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Introduzzjoni 
01 L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji (“l-Aġenzija”, jew “l-EASME”) 
tinsab fi Brussell. L-Aġenzija ġiet stabbilita għall-perjodu mill-1 ta’ Jannar 2014 sal-
31 ta’ Diċembru 2024 bid-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 
2013/771/UE1. Hija taħdem mill-qrib ma’ seba’ Direttorati Ġenerali tal-Kummissjoni 
biex tikkoordina l-azzjonijiet tal-UE relatati mal-SMEs fl-oqsma tar-riċerka u l-
innovazzjoni, il-kompetittività, l-ambjent u l-azzjoni klimatika, l-affarijiet marittimi u s-
sajd. 

02 Il-Graff 1 tippreżenta ċ-ċifri ewlenin għall-Aġenzija2. 

Graff 1: Iċ-ċifri ewlenin għall-Aġenzija 

 
* Iċ-ċifri tal-baġit huma bbażati fuq l-ammont totali tal-approprjazzjonijiet ta’ pagament disponibbli 

matul is-sena finanzjarja. 

** “Il-persunal” jinkludi uffiċjali, aġenti temporanji u persunal kuntrattwali tal-UE, kif ukoll esperti 
nazzjonali sekondati, iżda jeskludi ħaddiema interim u konsulenti. 

Sors: il-Kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, u l-Kontijiet annwali 
konsolidati proviżorji tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019; iċ-ċifri tal-persunal ipprovduti mill-
Aġenzija. 

Informazzjoni li tappoġġa d-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni 

03 L-approċċ tal-awditjar meħud mill-Qorti jinkludi proċeduri analitiċi tal-awditjar, 
ittestjar dirett tat-tranżazzjonijiet u valutazzjoni tal-kontrolli ewlenin tas-sistemi ta’ 
superviżjoni u kontroll tal-Aġenzija. Dan huwa ssupplimentat b’evidenza pprovduta 
mix-xogħol ta’ awdituri oħrajn u analiżi tal-informazzjoni li l-maniġment tal-Aġenzija 
jkun ipprovda. 

                                                      
1 ĠU L 341, 18.12.2013, p. 73. 

2 Aktar informazzjoni dwar il-kompetenzi u l-attivitajiet tal-Aġenzija hija disponibbli fuq is-sit 
web tagħha: www.ec.europa.eu/easme/. 
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Id-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni pprovduta mill-Qorti lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill – Rapport tal-awditur 
indipendenti 

Opinjoni 
04 Aħna awditjajna: 

(a) il-kontijiet tal-Aġenzija li jinkludu r-rapporti finanzjarji3 u r-rapporti dwar l-
implimentazzjoni tal-baġit4 għas-sena finanzjarja li ntemmet fil-
31 ta’ Diċembru 2019, u 

(b) il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati dawk il-
kontijiet 

kif meħtieġ mill-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(TFUE). 

Affidabbiltà tal-kontijiet 

Opinjoni dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet 

05 Fl-opinjoni tagħna, il-kontijiet tal-Aġenzija għas-sena li ntemmet fil-
31 ta’ Diċembru 2019 jippreżentaw b’mod ġust, fl-aspetti materjali kollha, il-
pożizzjoni finanzjarja tal-Aġenzija fil-31 ta’ Diċembru 2019, ir-riżultati tal-
operazzjonijiet tagħha, il-flussi tal-flus tagħha, u l-bidliet fl-assi netti għas-sena li 
ntemmet dakinhar, skont ir-Regolament Finanzjarju tagħha u r-regoli kontabilistiċi 
adottati mill-uffiċjal tal-kontabbiltà tal-Kummissjoni. Dawn huma bbażati fuq 
standards tal-kontabbiltà għas-settur pubbliku li huma aċċettati 
internazzjonalment. 

                                                      
3 Ir-rapporti finanzjarji jinkludu l-karta tal-bilanċ, ir-rapport tal-prestazzjoni finanzjarja, ir-

rapport tal-flussi tal-flus, ir-rapport tal-bidliet fl-assi netti u sommarju tal-politiki 
kontabilistiċi sinifikanti u noti oħra ta’ spjegazzjoni. 

4 Ir-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit jinkludu r-rapporti li jaggregaw l-
operazzjonijiet baġitarji kollha u n-noti ta’ spjegazzjoni. 
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Legalità u regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma 
bbażati l-kontijiet 

Dħul 
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tad-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet 

06 Fl-opinjoni tagħna, id-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet għas-sena li 
ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2019 huwa legali u regolari fl-aspetti materjali kollha. 

Pagamenti 
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tal-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-
kontijiet 

07 Fl-opinjoni tagħna, il-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet għas-sena 
li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2019 huma legali u regolari fl-aspetti materjali 
kollha. 

Bażi għal opinjonijiet 

08 Aħna wettaqna l-awditu tagħna skont l-Istandards Internazzjonali tal-
Awditjar (ISAs) u l-Kodiċijiet tal-Etika tal-IFAC, u l-Istandards Internazzjonali tal-
Istituzzjonijiet Supremi tal-Awditjar (ISSAIs) tal-INTOSAI. Ir-responsabbiltajiet 
tagħna skont dawn l-istandards jingħataw f’aktar dettall fit-taqsima 
“Responsabbiltajiet tal-awditur” fir-rapport tagħna. F’konformità mal-Kodiċi ta’ 
Etika għall-Kontabilisti Professjonali maħruġ mill-Bord tal-Istandards 
Internazzjonali tal-Etika għall-Kontabilisti (il-Kodiċi tal-IESBA) u mar-rekwiżiti etiċi li 
huma rilevanti għall-awditu tagħna, aħna indipendenti u wettaqna r-
responsabbiltajiet etiċi l-oħra tagħna skont dawn ir-rekwiżiti u l-Kodiċi tal-IESBA. 
Aħna nemmnu li l-evidenza għall-awditjar li ksibna hija suffiċjenti u xierqa biex 
tipprovdi bażi għall-opinjoni tagħna. 

Responsabbiltajiet tal-maniġment u ta’ dawk inkarigati mill-
governanza 

09 Skont l-Artikoli 310 sa 325 tat-TFUE u r-Regolament Finanzjarju tal-Aġenzija, 
il-maniġment tal-Aġenzija huwa responsabbli mit-tħejjija u l-preżentazzjoni tal-
kontijiet tal-Aġenzija abbażi ta’ standards tal-kontabbiltà għas-settur pubbliku li 



 5 

 

huma aċċettati internazzjonalment, u mil-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet 
li fuqhom huma bbażati. Din ir-responsabbiltà tinkludi t-tfassil, l-implimentazzjoni 
u ż-żamma ta’ kontrolli interni rilevanti għat-tħejjija u l-preżentazzjoni ta’ rapporti 
finanzjarji li jkunu ħielsa minn kwalunkwe dikjarazzjoni skorretta materjali, sew 
jekk minħabba frodi u sew jekk minħabba xi żball. Il-maniġment tal-Aġenzija huwa 
responsabbli wkoll milli jiżgura li l-attivitajiet, it-tranżazzjonijiet finanzjarji u l-
informazzjoni riflessi fir-rapporti finanzjarji jkunu jikkonformaw mar-rekwiżiti 
uffiċjali li jirregolaw dawk ir-rapporti. Il-maniġment tal-Aġenzija jerfa’ r-
responsabbiltà aħħarija għal-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom 
huma bbażati l-kontijiet tal-Aġenzija. 

10 Fit-tħejjija tal-kontijiet, il-maniġment tal-Aġenzija huwa responsabbli milli 
jivvaluta l-kapaċità tal-Aġenzija li tkompli bħala negozju avvjat. Huwa jrid 
jiddivulga, kif applikabbli, kull kwistjoni li tolqot l-istatus tal-Aġenzija bħala negozju 
avvjat, u juża l-bażi kontabilistika ta’ negozju avvjat, dment li ma jkunx biħsiebu 
jillikwida l-entità jew itemm l-operazzjonijiet, jew inkella ma jkollu l-ebda 
alternattiva realistika ħlief li jagħmel dan. 

11 Dawk inkarigati mill-governanza huma responsabbli mis-sorveljanza tal-
proċess ta’ rappurtar finanzjarju tal-Aġenzija. 

Ir-responsabbiltajiet tal-awditur għall-awditjar tal-kontijiet u 
tat-tranżazzjonijiet ta’ bażi 

12 L-objettivi tagħna huma li niksbu aċċertament raġonevoli dwar jekk il-
kontijiet tal-Aġenzija jkunux ħielsa minn kwalunkwe dikjarazzjoni skorretta 
materjali u dwar jekk it-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati jkunux legali u 
regolari u li, fuq il-bażi tal-awditu tagħna, nipprovdu lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill jew lil awtoritajiet ta’ kwittanza rispettivi oħra b’dikjarazzjonijiet ta’ 
assigurazzjoni dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet tal-Aġenzija u dwar il-legalità u r-
regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati. Aċċertament raġonevoli 
huwa aċċertament ta’ livell għoli, iżda mhuwiex garanzija li awditu dejjem se 
jaqbad dikjarazzjoni skorretta materjali jew nuqqas ta’ konformità meta dawn 
ikunu jeżistu. Dawn jistgħu jiġu kkaġunati minn frodi jew minn xi żball u jitqiesu 
materjali jekk, individwalment jew flimkien, jistgħu jkunu mistennija, b’mod 
raġonevoli, li jinfluwenzaw id-deċiżjonijiet ekonomiċi li l-utenti jieħdu fuq il-bażi ta’ 
dawn il-kontijiet. 

13 Għad-dħul, aħna nivverifikaw is-sussidji li jiġu riċevuti mingħand il-
Kummissjoni jew mingħand il-pajjiżi li jikkooperaw mal-Aġenzija u nivvalutaw il-
proċeduri tal-Aġenzija għall-ġbir ta’ tariffi u ta’ introjtu ieħor, jekk ikun il-każ. 



 6 

 

14 Għall-infiq, aħna neżaminaw it-tranżazzjonijiet ta’ pagament meta l-infiq ikun 
ġie mġarrab, irreġistrat u aċċettat. Dan l-eżaminar ikopri l-kategoriji kollha ta’ 
pagamenti (inklużi dawk li jkunu saru għax-xiri ta’ assi) minbarra pagamenti bil-
quddiem fil-punt meta jsiru. Il-pagamenti bil-quddiem jiġu eżaminati meta r-
riċevitur tal-fondi jipprovdi ġustifikazzjoni għall-użu xieraq tagħhom u l-Aġenzija 
taċċetta l-ġustifikazzjoni billi tapprova l-pagament bil-quddiem, sew jekk fl-istess 
sena u sew jekk aktar tard. 

15 F’konformità mal-ISAs u l-ISSAIs, aħna neżerċitaw il-ġudizzju professjonali 
tagħna u nżommu xettiċiżmu professjonali tul l-awditu. Barra minn hekk, aħna:  

o Nidentifikaw u nivvalutaw ir-riskji ta’ dikjarazzjoni skorretta materjali tal-
kontijiet u ta’ nuqqas ta’ konformità materjali mit-tranżazzjonijiet ta’ bażi 
mar-rekwiżiti tal-qafas legali tal-Unjoni Ewropea, sew jekk minħabba frodi u 
sew jekk minħabba xi żball, infasslu u nwettqu proċeduri tal-awditjar li 
jirrispondu għal dawk ir-riskji, u niksbu evidenza għall-awditjar li tkun 
suffiċjenti u adegwata biex tipprovdi bażi għall-opinjonijiet tagħna. Ir-riskju li 
ma jinqabdux jew dikjarazzjoni skorretta materjali jew inkella nuqqas ta’ 
konformità b’riżultat ta’ frodi huwa ogħla mir-riskju li dawn ma jinqabdux 
meta jkunu b’riżultat ta’ żball, billi frodi tista’ tinvolvi kollużjoni, 
falsifikazzjoni, ommissjonijiet intenzjonali, rappreżentazzjonijiet żbaljati, jew 
każijiet fejn jinqabżu l-kontrolli interni. 

o Niksbu fehim tal-kontrolli interni rilevanti għall-awditu sabiex infasslu 
proċeduri tal-awditjar li jkunu xierqa fiċ-ċirkustanzi, iżda mhux bl-iskop li 
nagħtu opinjoni dwar l-effettività tal-kontrolli interni. 

o Nevalwaw l-adegwatezza tal-politiki kontabilistiċi użati, ir-raġonevolezza tal-
istimi kontabilistiċi u d-divulgazzjonijiet relatati li jsiru mill-maniġment. 

o Nilħqu konklużjoni dwar l-adegwatezza tal-użu mill-maniġment tal-bażi 
kontabilistika ta’ negozju avvjat u, abbażi tal-evidenza għall-awditjar miksuba, 
jekk tkunx teżisti inċertezza materjali relatata ma’ avvenimenti jew 
kundizzjonijiet li jistgħu jixħtu dubju sinifikanti fuq il-kapaċità tal-Aġenzija li 
tkompli bħala negozju avvjat. Jekk aħna nikkonkludu li tkun teżisti inċertezza 
materjali, aħna meħtieġa niġbdu l-attenzjoni, fir-rapport tal-awditur tagħna, 
għad-divulgazzjonijiet relatati fil-kontijiet jew, jekk dawn id-divulgazzjonijiet 
ma jkunux adegwati, nimmodifikaw l-opinjoni tagħna. Il-konklużjonijiet 
tagħna huma bbażati fuq l-evidenza għall-awditjar miksuba sad-data tar-
rapport tal-awditur tagħna. Madankollu, avvenimenti jew kundizzjonijiet 
futuri jistgħu jwasslu biex entità ma tkomplix bħala negozju avvjat. 

o Nevalwaw il-preżentazzjoni, l-istruttura u l-kontenut ġenerali tal-kontijiet, 
inklużi d-divulgazzjonijiet, u jekk il-kontijiet jirrappreżentawx it-
tranżazzjonijiet u l-avvenimenti ta’ bażi b’mod li tinkiseb preżentazzjoni ġusta. 
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o Niksbu evidenza adegwata u suffiċjenti għall-awditjar dwar l-informazzjoni 
finanzjarja tal-Aġenzija biex nesprimu opinjoni dwar il-kontijiet u t-
tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati. Aħna responsabbli mit-tmexxija, is-
superviżjoni u l-prestazzjoni tal-awditu. Nibqgħu unikament responsabbli 
għall-opinjoni tal-awditjar li nagħtu. 

Aħna nikkomunikaw mal-maniġment rigward, fost oħrajn, l-ambitu u t-twaqqit 
ippjanati tal-awditu u dwar sejbiet sinifikanti tal-awditjar, inklużi defiċjenzi 
sinifikanti fil-kontrolli interni li aħna nidentifikaw matul l-awditu tagħna. Mill-
kwistjonijiet li dwarhom inkunu kkomunikajna mal-Aġenzija, aħna niddeterminaw 
dawk li kienu tal-akbar sinifikat fl-awditjar tal-kontijiet tal-perjodu attwali, u li 
għalhekk huma l-kwistjonijiet ewlenin tal-awditjar. Aħna niddeskrivu dawn il-
kwistjonijiet fir-rapport tal-awditur tagħna, dment li l-liġi jew ir-regolament ma 
jkunux jipprekludu d-divulgazzjoni pubblika dwar il-kwistjoni jew meta, 
f’ċirkustanzi rari ħafna, aħna niddeterminaw li kwistjoni ma għandhiex tiġi 
kkomunikata fir-rapport tagħna minħabba li l-konsegwenzi avversi jekk dan isir 
ikunu mistennija, b’mod raġonevoli, li jkunu akbar mill-benefiċċji ta’ din il-
komunikazzjoni għall-interess pubbliku. 

16 L-osservazzjonijiet li ġejjin ma jixħtux dubju fuq l-opinjoni tal-Qorti. 

Osservazzjoni dwar il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet 

17 L-EASME ffirmat kuntratt għall-forniment ta’ servizzi ta’ appoġġ għal-loġistika għal 
prezz fiss ta’ EUR 40 000. Il-validità tal-kuntratt bdiet fid-data li fiha ġie ffirmat il-
kuntratt. Iżda l-kuntratt ma kienx datat. L-impenn baġitarju korrispondenti kien ġie 
awtorizzat biss tliet xhur u nofs wara li l-impenn legali kien ġie rreġistrat fl-ARES, is-
sistema ta’ ġestjoni tad-dokumenti tal-UE. Dan imur kontra r-Regolament Finanzjarju. 
Għalhekk, il-pagament li sar skont dan il-kuntratt fl-2019, b’valur ta’ EUR 10 435, huwa 
irregolari. Barra minn hekk, dan il-każ ta’ nuqqas ta' konformità ma ġiex irreġistrat fir-
reġistru tal-eċċezzjonijiet, u ma ngħatax segwitu mill-EASME.  

Seħħew ukoll erba’ każijiet ulterjuri bħal dan, taħt ċirkustanzi simili. Deskrizzjonijiet ta’ 
dawn l-iżbalji ulterjuri kienu ġew tabilħaqq irreġistrati fir-reġistru tal-eċċezzjonijiet. 
Dan iqajjem tħassib speċifiku dwar ir-riskju ta’ irregolaritajiet fil-ġestjoni tal-impenji tal-
EASME. 

18 Fi proċedura waħda ta’ reklutaġġ, membru tal-bord tal-għażla kien irrikuża lilu 
nnifsu minħabba kunflitt ta’ interess ma’ kandidat wieħed. Membru ieħor ġie 
nnominat biex jieħu postu. Iżda dan il-membru l-ġdid inħatar formalment fuq il-bord 
wara li ntemmet il-proċedura ta’ reklutaġġ. Dan ifisser li l-proċedura tal-għażla 
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tmexxiet minn bord li ma kienx ġie kkostitwit kif xieraq skont ir-regoli fis-seħħ – żball 
formali serju. Barra minn hekk, il-membru l-ġdid ma kien iffirma l-ebda dikjarazzjoni ta’ 
kunfidenzjalità u ta’ nuqqas ta’ kunflitt ta’ interess, anke jekk kien meħtieġ jagħmel 
dan skont ir-Regolamenti dwar il-Persunal. Dan espona lill-Aġenzija għar-riskju fejn 
kunflitti ta’ interess potenzjali setgħu baqgħu ma nqabdux.  

Osservazzjonijiet dwar il-ġestjoni baġitarja 

19 L-Aġenzija rriportat EUR 4,5 miljun ta’ approprjazzjonijiet ta' impenn mill-2019 
għall-2020 fit-titoli kollha tal-baġit (EUR 3,5 miljun mill-2018 sal-2019). Ir-rata’ ta’ 
riporti kienet speċjalment għolja għat-Titolu III (nefqa għall-appoġġ tal-programmi): din 
laħqet 57 % jew EUR 1,6 miljun, meta mqabbla ma’ 60 % fl-2018 jew EUR 1,6 miljun). 
Dan iżid ir-riskju ta’ rata għolja ta’ kanċellazzjoni, bħal fi snin preċedenti.  

Fir-riporti, aħna sibna l-kwistjonijiet li ġejjin: 

o L-Aġenzija rriportat EUR 145 533 għal attivitajiet ta’ taħriġ skont it-Titolu I 
mingħajr ma dan kien meħtieġ minn xi impenn legali ffirmat. 

o F’Diċembru tal-2019, l-Aġenzija ffirmat kuntratt biex torganizza away day għall-
persunal tagħha, ippjanata għal Marzu tal-2020. Dan il-kuntratt, b’valur li 
jammonta għal EUR 105 355, kien sar bl-użu ta’ approprjazzjonijiet baġitarji għall-
2019. L-Aġenzija kellha tuża dawn l-approprjazzjonijiet għall-2020 b’mod xieraq 
għal dan l-iskop. 

o Skont it-Titolu II, l-Aġenzija xtrat laptops ġodda li swew EUR 64 772 u hardware 
ieħor tal-IT għal EUR 129 304. Il-formola tal-ordnijiet ġiet iffirmata lejn l-aħħar ta’ 
Diċembru tal-2019. F'dak iż-żmien tas-sena, il-baġit antiċipat tal-2020 kien 
disponibbli sabiex ikopri dawn il-ħtiġijiet skont it-Titolu I u t-Titolu II. Għalhekk, l-
użu tal-baġit tal-2019 ma kienx iġġustifikat.  

Dawn l-eżempji jissuġġerixxu li l-Aġenzija qed tagħmel sforz biex tirrapporta rata ta’ 
implimentazzjoni tal-baġit mill-iktar qrib possibbli għal 100 %. Dan jista’ jkun indikattiv 
ukoll li l-Aġenzija qed tforni impenji minn qabel li fil-fatt huma relatati ma’ attivitajiet 
mis-sena ta’ wara. Ir-rata għolja ta’ kanċellazzjoni tas-snin preċedenti timplika wkoll li l-
ħtiġijiet baġitarji għas-sena attwali ġew stmati b’mod eċċessiv. Din is-sitwazzjoni tmur 
kontra l-prinċipju baġitarju tal-annwalità. Biex tirriżolvi dan, jenħtieġ li l-Aġenzija 
tkompli ttejjeb kemm l-ippjanar baġitarju tagħha kif ukoll iċ-ċikli ta’ implimentazzjoni 
tagħha. 



 9 

 

Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti 

20 Ħarsa ġenerali lejn l-azzjoni li ttieħdet b’rispons għall-osservazzjonijiet tal-Qorti 
mis-snin preċedenti tingħata fl-Anness. 

Dan ir-Rapport ġie adottat mill-Awla IV, immexxija mis-Sur Alex Brenninkmeijer, 
Membru tal-Qorti tal-Awdituri, fil-Lussemburgu fit-22 ta’ Settembru 2020. 

 Għall-Qorti tal-Awdituri 

  
 Klaus-Heiner Lehne 
 President 
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Anness - Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti 

Sena Osservazzjonijiet tal-Qorti 

Azzjoni li ttieħdet b’rispons 
għall-osservazzjonijiet tal-Qorti 

(Ikkompletata / Għadha 
għaddejja / Pendenti / M/A) 

2018 
Ir-rata ta’ kanċellazzjoni tal-approprjazzjonijiet baġitarji kienet għolja. Jenħtieġ li l-
Aġenzija ma tirriportax l-approprjazzjonijiet baġitarji ħlief meta dan ikun debitament 
iġġustifikat. 

M/A 

2018 
L-Aġenzija ma għandhiex politika dwar karigi sensittivi biex tidentifika funzjonijiet 
sensittivi, iżżommhom aġġornati u tiddefinixxi miżuri xierqa biex timmitiga r-riskju ta’ 
interessi personali. Jenħtieġ li l-Aġenzija tadotta u timplimenta tali politika. 

Ikkompletata 



It-tweġiba tal-Aġenzija 

17. L-Aġenzija taqbel li l-impenn baġitarju ġie awtorizzat wara l-impenn legali, li kellu 
jkun inkluż fl-eċċezzjonijiet u r-reġistru ta’ nuqqas ta’ konformità.

Għalkemm jeżistu listi ta’ kontroll u struzzjonijiet, l-Aġenzija se ssaħħaħ is-
sensibilizzazzjoni u l-komunikazzjoni għas-servizzi involuti dwar il-proċedura applikabbli, 
il-passi tal-verifiki u l-obbligu li jiġi ffirmat l-impenn baġitarju qabel l-impenn legali. Se 
titqajjem aktar sensibilizzazzjoni u se jiġi organizzat taħriġ addizzjonali biex jiġi żgurat li 
l-eċċezzjonijiet u l-avvenimenti ta’ nuqqas ta’ konformità jiġu rreġistrati b’mod 
sistematiku.

18. Is-sostituzzjoni ta’ membru tal-panel tal-għażla minn membru ieħor, għal intervista 
waħda partikolari ma’ kandidat wieħed, ġiet maqbula mill-membri l-oħra tal-panel tal-
għażla u mill-maniġment superjuri tar-Riżorsi Umani (HR).  Il-membru l-ieħor intgħażel 
b’tali mod li jiġi evitat kunflitt ta’ interess potenzjali. Għalkemm dan ġie indirizzat u 
kkomunikat b’mod trasparenti fi ħdan il-panel tal-għażla, l-Aġenzija taqbel li dawn il-
passi kellhom jiġu dokumentati b’mod formali.

F’dan ir-rigward, fis-sajf tal-2019 l-Aġenzija implimentat lista ta’ kontroll biex tiżgura li l-
passi kollha tal-proċeduri ta’ reklutaġġ jiġu segwiti u dokumentati b’mod uniformi minn 
kull rappreżentant tal-HR. 

19. L-ammont assolut riportat mill-2019 għall-2020 tabilħaqq żdied meta mqabbel mas-
sena preċedenti (minn EUR 3,5 miljun għal EUR 4,5 miljun). Madankollu, il-perċentwal 
tal-baġit riportat minn sena għal oħra baqa’ relattivament stabbli (minn 8 % fl-2019 għal 
9 % fl-2020) filwaqt li l-ammont totali tal-baġit tal-2019 żdied bi 11 % meta mqabbel mal-
2018.

Fir-rigward tal-kuntratt għall-Away Day tal-persunal u x-xiri ta’ materjal tal-IT, l-offerti 
relatati kienu diġà maqbula qabel ma kien disponibbli l-baġit mistenni tal-2020 u 
għalhekk kienu previsti li jkunu impenjati fil-baġit tal-2019. 

L-Aġenzija se tkompli ssaħħaħ il-monitoraġġ tal-baġit biex tiżgura li l-impenji proviżorji 
jkunu kompletament diżimpenjati fl-aħħar tas-sena u se tkompli bis-sensibilizzazzjoni 
biex ittejjeb il-prinċipju baġitarju ta’ annwalità.
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