’parteċipazzjoni ugwali mill-irġiel u n-nisa;
	M/A
	Is-segwitu għall-Pjan ta’ Azzjoni għall-perjodu 2018-2020 sar bħala parti minn proġett akbar biex jitħejjew il-Politika u l-Pjan ta’ Azzjoni l-ġodda tal-QEA dwar id-Diversità u l-Inklużjoni għall-perjodu 2021-2025, li ġew adottati f’Mejju 2021. Bil-pjan ta’ azzjoni l-ġdid, aħna għandna l-għan li nnaqqsu kwalunkwe inugwaljanza possibbli. Se nħeġġu lill-irġiel biex jieħdu l-liv tal-ġenituri billi jiġu organizzati sessjonijiet fejn l-irġiel li jkunu ħadu l-liv tal-ġenituri jkunu jistgħu jikkondividu l-esperjenzi tagħhom, jew issir talba għal voluntiera biex ikunu punt ta’ kuntatt għall-irġiel li jfittxu parir dwar is-suġġett. 
	Se nkomplu nanalizzaw ukoll il-proċedura annwali ta’ promozzjoni ex post, biex jiġi żgurat li ma kien hemm l-ebda preġudizzju minħabba liv tal-maternità jew tal-ġenituri, xogħol part-time jew kwalunkwe demografija oħra tal-persunal (eż. l-età, in-nazzjonalità, jew it-tip ta’ kuntratt). Nippjanaw li ntejbu l-appoġġ għal xogħol part-time billi tiġi stabbilita sistema tal-għadd ta’ persunal biex tikkumpensa t-timijiet u l-awli għat-telf ta’ ekwivalenti full-time li jirriżulta minn xogħol part-time u mill-assenzi kollha tal-persunal estiżi (eż. liv tal-maternità, liv fuq raġunijiet personali, liv estiż minħabba mard, u assenjament mill-ġdid għal funzjoni oħra). Se nagħtu kumpens għal dan it-telf lid-dipartimenti l-aktar milquta.
	18. Japprezza l-parteċipazzjoni tal-Qorti fil-Kumitat Konġunt għall-Opportunitajiet Indaqs u fil-pjan ta’ azzjoni għall-opportunitajiet indaqs għall-perjodu 2018-2020, li tindirizza wkoll il-kwistjonijiet tal-età u d-diżabbiltà; jistieden lill-Qorti tirrapporta lill-awtorità ta’ kwittanza dwar l-implimentazzjoni tal-pjan ta’ azzjoni;
	Fl-aħħar nett, se nippromwovu bilanċ tajjeb bejn ix-xogħol u l-ħajja privata, filwaqt li tiġi stimulata bidla lejn fokus kulturali u organizzattiv fuq ir-riżultati aktar milli fuq is-sigħat ta’ xogħol u l-preżenza fiżika, fejn timijiet ibridi jistgħu jaħdmu f’ambjent flessibbli. Diġà organizzajna kampanja matul l-ewwel nofs kollu tal-2021 dwar id-dritt għall-iskonnessjoni u l-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata, u qed nippjanaw li nkomplu f’din id-direzzjoni.
	Il-QEA tipparteċipa f’laqgħat interistituzzjonali mal-EPSO biex tiddiskuti prattiki tajba biex jiġi attirat grupp aktar divers ta’ kandidati u jiżdied il-bilanċ ġeografiku fost il-persunal. Se nkomplu nikkollaboraw mal-EPSO fil-proġett tiegħu biex tiġi żviluppata għodda ta’ monitoraġġ tal-ugwaljanza u tad-diversità għar-reklutaġġ f’kooperazzjoni mal-Istati Membri. Il-QEA tippubblika wkoll informazzjoni darba fis-sena dwar ir-rappreżentanza ġeografika fid-dokument dwar il-bilanċ soċjali annwali tal-QEA, li tinkludi ripartizzjoni tal-persunal kollu, inklużi l-maniġers u l-assistenti, skont in-nazzjonalità.Fil-Politika u l-Pjan ta’ Azzjoni l-ġodda tal-QEA dwar id-Diversità u l-Inklużjoni għall-perjodu 2021-2025, għandna l-għan li niddiskutu mal-Membri tal-QEA minn pajjiżi sottorappreżentati dwar kif jiġu attirati/mħeġġa l-applikazzjonijiet u jinkiseb grupp aktar divers ta’ kandidati. Fi stadju aktar tard, il-QEA se tħejji pjan ta’ azzjoni, li se jinkludi l-osservazzjoni tal-Parlament Ewropew u l-analiżi tal-QEA. Il-QEA se tuża dan il-pjan ta’ azzjoni biex tiġġenera diskussjoni.
	19. Iħeġġeġ lill-Qorti tistinka għal aktar titjib fil-kuntest tal-bilanċ ġeografiku tal-persunal (speċifikament għall-gruppi fil-funzjonijiet AST 1-4 u 5-9 fejn ċerti nazzjonalitajiet huma rappreżentati żżejjed); jistieden lill-Qorti tħejji pjan ta’ azzjoni għar-reklutaġġ ta’ membri ġodda tal-persunal b’kunsiderazzjoni tal-bilanċ ġeografiku, kif stipulat fl-Artikolu 7 tar-Regolamenti tal-Persunal;
	Opportunitajiet indaqs
	F’Mejju 2021, il-QEA adottat Politika u Pjan ta’ Azzjoni ġodda dwar id-Diversità u l-Inklużjoni għall-perjodu 2021-2025. Bil-pjan ta’ azzjoni l-ġdid, aħna għandna l-għan li nnaqqsu kwalunkwe inugwaljanza possibbli. Se nħeġġu lill-irġiel biex jieħdu l-liv tal-ġenituri billi jiġu organizzati sessjonijiet fejn l-irġiel li jkunu ħadu l-liv tal-ġenituri jkunu jistgħu jikkondividu l-esperjenzi tagħhom, jew issir talba għal voluntiera biex ikunu punt ta’ kuntatt għall-irġiel li jfittxu parir dwar is-suġġett.Se nkomplu nanalizzaw ukoll il-proċedura annwali ta’ promozzjoni ex post, biex jiġi żgurat li ma kien hemm l-ebda preġudizzju minħabba liv tal-maternità jew tal-ġenituri, xogħol part-time jew kwalunkwe demografija oħra tal-persunal (eż. l-età, in-nazzjonalità, jew it-tip ta’ kuntratt). Nippjanaw li ntejbu l-appoġġ għal xogħol part-time billi tiġi stabbilita sistema tal-għadd ta’ persunal biex tikkumpensa t-timijiet u l-awli għat-telf ta’ ekwivalenti full-time li jirriżulta minn xogħol part-time u mill-assenzi kollha tal-persunal estiżi (eż. liv tal-maternità, liv fuq raġunijiet personali, liv estiż minħabba mard, u assenjament mill-ġdid għal funzjoni oħra). Se nagħtu kumpens għal dan it-telf lid-dipartimenti l-aktar milquta.Fl-aħħar nett, se nippromwovu bilanċ tajjeb bejn ix-xogħol u l-ħajja privata, filwaqt li tiġi stimulata bidla lejn fokus kulturali u organizzattiv fuq ir-riżultati aktar milli fuq is-sigħat ta’ xogħol u l-preżenza fiżika, fejn timijiet ibridi jistgħu jaħdmu f’ambjent flessibbli. Diġà organizzajna kampanja matul l-ewwel nofs kollu tal-2021 dwar id-dritt għall-iskonnessjoni u l-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata, u qed nippjanaw li nkomplu f’din id-direzzjoni.
	20. Jinnota li hemm disponibbli arranġamenti tax-xogħol flessibbli għall-membri kollha tal-persunal ħlief għal ċerti kategoriji fejn dan mhuwiex possibbli għal raġunijiet prattiċi; jinnota, madankollu, li l-maġġoranza l-kbira tal-membri tal-persunal li bbenefikaw minn dawn l-arranġamenti tax-xogħol fl-2019 kienu nisa (87 % tal-persunal li jaħdmu part-time u 68 % tal-persunal li ħadu liv tal-ġenituri); jistieden lill-Qorti tirrifletti dwar din is-sitwazzjoni fil-kuntest tal-politiki tagħha dwar l-opportunitajiet ta’ karriera u d-diversità; iħeġġeġ lill-Qorti tlesti l-arranġamenti tax-xogħol flessibbli bi protezzjoni tad-dritt tal-membri tal-persunal għall-iskonnessjoni;
	21. Itenni li l-kummenti tal-Qorti dwar l-għoli tal-ħajja għoli fil-Lussemburgu jikkostitwixxu wieħed mill-fatturi ewlenin li jwasslu għal diffikultajiet fir-reklutaġġ u ż-żamma tal-persunal; itenni t-tħassib tiegħu dwar il-problema li qed tikber tad-disparità fil-kapaċità tal-akkwist imġarrba mill-impjegati taċ-ċivil tal-Unjoni li jaħdmu l-Lussemburgu;
	M/A
	Bini u sigurtà
	22. Jilqa’ l-immodernizzar tal-binja K2 bil-għan li jittejbu l-installazzjonijiet tekniċi tal-binja, filwaqt li jitqies tħassib ambjentali ġdid, u t-trasformazzjoni tal-ispazji ta’ arkivjar attwali, li ma għadhomx meħtieġa minħabba d-diġitalizzazzjoni, f’sett ta’ spazji kollaborattivi u tal-benesseri komuni, bħal kmamar tal-laqgħat u tal-vidjokonferenzi u l-ispazji għal kafè;
	M/A
	23. Japprezza l-fatt li fl-2017 il-Qorti wettqet studju preliminari u li l-eżiti tal-istudju tqiesu fil-proġett ta’ modernizzazzjoni attwali; jinnota li l-Qorti qed tkompli bl-użu ta’ uffiċċji individwali u bi ftit spazji kollaborattivi biss; jilqa’ l-fatt li ġew organizzati sessjonijiet apposta biex il-proġett jiġi kondiviż mal-persunal u li l-feedback li wasal ġeneralment kien pożittiv;
	M/A
	24. Jilqa’ t-titjib fil-perimetru tas-sigurtà, b’mod partikolari l-bini ta’ ċnut addizzjonali, barrieri ġodda għall-parkeġġ u sokra għad-dħul għall-parkeġġ tal-karozzi fil-binja K3, proġett li kellu jitlesta fl-2020; jinnota li fl-2019, minbarra l-ispejjeż regolari bħall-kontrolli perjodiċi tal-installazzjonijiet, il-Qorti investiet EUR 123 000 f’sigurtà fiżika;
	M/A
	25. Jieħu nota tal-miżuri meħuda fir-rigward tas-sikurezza tal-persunal, b’mod partikolari l-pjan ta’ kontinġenza biex jiġu trattati inċidenti fuq skala kbira, proċedura interna f’każ ta’ inċident nukleari possibbli u ftehim dwar il-livell ta’ servizz mas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna biex jinkiseb benefiċċju mill-pariri tiegħu rigward missjonijiet lejn pajjiżi b’livell ta’ theddid għoli u kritiku;
	M/A
	Ambjent
	26. Jinnota li awditu estern tal-iskema ta’ ġestjoni u verifika ambjentali (EMAS) twettaq fi tmiem l-2019 u li b’riżultat ta’ dan il-Qorti ġeddet b’suċċess iċ-ċertifikazzjoni tagħha tal-EMAS għall-perjodu 2020-2022 u adottat pjan ta’ azzjoni ġdid biex tiffaċċja l-emerġenza tal-klima; jinnota li l-bilanċ tas-CO2 tal-Qorti jiġi ppubblikat kull sena fuq is-sit tagħha sabiex jiġu segwiti l-isforzi tal-Qorti biex tnaqqas il-marka tal-karbonju tagħha bħala parti mill-proġett usa’ tal-EMAS u biex jintlaħaq l-għan tal-istrateġija tat-tkabbir Ewropa 2020 ta’ żvilupp sostenibbli, li ġie approvat mill-Kunsill Ewropew fl-2010;
	M/A
	Diġitalizzazzjoni u ċibersigurtà
	27. Jilqa’ l-fatt li l-Qorti adottat pjan ta’ azzjoni għaċ-ċibersigurtà f’nofs l-2018 b’perjodu ta’ tliet snin; jinnota li matul l-2019 intlaħqu l-objettivi li ġejjin: rimedju aktar effettiv u regolari tal-vulnerabbiltajiet tas-software, il-prevenzjoni ta’ aċċess mhux awtorizzat għas-servizzi tal-cloud, ir-rieżami tal-governanza tas-sigurtà tal-informazzjoni u t-titjib tal-kapaċitajiet ta’ monitoraġġ tas-sigurtà; jilqa’ s-sessjoni ta’ sensibilizzazzjoni dwar iċ-ċibersigurtà għall-persunal tal-Qorti; jinnota li l-Qorti qed tibbenefika wkoll mis-servizzi u l-infrastruttura taċ-ċibersigurtà pprovduti mill-Iskwadra ta’ Rispons f’Emerġenza relatata mal-Kompjuters għall-istituzzjonijiet, il-korpi u l-aġenziji tal-UE;
	M/A
	28. Jilqa’ l-istabbiliment tal-kumitat ta’ tmexxija diġitali bil-għan li jsir progress fit-trasformazzjoni diġitali tal-awditu skont inizjattiva msejħa “l-awditu tal-QEA jsir diġitali”; jinnota li fl-2019, il-Laboratorju tal-QEA (ECALab), il-laboratorju tal-innovazzjoni interdixxiplinari tal-Qorti li jiffoka fuq it-trasformazzjoni diġitali tal-awditjar bl-użu tad-data u t-teknoloġija, appoġġa għaxar kompiti ta’ awditjar, inkluż proġett pilota dwar l-użu tal-big data għall-awditjar tal-prestazzjoni; jitlob lill-Qorti tirrapporta lill-Parlament dwar kwalunkwe ostaklu li tiffaċċja waqt li tintalab data f’format li jinqara minn magna mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni;
	Teknoloġija u data fl-awditjar
	Il-QEA għamlet iż-żieda fl-użu tat-teknoloġija u d-data fl-awditjar prijorità strateġika ewlenija fl-istrateġija tagħha għall-perjodu 2021-2025, u ddefiniet miri biex tavvanza t-trasformazzjoni diġitali tax-xogħol tal-awditjar tagħha. Dawn jinkludu: (i) “infittxu li niksbu aċċess sikur u faċli għad-data tal-partijiet awditjati”; (ii) “inrawmu kultura u attitudni ta’ awditjar diġitali fix-xogħol tagħna”; (iii) “ninvestu fil-ħiliet u l-għarfien meħtieġa fost il-persunal tagħna”; u (iv) “nimplimentaw għodod u tekniki ġodda tal-awditjar diġitali li huma adatti għall-qasam tal-awditjar tagħna, inkluż il-ġbir u l-analiżi awtomatizzati tad-data kif ukoll nieħdu vantaġġ mill-kapaċità diġitali eżistenti tal-QEA”.
	29. Jilqa’ l-fatt li d-Deċiżjoni tal-Qorti Nru 6-2019 dwar il-politika tad-data miftuħa u l-użu mill-ġdid ta’ dokumenti ġiet ippubblikata f’April 2019, u li s-sistemi tal-IT tal-Qorti huma bbażati fuq prinċipji arkitettoniċi sodi li jqisu approċċ tal-ispejjeż u l-benefiċċji fir-rigward tat-teknoloġiji tradizzjonali akkwistati interistituzzjonalment; jilqa’ l-fatt li fil-Qorti jintużaw teknoloġiji b’sors miftuħ skont dawk il-prinċipji; jinkoraġġixxi lill-Qorti tagħti prijorità lit-teknoloġiji b’sors miftuħ bil-għan li jiġi evitat l-intrappolament tal-klijentela, jinżamm il-kontroll fuq is-sistemi tekniċi tiegħu, jiġu pprovduti salvagwardji aktar b’saħħithom fir-rigward tal-privatezza u l-protezzjoni tad-data ta’ utenti u tiżdied is-sigurtà u t-trasparenza għall-pubbliku;
	Biex tikseb dawn l-għanijiet, il-Qorti adottat pjan ta’ żvilupp imħejji mill-Kumitat ta’ Tmexxija Diġitali għall-użu tad-data u t-teknoloġija fl-awditjar li għandu jiġi implimentat matul il-ħames snin li ġejjin mid-dipartimenti fl-istituzzjoni kollha. L-esplorazzjoni tal-aċċess għad-data mill-istituzzjonijiet tal-UE u l-kapaċità li l-QEA tikseb data f’format li jista’ jintuża se jkunu prijorità fil-fażi ta’ implimentazzjoni tal-pjan. F’dan il-kuntest, se nirrappurtaw kwalunkwe diffikultà li niltaqgħu magħha biex niksbu data li tinqara mill-magni mill-istituzzjonijiet.
	30. Jinnota b’sodisfazzjon li fl-2016, il-Qorti fasslet pjan ta’ azzjoni biex tħejji ruħha għar-Regolament (UE) 2016/679 u biex tikkonforma ma’ dak ir-Regolament malli jsir applikabbli għall-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-Unjoni; jinnota li r-responsabbiltajiet tal-protezzjoni tad-data u tas-sigurtà tal-informazzjoni ġew ristrutturati fl-2019 sabiex jinqasmu u jissaħħu r-riżorsi allokati;
	Inħoloq tim ġdid iddedikat biex jappoġġa l-użu tax-xjenza u t-teknoloġija tad-data fl-awditjar. Huwa magħmul minn xjenzati tad-data u awdituri tal-IT tas-sengħa, u ilu jaħdem mill-qrib mal-awli tal-awditjar kollha biex ikompli jittrasforma b’mod diġitali x-xogħol tal-awditjar tagħna.
	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”.
	31. Jinkoraġġixxi lill-Qorti ssegwi r-rakkomandazzjonijiet tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data biex terġa’ tinnegozja l-ftehim interistituzzjonali dwar il-liċenzji u l-kuntratt ta’ implimentazzjoni, iffirmati bejn l-istituzzjonijiet tal-Unjoni u Microsoft fl-2018, bl-objettiv li tintlaħaq is-sovranità diġitali, jiġu evitati l-intrappolament tal-klijentela u n-nuqqas ta’ kontroll kif ukoll tiġi żgurata l-protezzjoni tad-data personali;
	Il-QEA ssegwi mill-qrib ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, u tappoġġa bis-sħiħ l-isforzi tal-istituzzjonijiet tal-UE (irrappreżentati mid-DĠ DIGIT) biex jadattaw il-ftehim Microsoft għar-Regolament tal-Unjoni Ewropea.
	Kooperazzjoni interistituzzjonali
	Ftehimiet dwar il-livell ta’ servizz
	32. Jinkoraġġixxi lill-Qorti tiżviluppa aktar sinerġiji u razzjonalizzazzjoni ma’ korpi oħra tal-Unjoni permezz ta’ kooperazzjoni interistituzzjonali; jinnota li l-Qorti tuża għodod u servizzi pprovduti minn istituzzjonijiet oħra jew b’mod konġunt magħhom bħal ftehim dwar il-livell ta’ servizz mal-uffiċċju tal-amministrazzjoni u l-ħlas tal-intitolamenti individwali tal-Kummissjoni li jkopri l-ġestjoni tal-pensjonijiet, id-drittijiet finanzjarji u l-pagi; jinnota li l-Qorti tuża l-għodod tal-IT tal-Kummissjoni f’oqsma bħall-missjonijiet, ir-riżorsi umani, it-taħriġ u t-traduzzjoni; jilqa’ l-parteċipazzjoni fi proċeduri ta’ akkwist konġunt ma’ diversi istituzzjonijiet oħra għall-IT, it-traduzzjoni, eċċ.;
	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. Il-QEA għandha kull interess li tippromwovi sinerġiji ma’ istituzzjonijiet oħra tal-UE billi tiffirma ftehimiet dwar il-livell ta’ servizz, u għandna l-intenzjoni li nieħdu kull opportunità għal kooperazzjoni ma’ istituzzjonijiet u korpi oħra tal-UE. Attwalment il-QEA għandha ftehim wiesa’ dwar il-livell ta’ servizz mal-Kummissjoni Ewropea li jkopri l-assigurazzjoni tas-saħħa, l-assigurazzjoni tal-qgħad, il-pensjonijiet, il-kalkolu u l-ħlas tas-salarji, kif ukoll il-ġestjoni tad-drittijiet finanzjarji u l-ispejjeż tal-missjonijiet; u ma’ istituzzjonijiet oħra tal-UE għall-provvediment ta’ applikazzjonijiet interistituzzjonali tal-IT. Filwaqt li mhux dejjem titwettaq analiżi formali tal-ispejjeż imqabbla mal-benefiċċji, dawn il-ftehimiet jiksbu vantaġġi ċari għall-QEA. Aħna nikkollaboraw ukoll mal-Kummissjoni f’oqsma oħra, eż. it-taħriġ professjonali, u norganizzaw diversi proċeduri ta’ akkwist f’kooperazzjoni ma’ istituzzjonijiet oħra. Il-QEA se tieħu faċilment vantaġġ minn possibilitajiet oħra għal kooperazzjoni interistituzzjonali.
	33. Jirrikonoxxi l-fatt li skont il-metodoloġija miftiehma interistituzzjonalment, l-ispiża tal-esternalizzazzjoni tat-traduzzjonijiet fl-2019 kienet ta’ EUR 2 740 366 u li kieku t-traduzzjonijiet korrispondenti kienu saru mis-servizzi interni, l-ispiża totali tal-istess paġni kienet tkun ta’ EUR 4 647 880;
	M/A
	Effiċjenza ta’ xogħolna
	Il-QEA tistinka b’mod permanenti biex iżżid l-effiċjenza f’xogħolha, kemm għax-xogħol ta’ aċċertament kif ukoll għall-awditi tal-prestazzjoni. F’konformità mal-istrateġija tagħna għall-perjodu 2021-2025, aħna se nirrieżaminaw il-metodoloġija u l-prattiki tagħna matul il-perjodu biex inwettqu u nadattaw ix-xogħol tal-awditjar tal-aċċertament li nwettqu. Dan jinkludi li nagħmlu użu aħjar mid-data kif ukoll mill-għodod u t-teknoloġiji tal-IT, li għalihom naraw potenzjal fit-terminu qasir fir-rigward kemm tal-awditi finanzjarji tagħna tal-affidabbiltà tal-kontijiet kif ukoll tal-awditi tar-regolarità tad-dħul u tan-nefqa amministrattiva.Il-QEA tieħu kull opportunità biex tissimplifika l-proċeduri tagħha, ittejjeb l-effiċjenza tagħha, u tiddedika kemm jista’ jkun riżorsi għall-attivitajiet ewlenin tagħha. L-eżempju l-aktar riċenti tal-isforzi tagħna f’din id-direzzjoni hija l-intenzjoni tagħna li nnaqqsu x-xogħol purament ta’ traduzzjoni u reviżjoni tad-Direttorat Lingwistiku u Editorjali tagħna billi nnaqqsu x-xogħol ta’ reviżjoni u nagħmlu użu akbar mill-esternalizzazzjoni, sabiex it-tradutturi jkunu jistgħu jipprovdu appoġġ aktar dirett lill-awdituri matul ix-xogħol tal-awditjar tagħhom, eż. assistenza fl-abbozzar ta’ rapporti tal-awditjar, u interpretazzjoni waqt laqgħat mal-entitajiet awditjati.Id-durata medja għar-rapporti speċjali kienet ta’ 15.1 xahar għall-perjodu strateġiku 2018-2020. Dan meta mqabbel ma’ 16.9 xahar għall-perjodu 2013-2017. Se nkomplu bl-isforzi tagħna biex innaqqsu l-ħin medju għall-produzzjoni tar-rapporti speċjali tagħna mingħajr ma nikkompromettu l-kwalità.
	34. Jitlob lill-Qorti tipprovdi informazzjoni dwar kwalunkwe titjib li jsir fir-rigward tal-effiċjenza tal-proċessi amministrattivi li huma essenzjali fid-dawl ta’ ammont ta’ xogħol dejjem jiżdied; ifakkar ukoll fil-ħtieġa ta’ riformi kontinwi biex jiġi żgurat li l-Qorti tkun mgħammra tajjeb biex tirrispondi għall-isfidi tal-ġejjieni;
	Fil-15 ta’ Diċembru 2020, il-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni Ewropea u l-Kunsill approvaw, fil-livell politiku, il-ftehim interistituzzjonali dwar Reġistru tat-Trasparenza obbligatorju. Il-ftehim il-ġdid se jieħu post il-ftehim tal-2014. Ladarba t-tliet istituzzjonijiet jadottawh f’konformità mal-proċeduri tagħhom, dan se jiġi ppubblikat f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-UE u se jidħol fis-seħħ fl-20 jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu. Il-Qorti tieħu nota tal-possibbiltà msemmija fl-Artikolu 11 tal-ftehim interistituzzjonali.
	35. Jitlob lill-Qorti tesplora l-possibbiltà li tingħaqad mar-Reġistru tat-Trasparenza abbażi ta’ ftehim dwar il-livell ta’ servizz; jirrikonoxxi l-kooperazzjoni interistituzzjonali bejn il-Qorti u istituzzjonijiet u korpi oħra tal-Unjoni permezz ta’ ftehimiet dwar il-livell ta’ servizz; jitlob informazzjoni dwar jekk saritx analiżi tal-ispejjeż u l-benefiċċji qabel ma sar kwalunkwe ftehim;
	36. Jilqa’ l-arranġament amministrattiv iffirmat fl-2019 li jipprovdi qafas strutturat għal kooperazzjoni bejn il-Qorti u l-Uffiċċju Ewropew ta’ Kontra l-Frodi (OLAF), u li jiffaċilita l-iskambju f’waqtu ta’ informazzjoni skont ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013, u d-deċiżjonijiet tal-Qorti relatati ma’ investigazzjonijiet interni; jilqa’ l-fatt li l-arranġament diġà wassal għal kooperazzjoni aktar effiċjenti bejn il-Qorti u l-OLAF, għall-istabbiliment ta’ punti ta’ kuntatt permanenti li jippermettu skambji frekwenti, u feedback aktar rapidu u regolari dwar każijiet trażmessi mill-Qorti lill-OLAF; jinnota li dan l-arranġament fih ukoll dispożizzjonijiet dwar kwistjonijiet mhux operattivi bħall-organizzazzjoni ta’ sessjonijiet ta’ taħriġ, workshops u skambju ta’ persunal; jinnota li fl-2019, il-Qorti rrapportat 10 każijiet ta’ suspett ta’ frodi lill-OLAF, meta mqabbla ma’ 9 każijiet fl-2018 (8 identifikati matul ix-xogħol tal-awditjar u 2 denunzji magħmula minn partijiet terzi);
	M/A
	Ftehim amminstrattiv mal-UPPE
	Il-Qorti u l-UPPE qablu dwar l-arranġament tax-xogħol, li ġie ffirmat f’Settembru 2021, u adottawh. Il-ftehim jissottolinja l-interess komuni li tiġi massimizzata l-effiċjenza fil-ġlieda kontra l-frodi, il-korruzzjoni u kwalunkwe ħsara kriminali oħra lill-interessi finanzjarji tal-UE, u li tiġi evitata d-duplikazzjoni tal-isforzi kull fejn ikun possibbli. B’mod partikolari, ġew maqbula l-punti u l-kundizzjonijiet li ġejjin: kollaborazzjoni f’waqtha dwar it-trażmissjoni, l-aċċess u l-iskambju ta’ informazzjoni u data; miżuri ta’ prekawzjoni min-naħa tal-QEA; l-aċċess tal-UPPE għall-bini tal-QEA biex iwettaq l-investigazzjonijiet; u l-għoti ta’ informazzjoni mill-UPPE lill-QEA għal skopijiet ta’ awditjar. Iż-żewġ partijiet se jikkooperaw ukoll dwar taħriġ f’oqsma ta’ interess komuni, u jista’ jkun li jiskambjaw il-persunal. Huma wkoll previsti laqgħat regolari bejn il-QEA u l-UPPE.
	37. Jinnota li l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (UPPE) u l-Qorti qablu li jiddiskutu l-ftehim amministrattiv futur biex jipprovdu qafas għall-kooperazzjoni tagħhom; jitlob lill-Qorti tinforma b’dan lill-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit tal-Parlament; jilqa’ l-fatt li l-Qorti kkontribwiet għall-ħolqien tas-servizz tal-awditjar intern tal-UPPE;
	38. Jilqa’ l-fatt li f’Ottubru 2019 ġie ffirmat memorandum ta’ qbil mal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE), li jistabbilixxi l-arranġamenti prattiċi għall-kondiviżjoni ta’ informazzjoni dwar l-attivitajiet superviżorji tal-BĊE;
	M/A
	39. Japprezza l-kooperazzjoni tal-Qorti mal-istituzzjonijiet supremi tal-awditjar tal-Istati Membri li tippermetti lill-Qorti tippromwovi x-xogħol tal-awditjar estern indipendenti fl-Unjoni u fl-Istati Membri tagħha; jieħu nota tal-involviment tal-Qorti fil-ħidma tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Istituzzjonijiet Supremi tal-Awditjar (INTOSAI), l-Organizzazzjoni Ewropea tal-Istituzzjonijiet Supremi tal-Awditjar (EUROSAI) u l-Grupp Reġjonali Ewropew tal-INTOSAI, b’mod partikolari fil-gruppi ta’ ħidma tagħha dwar l-awditjar ambjentali, it-teknoloġiji tal-informazzjoni u l-awditjar tal-fondi allokati għad-diżastri u l-katastrofi, u t-task force tagħha dwar l-awditjar u l-etika;
	M/A
	40. Jinnota li l-Ombudsman Ewropew stieden lill-Qorti (fil-kuntest ta’ konsultazzjoni li saret mal-istituzzjonijiet kollha tal-Unjoni) biex tikkummenta dwar l-abbozz ta’ rakkomandazzjonijiet prattiċi tal-Ombudsman għall-amministrazzjoni tal-UE dwar l-użu tal-lingwi uffiċjali tal-UE fil-komunikazzjoni mal-pubbliku (każ SI/98/2018/DDJ), li għalih il-Qorti wieġbet billi indikat li l-politika attwali tagħha diġà hija konformi; jitlob li l-lingwi tas-sinjali nazzjonali jiġu inklużi f’dan il-proċess;
	Użu tal-lingwi tas-sinjali nazzjonali
	Il-QEA se twettaq analiżi tal-fattibbiltà li jiġu inklużi l-lingwi tas-sinjali nazzjonali.
	41. Jissottolinja l-isforzi tal-Qorti biex tkompli ttejjeb il-mod kif tikkomunika mal-partijiet ikkonċernati, il-media u l-pubbliku ġenerali; huwa konxju li wara l-elezzjonijiet Ewropej tal-2019, il-Qorti ħolqot portal tal-pubblikazzjonijiet li jipprovdi lill-Membri kollha tal-Parlament bil-fatti u ċ-ċifri rilevanti; jilqa’ l-fatt li dan il-portal tal-pubblikazzjonijiet issa huwa disponibbli wkoll għall-pubbliku fuq is-sit web tal-Qorti u jippermetti tfittxija rapida u faċli ta’ rapporti u pubblikazzjonijiet; jilqa’ t-tfassil mill-ġdid attwali tas-sit web tal-Qorti biex ix-xogħol u l-prodotti jsiru aktar aċċessibbli u aktar faċli biex jiġu segwiti;
	M/A
	42. Jilqa’ l-fatt li l-Qorti qed tesperjenza żieda qawwija fl-interess tal-media, b’kopertura partikolarment qawwija tar-rapporti speċjali tagħha;
	M/A
	Kejl tal-valur miżjud ta’ xogħolna
	Aħna nivvalutaw l-impatt u l-utilità probabbli ta’ xogħolna, skont il-perċezzjoni tal-qarrejja tar-rapporti tagħna fil-Parlament Ewropew, fil-Kunsill, fil-Kummissjoni, fl-aġenziji tal-UE, fir-rappreżentanzi permanenti tal-Istati Membri, fl-aġenziji tal-Istati Membri u s-SAIs, kif ukoll fl-NGOs, fl-istituzzjonijiet akkademiċi, fil-media u f’partijiet ikkonċernati oħra. Mill-2018 ’il hawn, wettaqna stħarriġiet elettroniċi anonimizzati biex nitolbu lill-qarrejja tar-rapporti tagħna jipprovdu feedback dwar għadd magħżul minnhom. Ir-rispondenti jistgħu jagħtu feedback kwalitattiv dwar ir-rapporti u jagħmlu suġġerimenti ġenerali dwar xogħolna. Aħna nippubblikaw din l-informazzjoni f’taqsima speċifika tar-rapporti annwali tal-attività tagħna. Fl-2020, 84 % tar-rispondenti għall-istħarriġiet tagħna sabu l-pubblikazzjonijiet tagħna utli (88 % fl-2019), u 75 % qiesu li r-rapporti tagħna x’aktarx iħallu impatt (81 % fl-2019). Wara l-adozzjoni tal-istrateġija tagħna għall-perjodu 2021-2025, aħna se nirrieżaminaw ukoll u, jekk ikun meħtieġ, naġġornaw il-miżuri tagħna ta’ valutazzjoni tal-prestazzjoni.
	Ġestjoni interna, kontroll intern, prestazzjoni
	43. Jirrikonoxxi li l-Qorti tapplika sett ta’ indikaturi ewlenin ta’ prestazzjoni biex timmonitorja l-progress li sar; jinnota b’apprezzament li l-analiżi tal-Qorti wriet li 96 % tar-rakkomandazzjonijiet li saru fir-rapporti annwali tal-2015 u 94 % tar-rakkomandazzjonijiet li saru fir-rapporti speċjali tal-2015 ġew implimentati bis-sħiħ, fil-biċċa l-kbira tagħhom jew f’xi aspetti; jinnota li l-Qorti ħarġet 6 rapporti annwali, 36 rapport speċjali, 3 opinjonijiet, 18-il previżjoni ta’ awditu u 4 pubblikazzjonijiet oħra, li huma parti mis-67 pubblikazzjoni totali li ħarġet fl-2019; jinnota li fl-2019 madwar 52 % tar-riżorsi tal-awditjar tal-Qorti ntużaw għax-xogħol tagħha dwar id-Dikjarazzjoni ta’ Assigurazzjoni u għall-awditjar finanzjarju tal-aġenziji u l-korpi l-oħra tal-Unjoni; jistieden lill-Qorti tirrapporta dwar l-impatt u s-sodisfazzjon tar-rapporti speċjali tagħha u prodotti oħra, kif ukoll dwar suġġetti tal-awditjar partikolari;
	L-awditu tal-Intestatura 5 “Amministrazzjoni” tal-QFP, isegwi l-metodoloġija tal-awditjar tad-Dikjarazzjoni ta’ Assigurazzjoni tal-Qorti, u jippermettilna nipprovdu valutazzjoni speċifika. Għal ħafna snin, irrappurtajna b’mod konsistenti li dan huwa qasam ta’ riskju baxx, b’rati ta’ żball taħt il-materjalità. Ix-xogħol tal-awditjar li wettaqna fl-2019 kien jinkludi l-eżaminar tas-sistemi ta’ superviżjoni u kontroll f’korpi magħżula tal-UE, u ż-żieda fl-għadd ta’ persunal bil-kuntratt.F’konformità mal-istrateġija tagħna għall-perjodu 2021-2025, se nagħmlu ħilitna biex nikkomplementaw l-informazzjoni kwantitattiva li tinsab fir-rapport annwali tagħna b’elementi kwalitattivi bbażati fuq ir-riżultati ta’ xogħol speċifiku relatat mas-sistemi u l-konformità. L-approċċ ta’ programmazzjoni tal-Qorti jinkludi l-għażla bir-reqqa tal-awditi, filwaqt li jieħu inkunsiderazzjoni l-għanijiet strateġiċi tagħna, ir-riskji identifikati u l-fehmiet tal-partijiet ikkonċernati (inklużi dawk tal-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati tal-PE). Aħna nagħmlu l-almu tagħna biex nagħżlu suġġetti tal-awditjar rilevanti bir-riżorsi disponibbli.Attwalment il-Qorti qed tirrifletti fuq l-approċċ tagħha għall-awditu tad-Dikjarazzjoni ta’ Assigurazzjoni tagħha, iżda tosserva li l-provvediment ta’ rati ta’ żball għal oqsma ta’ nfiq addizzjonali jkun jirrikjedi żieda sinifikanti fir-riżorsi.
	44. Jistieden lill-Qorti tesplora modi kif tipprovdi aktar informazzjoni dwar in-nefqa amministrattiva ta’ istituzzjonijiet oħra tal-Unjoni fil-kuntest tal-kwittanza; itenni li l-approċċ ġenerali tal-awditjar tal-Qorti jeħtieġ aktar xogħol tal-awditjar u valutazzjoni aktar immirata; itenni t-talba tiegħu għal rieżami aktar dedikat tan-nefqa amministrattiva u l-attivitajiet ta’ appoġġ ta’ istituzzjonijiet oħra tal-Unjoni, speċifikament dwar suġġetti li qed isiru ta’ rilevanza ogħla jew saħansitra kritika;
	Effiċjenza ta’ xogħolna
	Il-QEA tistinka b’mod permanenti biex iżżid l-effiċjenza f’xogħolha, kemm għax-xogħol ta’ aċċertament kif ukoll għall-awditi tal-prestazzjoni. F’konformità mal-istrateġija tagħna għall-perjodu 2021-2025, aħna se nirrieżaminaw il-metodoloġija u l-prattiki tagħna matul il-perjodu biex inwettqu u nadattaw ix-xogħol tal-awditjar tal-aċċertament li nwettqu. Dan jinkludi li nagħmlu użu aħjar mid-data kif ukoll mill-għodod u t-teknoloġiji tal-IT, li għalihom naraw potenzjal fit-terminu qasir fir-rigward kemm tal-awditi finanzjarji tagħna tal-affidabbiltà tal-kontijiet kif ukoll tal-awditi tar-regolarità tad-dħul u tan-nefqa amministrattiva.
	45. Jilqa’ l-isforzi tal-Qorti, f’konformità mar-Regolament Finanzjarju, biex tipproduċi r-rapporti speċjali tagħha b’mod ġenerali fi żmien 13-il xahar, filwaqt li jinnota li l-medja ta’ żmien għall-produzzjoni tar-rapporti speċjali għadha taqbeż dak il-limitu ta’ żmien;
	Il-QEA tieħu kull opportunità biex tissimplifika l-proċeduri tagħha, ittejjeb l-effiċjenza tagħha, u tiddedika kemm jista’ jkun riżorsi għall-attivitajiet ewlenin tagħha. L-eżempju l-aktar riċenti tal-isforzi tagħna f’din id-direzzjoni hija l-intenzjoni tagħna li nnaqqsu x-xogħol purament ta’ traduzzjoni u reviżjoni tad-Direttorat Lingwistiku u Editorjali tagħna billi nnaqqsu x-xogħol ta’ reviżjoni u nagħmlu użu akbar mill-esternalizzazzjoni, sabiex it-tradutturi jkunu jistgħu jipprovdu appoġġ aktar dirett lill-awdituri matul ix-xogħol tal-awditjar tagħhom, eż. assistenza fl-abbozzar ta’ rapporti tal-awditjar, u interpretazzjoni waqt laqgħat mal-entitajiet awditjati.
	Id-durata medja għar-rapporti speċjali kienet ta’ 15.1 xahar għall-perjodu strateġiku 2018-2020. Dan meta mqabbel ma’ 16.9 xahar għall-perjodu 2013-2017. Se nkomplu bl-isforzi tagħna biex innaqqsu l-ħin medju għall-produzzjoni tar-rapporti speċjali tagħna mingħajr ma nikkompromettu l-kwalità.
	46. Jilqa’ l-awditu intern imwettaq rigward l-ispejjeż tal-missjonijiet tal-Membri u l-uffiċjali ta’ grad għoli, l-ispejjeż ta’ rappreżentanza tal-Membri u l-użu tal-flotta tal-karozzi tal-Qorti bil-għan li tiġi vverifikata l-affidabbiltà tas-sistemi ta’ ġestjoni u kontroll tal-Qorti applikabbli għall-Membri u għall-uffiċjali ta’ grad għoli; jinnota li l-biċċa l-kbira tal-operazzjonijiet magħżula b’mod każwali eżaminati mis-servizz tal-awditjar intern (IAS) kienu konformi mar-regoli u l-proċeduri applikabbli fil-Qorti;
	M/A
	47. Jinnota li fl-Opinjoni tiegħu tas-17 ta’ Diċembru 2020, l-Avukat Ġenerali tal-Qorti tal-Ġustizzja indika li Membru partikolari kien kiser il-kodiċi ta’ kondotta tal-Qorti għall-Membri tal-Qorti billi abbuża mid-drittijiet u l-privileġġi marbuta mal-pożizzjoni tiegħu fil-kuntest ta’ attivitajiet mhux relatati ma’ dmirijietu, bi tluq għal assenzi mhux ġustifikati u billi naqas milli jiddikjara attivitajiet esterni ddikjarati, ittrażmetta informazzjoni kunfidenzjali b’mod mhux awtorizzat, kif ukoll għall-fatt li kellu kunflitt ta’ interess; jilqa’ l-fatt li l-Qorti talbet lill-OLAF biex iwettaq investigazzjoni, li ressqet il-każ quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja u li hija impenjata li tikkonforma mas-sanzjonijiet rakkomandati biex tirkupra t-telf kollu għall-baġit tal-Unjoni;
	M/A
	48. Jinnota li l-awditu wera li l-każ ta’ Membru partikolari investigat mill-OLAF kien każ iżolat; jinnota li r-rapport ikkonkluda li s-sistemi ta’ ġestjoni u kontroll tal-Qorti ġew affettwati minn ċerti nuqqasijiet li, madankollu, ġew rimedjati b’mod effettiv minn dak iż-żmien ’l hawn u li, b’mod ġenerali, il-proċeduri ta’ ġestjoni u kontroll li hemm stabbiliti bħalissa huma affidabbli; jikkunsidra l-fatt li l-IAS għamel rakkomandazzjonijiet immirati lejn it-titjib ulterjuri tas-sistema ta’ ġestjoni u kontroll, li r-rapport tal-awditjar kien strettament kunfidenzjali u li l-Membri kollha u anke s-Segretarju Ġenerali tal-Qorti rċevew ir-rapport;
	M/A
	49. Jinnota l-Opinjoni tal-Avukat Ġenerali tas-17 ta’ Diċembru 2020, li fiha jiddikjara b’mod ċar li seħħ ksur tal-obbligi li jirriżultaw mill-kariga ta’ Membru tal-Qorti, u li fiha jirrakkomanda sanzjoni korrispondenti maċ-ċaħda ta’ żewġ terzi tad-drittijiet għall-pensjoni tal-Membru partikolari u l-benefiċċju konness, mid-data tas-sentenza f’din il-kawża;
	M/A
	50. Jinnota li l-kompiti kollha tal-awditjar mill-programm ta’ ħidma annwali tal-IAS għall-2019 ingħalqu, bl-eċċezzjoni ta’ tlieta li se jibqgħu għaddejjin fl-2020: “Ftehim ta’ servizz tal-PMO”, “Awditu tal-mudell ta’ ġestjoni tal-kuntratti tal-bini/tal-faċilitajiet” u “Taħriġ ieħor minbarra dak lingwistiku”; jinnota li fl-2019 l-IAS għalaq żewġ kompiti magħżula li kien fadal mill-programm ta’ ħidma annwali tal-2018; jinnota li l-IAS ikkonferma l-importanza strateġika tal-kumitat orizzontali responsabbli għar-rieżamijiet tal-aċċertament tal-kwalità tal-Qorti relatati mal-politiki, l-istandards u l-metodoloġiji tal-awditjar; jilqa’ l-fatt li qed tiġi implimentata r-rakkomandazzjoni tal-IAS għall-iżvilupp tal-arranġamenti għall-kontroll tal-kwalità;
	M/A
	51. Jirrikonoxxi l-fatt li l-IAS irrieżamina l-abbozz ta’ deċiżjoni dwar il-qafas ta’ kontroll intern tal-Qorti fl-2019; jinnota li l-IAS issuġġerixxa li fl-abbozz ta’ deċiżjoni tiġi inkluża dispożizzjoni addizzjonali biex l-uffiċjali awtorizzanti b’delega jingħataw struzzjonijiet ċari biex jimplimentaw il-prinċipji u l-karatteristiċi tal-kontroll intern fl-2019 u biex jagħmlu valutazzjoni ġenerali tal-implimentazzjoni u l-funzjonament tal-qafas ta’ kontroll intern kollu mill-inqas darba fis-sena, u li din għandha ssir għall-ewwel darba, fil-kuntest tar-rapport annwali tal-attività tal-2020 u sa mhux aktar tard minnu;
	M/A
	52. Jilqa’ l-fatt li l-IAS iqis li b’mod ġenerali, saru kontrolli ex post affidabbli għall-biċċa l-kbira tal-oqsma ta’ riskju għoli tal-ħidma tad-direttorati tas-Segretarjat Ġenerali, ibbażati fuq ir-reġistru tar-riskju u l-objettivi operattivi; japprezza l-fatt li qed jinżamm infurmat, partikolarment fil-kuntest tal-problemi tal-passat identifikati minn investigazzjoni tal-OLAF dwar Membru partikolari tal-Qorti, li l-IAS ma osserva l-ebda nuqqas li huwa ta’ importanza tali li jipperikola serjament l-affidabbiltà ġenerali tas-sistemi ta’ kontroll intern stabbiliti mill-uffiċjal awtorizzanti b’delega fir-rigward tal-legalità u r-regolarità tal-operazzjonijiet finanzjarji fl-2019; japprezza li jirċievi tali aġġornamenti anke fil-futur;
	Is-Servizz tal-Awditjar Intern se jkompli jipprovdi din l-informazzjoni lill-awtoritajiet baġitarji fuq bażi annwali permezz tar-rapport annwali tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri lill-awtoritajiet tal-kwittanza dwar il-funzjoni tal-awditjar intern.
	53. Jaqbel mal-istrateġija attwali tal-Qorti li ttejjeb il-valur miżjud tad-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni, tiffoka aktar fuq l-aspetti tal-prestazzjoni tal-azzjoni tal-Unjoni u tiżgura li twassal messaġġi ċari lill-udjenzi; jinnota li fl-2019 grupp ta’ erba’ istituzzjonijiet supremi tal-awditjar, l-istituzzjonijiet supremi tal-awditjar tal-Estonja, tan-Netherlands, tad-Danimarka u tal-Istati Uniti tal-Amerka, wettqu rieżami bejn il-pari tal-istrateġija tal-Qorti; jinnota li r-rapport ġie ppubblikat f’Marzu 2020 u jipprovdi kontribut siewi għall-istrateġija li jmiss;
	M/A
	Trasparenza
	54. Jinnota li l-Membri huma awtorizzati jużaw vetturi uffiċjali fil-qadi ta’ dmirijiet uffiċjali; jinnota li l-użu ta’ vetturi uffiċjali għal vjaġġi oħra mhuwiex inkluż fil-prestazzjoni ta’ tali dmirijiet, u li mill-1 ta’ Jannar 2017, l-ispejjeż u l-kilometri relatati mal-użu ta’ karozzi uffiċjali naqsu b’mod sinifikanti; jenfasizza r-regoli l-ġodda dwar l-użu ta’ karozzi uffiċjali u xufiera biex jiġi żgurat li l-vjaġġi tal-Membri jkunu relatati biss mal-qadi ta’ dmirijiethom; itenni l-opinjoni tiegħu li l-użu ta’ vetturi uffiċjali għall-użu privat qatt ma għandu jsir taħt l-ebda ċirkustanza, meta jitqies li din il-prattika tista’ tagħmel ħsara lir-reputazzjoni tal-Qorti u, b’mod ġenerali, tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni; jinnota li fl-1 ta’ Jannar 2020 daħlu fis-seħħ ir-regoli l-ġodda li introduċew kontribuzzjoni ta’ EUR 100 fix-xahar għall-użu mhux uffiċjali tal-vetturi kif ukoll responsabbiltà min-naħa tal-Membri u s-Segretarju Ġenerali għal ċerti spejjeż u tariffi;
	M/A
	Reġistru tal-liv
	Il-Membri tal-QEA, bħal detenturi oħra ta’ karigi pubbliċi ta’ livell għoli tal-UE f’pożizzjonijiet ekwivalenti f’istituzzjonijiet oħra tal-UE, ma għandhomx drittijiet għal-liv annwali. La huma f’relazzjoni ta’ impjieg mal-istituzzjoni tagħhom, u lanqas huma uffiċjali fil-qafas tar-Regolamenti tal-Persunal. Eżaminar komparattiv tal-prattiki tal-istituzzjonijiet l-oħra fl-2021, b’mod partikolari dawk li l-Membri tagħhom huma koperti mir-Regolament 2016/300, ikkonferma din is-sitwazzjoni.Il-Membri tal-QEA, madankollu, għandhom l-obbligu li jiddedikaw lilhom infushom għall-qadi tal-mandat tagħhom (l-Artikolu 10 dwar “Impenn u lealtà” tal-Kodiċi ta’ Kondotta għall-Membri u l-Membri preċedenti tal-Qorti, ĠU L 30/10, 28.1.2021) għas-servizz tal-Unjoni skont it-Trattati. Dan id-dmir ta’ impenn jinkludi l-obbligu ta’ attendenza għal ċerti laqgħat. Il-QEA stabbiliet proċedura fir-regoli interni tagħha li taħtha 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 sostanzjata għal raġunijiet speċifiċi: mard, ċirkustanzi familjari serji, force majeure jew missjoni. Is-Segretarjat tal-Qorti jżomm reġistru li fih din l-informazzjoni u kwalunkwe dokument ta’ sostenn.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 kien jinkludi informazzjoni dwar dan (il-paġna 49). Fis-snin li ġejjin għandna l-intenzjoni li nkomplu nipprovdu tali informazzjoni dwar l-attendenza tal-Membri. Iċ-ċifri pprovduti juru li r-rata għolja ta’ attendenza ma qajmet l-ebda kwistjoni dwar il-kworum.
	55. Jiddispjaċih li l-Qorti tat biss segwitu limitat ħafna fir-rigward tal-paragrafu 18 tar-riżoluzzjoni ta’ kwittanza tal-2018 dwar il-ħtieġa ta’ reġistru ta’ liv għall-Membri tal-Qorti; jinnota li l-Qorti se tikkunsidra t-twettiq ta’ analiżi komparattiva tar-regoli u l-aħjar prattiki eżistenti f’istituzzjonijiet oħra tal-Unjoni fir-rigward tal-preżenza u l-assenza ta’ persuni f’karigi pubbliċi ta’ livell għoli tal-Unjoni kif definit fir-Regolament (UE) Nru 2016/300; ifakkar li l-Parlament talab lill-Qorti b’mod ċar biex tistabbilixxi proċeduri għaż-żamma ta’ reġistru tal-Membri dwar il-liv annwali, il-liv minħabba mard u l-assenza mix-xogħol għal raġunijiet oħra, bil-għan li tiżgura li l-liv kollu meħud mill-Membri jiġi rreġistrat b’mod effettiv; jisħaq fuq il-fatt li l-prattika attwali tista’ ddgħajjef il-fiduċja taċ-ċittadini u l-istituzzjonijiet tal-Unjoni fil-Qorti;
	56. Jinnota li fid-dawl tal-obbligi tal-Membri li jattendu l-laqgħat kollha tal-Qorti, tal-awli u tal-kumitat amministrattiv li jappartjenu għalihom, is-segretarjat tal-Qorti jżomm reġistru ta’ attendenza; jinnota li dan jirrifletti l-preżenza u l-assenza tal-Membri u juri wkoll liema assenzi huma kkunsidrati bħala skużati mill-President tal-Qorti; jinnota li r-reġistru ta’ attendenza huwa parti mir-regoli tal-Qorti li jimplimentaw ir-regoli ta’ proċedura tagħha;
	M/A
	Każijiet ta’ fastidju
	Fl-2019, is-Servizz Legali rreġistra tliet ilmenti ta’ allegat fastidju. F’żewġ każijiet, l-awtorità tal-ħatra ddeċidiet li tiftaħ investigazzjoni amministrattiva. Iż-żewġ każijiet ġew investigati f’konformità mad-Deċiżjoni Nru 99-2007 tal-Qorti tal-Awdituri li tistabbilixxi regoli ġenerali ta’ implimentazzjoni għat-twettiq ta’ investigazzjonijiet amministrattivi. Każ wieħed ingħalaq mingħajr miżuri dixxiplinarji, billi ma kienx hemm evidenza suffiċjenti li turi li l-allegat fastidju kien seħħ. F’każ ieħor, l-awtorità tal-ħatra kkonkludiet li kienet seħħet imġiba mhux xierqa, u kienet ġiet applikata relegazzjoni fl-iskala. Fil-każ li kien jifdal, il-Kumitat tal-Etika ħareġ opinjoni li fuq il-bażi tagħha l-każ kien ingħalaq mingħajr ma ngħata segwitu. Il-qafas legali intern attwali tal-Qorti relatat mal-fastidju huwa suġġett għal reviżjoni.
	Kunflitt ta’ interess, fastidju, żvelar ta’ informazzjoni protetta
	57. Jitlob lill-Qorti tipprovdi informazzjoni dwar ir-riżultati ta’ tliet ilmenti ta’ fastidju rrappurtati u investigati fl-2019; jinnota li dawn ġew ittrattati skont il-proċeduri stabbiliti fil-politika għaż-żamma ta’ ambjent tax-xogħol sodisfaċenti u l-ġlieda kontra l-fastidju psikoloġiku u sesswali; jirrikonoxxi li f’termini ta’ nefqa, l-investigazzjonijiet ta’ kull każ twettqu internament u għalhekk ma kienu jinvolvu l-ebda spiża addizzjonali; jilqa’ l-intenzjoni li l-politika tal-Qorti dwar il-protezzjoni tal-persunal minn fastidju tiġi evalwata kull tliet snin u li dan l-eżerċizzju kellu jsir fl-2020;
	Qafas etiku
	Il-QEA diġà ħadet kont ta’ proporzjon kbir tar-rakkomandazzjonijiet tal-pari tagħha matul l-aġġornament tal-Kodiċi ta’ Kondotta u tal-qafas etiku għall-Membri, kif ukoll matul l-aġġornament tal-mandat u tal-kompożizzjoni tal-grupp ta’ konsulenti tal-etika. Attwalment qed naħdmu fuq l-aġġornament tal-qafas tal-etika għall-persunal kollu, li se jinkludi valutazzjoni komprensiva tar-riskju fil-qasam tal-etika.Barra minn hekk, il-qafas etiku tal-QEA huwa wieħed mill-aktar awditi potenzjalment rilevanti għall-2023. Il-qafas etiku l-ġdid huwa kklassifikat bħala kompitu ta’ prijorità għolja, iżda l-aġġornament tal-qafas idewwem sal-2022, sabiex ikun jista’ jiġi awditjat fl-2023.
	58. Jenfasizza l-fatt li l-istituzzjonijiet supremi tal-awditjar tal-Polonja u tal-Kroazja wettqu rieżami bejn il-pari sinifikanti tal-qafas etiku tal-Qorti; jinnota li fl-opinjonijiet tal-pari s-sistema ta’ kontroll tal-etika tal-Qorti għandha tittejjeb aktar permezz ta’ valutazzjoni aktar komprensiva tar-riskji tal-etika, b’konsistenza u b’ċarezza akbar fir-regoli tagħha dwar l-etika, u attivitajiet ta’ informazzjoni u komunikazzjoni mtejba;
	59. Jappoġġa l-konklużjonijiet tar-rieżami bejn il-pari fir-rigward tal-ħtieġa li jiġu introdotti aġġornamenti regolari tad-dikjarazzjonijiet ta’ interess, li jżidu l-affidabbiltà tagħhom; jerġa’ jtenni t-tħassib tiegħu li d-dikjarazzjonijiet ta’ interess huma ta’ natura awtodikjaratorja u li, minħabba l-qafas legali attwali, la l-Qorti u lanqas il-Kumitat tal-Etika tagħha m’għandhom setgħat ta’ investigazzjoni biex jiżguraw il-veraċità u l-kompletezza tad-data ddikjarata; jistieden lill-Qorti tiżgura li l-Membri jippreżentaw dikjarazzjonijiet ta’ interess minflok dikjarazzjonijiet ta’ nuqqas ta’ kunflitti ta’ interess; jissottolinja li l-proċeduri attwali, inkluż dawk tal-Kumitat tal-Etika, jeħtieġ li jissaħħu biex jiġi żgurat li ma jkunx hemm kunflitti ta’ interess; jaqbel li l-Kumitat tal-Etika għandu rwol kruċjali sal-punt li l-President u l-Membri tal-Qorti jistgħu jitolbu l-parir tiegħu dwar kwalunkwe kwistjoni li għandha x’taqsam mal-etika u dwar l-interpretazzjoni tal-Kodiċi ta’ Kondotta; jinnota, barra minn hekk, li l-kumitat huwa fdat bl-approvazzjoni ta’ kwalunkwe attività esterna mwettqa mill-Membri, inklużi l-eks Membri li għandhom l-intenzjoni li jwettqu attività fis-sentejn wara li jitilqu mill-Qorti, iżda din fiha nnifisha ma tistax titqies bħala strument effettiv biex tiżgura n-nuqqas ta’ kunflitt ta’ interess kif diġà sottolinjat fir-riżoluzzjoni dwar il-kwittanza tas-sena li għaddiet; jilqa’ l-adozzjoni tal-Kodiċi ta’ Kondotta rivedut għall-Membri u l-eks-Membri tal-Qorti tal-Awdituri u b’mod partikolari l-informazzjoni aktar estensiva meħtieġa fid-Dikjarazzjonijiet ta’ Interess u r-rwol imsaħħaħ tal-Kumitat tal-Etika; jinnota li l-Qorti se tippubblika rapport annwali dwar l-applikazzjoni tal-Kodiċi ta’ Kondotta tagħha; jinnota wkoll li l-Qorti bħalissa qed tirrevedi l-qafas etiku li jikkonċerna l-persunal tagħha;
	Dikjarazzjonijiet
	F’konformità mal-Kodiċi ta’ Kondotta aġġornat reċentement (Jannar 2021) għall-Membri u l-Membri preċedenti tal-Qorti tal-Awdituri, il-Membri tal-Qorti għandhom l-obbligu li jippreżentaw “Dikjarazzjoni ta’ Interessi”, li issa jeħtieġ li tiġi ppreżentata kull sena u aktar ta’ spiss f’ċerti każijiet speċifiċi, bħal fil-każ ta’ bidliet sinifikanti fl-informazzjoni li trid tiġi ddikjarata. Il-Membri huma responsabbli għad-dikjarazzjonijiet tagħhom stess, li huma ppubblikati fuq is-sit web tagħna.L-Artikolu 19(7) tal-Kodiċi ta’ Kondotta l-ġdid tagħna issa jistipula li, kull sena, il-Qorti se tadotta rapport dwar l-applikazzjoni tal-Kodiċi, inkluż ix-xogħol tal-Kumitat tal-Etika. Dan ir-rapport huwa ppubblikat fuq is-sit web tal-Qorti.
	Dikjarazzjoni mill-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni b’delega
	87 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 suspettata; u
	— l-ispejjeż u l-benefiċċji tal-kontrolli huma proporzjonati.
	88 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.
	89 Nikkonferma li ma għandi l-ebda għarfien li hemm xi ħaġa mhux irrappurtata hawnhekk li tista’ tkun ta’ detriment għall-interessi tal-istituzzjoni.
	Il-Lussemburgu, l-24 ta’ Marzu 2022.
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