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Introduzzjoni 
01 L-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta (minn hawn 
’il quddiem “l-Aġenzija”, jew “il-Frontex”), inħolqot bir-Regolament (UE) 2019/1896 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Novembru 2019, li jħassar ir-Regolamenti 
(UE) Nru 1052/2013 u (UE) 2016/16241. L-awtoritajiet nazzjonali tal-Istati Membri 
responsabbli mill-ġestjoni tal-fruntieri u mill-operazzjonijiet ta’ ritorn u l-Aġenzija 
għandhom jikkostitwixxu l-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta. Is-sede tal-
Aġenzija tinsab f’Varsavja. Il-mandat huwa li tiżgura ġestjoni integrata Ewropea tal-
fruntieri bħala responsabbiltà kondiviża tal-Aġenzija u tal-awtoritajiet nazzjonali fil-
fruntieri esterni bil-ħsieb li jkun hemm ġestjoni effiċjenti ta’ dawk kollha li jidħlu billi 
jaqsmu l-fruntieri esterni. Dan jinkludi l-indirizzar tal-isfidi migratorji u t-theddidiet 
futuri potenzjali f'dawk il-fruntieri, u b'hekk jingħata kontribut biex tiġi indirizzata l-
kriminalità serja b'dimensjoni transfruntiera, jiġi żgurat livell għoli ta' sigurtà interna fl-
Unjoni, b'rispett sħiħ tad-drittijiet fundamentali, filwaqt li jiġi ssalvagwardjat il-
moviment liberu tal-persuni fi ħdanha. L-Aġenzija għandu jkollha korp permanenti 
b’kapaċità ta’ mhux aktar minn 10 000 membru tal-persunal operazzjonali. 

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. 

                                                      
1 ĠU L 295, 14.11.2019, p. 1. 

2 Aktar informazzjoni dwar il-kompetenzi u l-attivitajiet tal-Aġenzija hija disponibbli fuq is-sit 
web tagħha: www. frontex.europa.eu. 
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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. 

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 

                                                      
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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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. 

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. 

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

08 Fl-2019, l-Aġenzija mmaniġġjat ftehimiet ta’ għotja ma pajjiżi li jikkooperaw 
għal attivitajiet operazzjonali f’ammont ta’ EUR 183 miljun (EUR 171 miljun fl-
2018), li kienu jirrappreżentaw 55 % tal-baġit tal-Aġenzija. Preċedentement, il-
Qorti rrappurtat li spiss il-prova tal-ispejjeż effettivi kklejmjati minn pajjiżi li 
jikkooperaw ma kinitx suffiċjentement affidabbli jew kompleta, u b’hekk dan ir-
rimborż kien suxxettibbli għal żbalji. F’dan il-kuntest, l-iskema ta’ finanzjament 
simplifikata, fis-seħħ mill-bidu tal-2018, li tkopri t-tqassim tar-riżorsi umani, tidher 
li qed tikkontribwixxi għal piż tax-xogħol amministrattiv imnaqqas, simplifikazzjoni 
akbar, u monitoraġġ aħjar ta’ għotjiet, u b’hekk qed jitnaqqas ukoll ir-riskju ta’ 
żbalji. Madankollu, il-Qorti tiġbed l-attenzjoni għall-fatt li r-rimborżi tan-nefqa 
relatata mat-tagħmir (madwar 35 % tan-nefqa totali għall-attivitajiet operazzjonali 
jew bejn wieħed u ieħor EUR 64 miljun) għadhom ibbażati fuq l-ispiża effettiva u, 
bħala tali, huma aktar suxxettibbli għal żbalji. L-intenzjoni li ssir bidla lejn skema 
għal rimborżi bbażata fuq l-ispejjeż unitarji għal dan it-tip ta’ spiża, sa issa, għadha 
ma rnexxietx fil-forma attwali tagħha. F’dan l-isfond, il-Qorti tagħraf li l-Aġenzija 
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ħadet passi biex ittejjeb il-verifikazzjonijiet ex ante, u tosserva li l-Aġenzija reġgħet 
introduċiet verifikazzjonijiet ex post rigward rimborżi fl-2019, f’konformità mar-
rakkomandazzjonijiet li kienu saru fi snin preċedenti.  

Bażi għal opinjonijiet 

09 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 

10 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 
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. 

11 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. 
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12 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 

13 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. 

14 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. 

15 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. 

16 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 
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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. 

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 
mill-opinjoni tal-awditjar li nagħtu. 

o Qisna x-xogħol tal-awditjar li l-awditur indipendenti estern wettaq fuq il-
kontijiet tal-Aġenzija kif stipulat fl-Artikolu 70(6) tar-Regolament Finanzjarju 
tal-UE, fejn dan kien applikabbli. 

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 
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ikunu mistennija, b’mod raġonevoli, li jkunu akbar mill-benefiċċji ta’ din il-
komunikazzjoni għall-interess pubbliku. 

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

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

18 Bħal fi snin preċedenti, aħna sibna li l-pajjiżi li jikkooperaw mhux dejjem kienu 
ppreżentaw talbiet dwar l-ispejjeż appoġġati minn fatturi, jew minn evidenza oħra, li 
b’mod debitu kienu jissostanzjaw l-ispejjeż effettivi li kienu nġarrbu fl-operazzjonijiet. 
Bħala eżempju, l-Aġenzija rrimborżat EUR 115 000 lill-aġenzija tal-Fruntiera Latvjana 
biex tkopri l-ispejjeż għall-fjuwil u l-lubrikanti li ntużaw f’operazzjoni konġunta. L-
Aġenzija aċċettat fatturi proforma bħala evidenza għall-ispejjeż ikklejmjati. 
Madankollu, dawn huma poloz preliminari ta’ bejgħ, u mhux evidenza tal-ispejjeż 
effettivi li ġġarrbu. F’dan il-każ, aħna kkonkludejna li l-verifikazzjonijiet ex ante 
mwettqa mill-Aġenzija ma kinux effettivi, u li dan ir-rimborż ma kienx konformi mad-
dispożizzjonijiet tal-ftehim ta' għotja. 

19  F’każ ieħor, l-Aġenzija tal-fruntiera Pollakka naqset milli tippreżenta t-talba 
tagħha għar-rimborż ta’ EUR 413 000 għat-tqassim tar-riżorsi umani f’operazzjonijiet 
konġunti fi ħdan il-perjodu ta’ 75 jum li kien stipulat fil-ftehim ta' għotja. Il-fatt li t-talba 
għar-rimborż ukoll kien fiha żbalji dewwem aktar l-ipproċessar tal-pagament. 

20 Fl-istess ħin, il-Qorti tisħaq li huma l-pajjiżi li jikkooperaw li għandhom id-dmir li 
jippreżentaw evidenza ta’ appoġġ li tkun preċiża u f’waqtha flimkien mat-talbiet dwar 
l-ispejjeż.  

Osservazzjonijiet dwar il-kontrolli interni 

21 Fl-2019, l-Aġenzija kompliet tirrekluta persunal ġdid f’konformità mal-mandat 
imwessa’ tagħha. L-ingaġġ għas-sena kien ta’ 218-il membru tal-persunal ġdid. L-
Aġenzija laħqet rata ta’ okkupanza ta’ 82 % tat-tabella tal-persunal fi tmiem is-sena 
(mingħajr ma ġew inklużi l-postijiet tax-xogħol li kienu riżervati għall-korp permanenti). 
L-awditu li wettaqna tar-reklutaġġi li kienu saru matul is-sena wera li l-proċeduri kienu, 
fil-biċċa l-kbira, ħadmu kif maħsub, iżda li jenħtieġ li l-Aġenzija ttejjeb il-gwida li kienet 
ingħatat lill-membri tal-kumitat tal-għażla u tivverifika aktar mill-qrib id-drittijiet 
finanzjarji tal-kandidati għall-pagamenti tas-salarji. 
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Osservazzjonijiet dwar ġestjoni finanzjarja tajba 

22 Aħna awditjajna pagament ta’ EUR 2 miljun li kien inħareġ biex ikopri xogħlijiet ta’ 
rikostruzzjoni li kienu twettqu fil-bini tal-Aġenzija. Sibna li l-Aġenzija kienet immodifikat 
l-arranġamenti kuntrattwali fi stadju tard ħafna tal-proġett. Hija kienet introduċiet il-
possibbiltà li jitwettaq prefinanzjament (float) għal xogħlijiet li għad kellhom jiġu 
kkompletati. Taħt l-arranġamenti kuntrattwali tal-bidu, il-pagamenti kellhom isiru biss 
meta x-xogħlijiet ġew aċċettati. Din id-deċiżjoni saret biex inkella tiġi evitata l-ħtieġa ta’ 
diżimpenn u kanċellazzjoni tal-approprjazzjonijiet relatati. Iżda, billi għamlet din il-
bidla, l-Aġenzija tilfet element ewlieni ta’ kontroll. Minbarra dan, il-konsum ta’ fondi 
ma jirriflettix ir-realtà ekonomika tal-operazzjoni. Lanqas ma jirrifletti l-progress reali 
tax-xogħlijiet. Huwa jaffettwa wkoll l-abbiltà tal-awtoritajiet baġitarji biex 
jimmonitorjaw b’mod xieraq l-implimentazzjoni tal-baġit u s-servizzi tal-Aġenzija. 

Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti 

23 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) 

2014 Id-dokumentazzjoni mill-pajjiżi li jikkooperaw, li ssostni l-infiq ikklejmjat, mhux dejjem 
tkun suffiċjenti. Barra dan, ma ntalab l-ebda ċertifikat tal-awditjar. Ikkompletata 

2015 Hemm riskju mhux indirizzat ta’ finanzjament doppju mill-Fond għas-Sigurtà Interna li 
huwa mmaniġġjat mill-finanzjament tal-Kummissjoni u tal-Frontex. Għadha għaddejja 

2015 

L-Istati li jipparteċipaw f'operazzjonijiet tal-fruntieri jiddikjaraw l-ispejjeż li jkunu 
ġġarrbu fuq il-bażi ta' fuljetti ta' kklejmjar tal-ispejjeż. Fir-Rapport Speċjali Nru 12/2016 
tagħha, il-Qorti rrakkomandat li l-aġenziji għandhom jużaw possibbiltajiet ta' spejjeż 
simplifikati kull meta xieraq, biex jiġu evitati ineffiċjenzi bħal dawn. 

Ikkompletata f’dak li jirrigwarda t-
tqassim tar-riżorsi umani 

Għadha għaddejja għat-tagħmir 
tekniku 

2016 
Il-livell ta’ riporti kien għoli. Mill-pajjiżi li jikkooperaw, hemm ħtieġa li jinkisbu stimi 
aktar preċiżi tal-ispejjeż kif ukoll rappurtar aktar f'waqtu tal-ispejjeż. L-Aġenzija tista’ 
wkoll tqis il-possibbiltà li tintroduċi approprjazzjonijiet baġitarji differenzjati. 

Għadha għaddejja 

2016 Mill-postijiet awtorizzati fit-tabella tal-persunal tal-Aġenzija, imtlew biss 71 %. M/A 
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Sena Osservazzjonijiet tal-Qorti 

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

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

2017 
Fl-2017, l-Aġenzija rrimborżat kompletament l-infiq ikklejmjat mill-Gwardji tal-Kosta tal-
Iżlanda, għalkemm il-fatturi li jiġġustifikaw tip wieħed ta’ nfiq ikklejmjat qatt ma ġew 
ipprovduti. 

M/A 

2017 L-Aġenzija kkofinanzjat ukoll l-infiq ikklejmjat mill-Gwardja Ċivili Spanjola, għalkemm 
mhux l-infiq kollu kien sostnut b’evidenza. M/A 

2017 
Għalkemm l-Aġenzija kienet diġà ttrażlokat għas-sede attwali tagħha fl-2014, hija għad 
ma għandhiex Pjan tal-Kontinwità tal-Operat komprensiv approvat mill-Bord 
Amministrattiv. 

Għadha għaddejja 

2017 

L-Aġenzija reġgħet ikkanċellat ammont kbir ta’ approprjazzjonijiet impenjati riportati 
mis-sena preċedenti għal rimborżi ta’ infiq lil pajjiżi li jikkooperaw f’operazzjonijiet 
konġunti, li għal darb’oħra wera li l-pajjiżi li jikkooperaw reġgħu stmaw 
konsiderevolment b’mod eċċessiv l-infiq li jrid jiġi rrimborżat mill-Aġenzija. 

Ikkompletata 

2017 

Fl-2017, l-approprjazzjonijiet disponibbli għall-operazzjonijiet ta’ ritorn ammontaw għal 
EUR 66,5 miljun. Madankollu, l-operazzjonijiet ma żammewx il-pass mal-
approprjazzjonijiet disponibbli u, għalhekk, l-Aġenzija rritornat EUR 13,5 miljun lill-
Kummissjoni. Barra minn hekk, l-Aġenzija rritornat EUR 4 miljun mit-Titolu I tal-baġit 
billi ma setgħetx tirrekluta l-għadd ippjanat ta’ impjegati ġodda fl-2017. 

Ikkompletata 
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Sena Osservazzjonijiet tal-Qorti 

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

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

2017 L-ibbaġitjar u l-użu ta’ riżervi mhux statutorji mhumiex konformi mal-prinċipju tal-
ispeċifikazzjoni baġitarja u jnaqqas it-trasparenza tal-baġit. M/A 

2017 
L-Aġenzija tippubblika avviżi ta’ postijiet battala fuq is-sit web proprju tagħha u 
permezz ta’ mezzi oħra, iżda mhux fuq is-sit web tal-Uffiċċju Ewropew għas-Selezzjoni 
tal-Persunal (EPSO). 

Ikkompletata 

2017 

E-procurement: sa tmiem l-2017, l-Aġenzija kienet introduċiet l-għodod għall-
fatturazzjoni elettronika (e-invoicing) u għall-pubblikazzjoni elettronika ta’ dokumenti 
relatati ma’ avviżi dwar kuntratti (e-tendering) għal ċerti proċeduri, iżda mhux dawk 
għall-preżentazzjoni elettronika ta’ sejħiet għall-offerti (e-submission). 

Ikkompletata 

2018 L-Aġenzija għamlet rimborżi lil pajjiżi li jikkooperaw, mingħajr id-dokumentazzjoni ta’ 
sostenn meħtieġa. Għadha għaddejja 

2018 L-Aġenzija ffinanzjat l-użu ta’ ajruplan u ta’ bastiment mingħajr l-evidenza meħtieġa 
għal kategorija waħda tal-infiq iddikjarat. M/A 

2018 
Il-verifikazzjonijiet ex ante kienu ineffettivi. Jenħtieġ li l-Aġenzija taħdem fuq l-iżvilupp 
ta’ skema ta’ finanzjament simplifikata u trasparenti li tkopri wkoll l-ispejjeż relatati 
mat-tagħmir.  

Għadha għaddejja 
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Sena Osservazzjonijiet tal-Qorti 

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

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

2018 

Il-FRONTEX iffirmat kuntratt qafas għall-ammont stmat inizjalment għalkemm dan kien 
kważi 30 % ogħla mill-offerta finanzjarja tal-offerent. Jenħtieġ li l-Aġenzija tagħmel 
stimi aktar realistiċi tal-valuri tal-kuntratti u tapplika ġestjoni finanzjarja rigoruża tal-
kuntratti tal-IT. 

Ikkompletata 

2018 Jenħtieġ li l-Aġenzija tadotta u timplimenta politika dwar karigi sensittivi. Għadha għaddejja 

2018 Ir-riporti baġitarji għall-2019 u r-riporti kkanċellati fl-2018 kienu għoljin. Jenħtieġ li l-
Aġenzija tistinka biex tipproduċi stimi tal-ispejjeż u previżjonijiet tal-baġit aktar preċiżi. Għadha għaddejja 

2018 L-Aġenzija rnexxielha tikkompleta 83 % biss tat-tabella tal-persunal tagħha. Għadha għaddejja 



 

 

Tweġiba tal-Aġenzija Ewropea għall-

Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta 

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

08. L-Aġenzija tilqa’ l-fatt li l-Qorti tagħraf li l-Aġenzija ħadet passi biex ittejjeb il-
verifikazzjonijiet ex ante u li l-Qorti tinnota li l-Aġenzija reġgħet introduċiet 
verifikazzjonijiet ex post rigward rimborżi fl-2019, f’konformità mar-
rakkomandazzjonijiet li kienu saru fi snin preċedenti. 

L-Aġenzija ħadet passi serji biex tintegra u tħaddem skema ta’ finanzjament simplifikata 
(spejjeż ta’ unità), inkluż ukoll il-finanzjament tal-użu ta’ tagħmir tqil. Sfortunatament, 
il-proġett relatat ma’ numru pjuttost limitat ta’ Stati Membri li jixtiequ jipparteċipaw, 
wera nuqqasijiet sinifikanti li tqiesu bħala bbilanċjar ħażin u mhux favorevoli mill-
perspettiva tal-Istati Membri. 

L-istabbiliment tal-Korp Permanenti u l-ġabra ta’ tagħmir li huwa proprjetà tal-Aġenzija 
se jintużaw biex jerġgħu jiġu mnedija aktar passi biex jerġgħu jitfasslu u jiġu ssimplifikati 
l-modalitajiet għar-rimborżi lill-Istati Membri u l-Pajjiżi Assoċjati ma’ Schengen. 

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

18. Il-Gwardja tal-Fruntiera tal-Istat tal-Latvja infurmat li d-dokument mogħti biex isostni 
t-talba tagħhom qed jirrispetta l-qafas regolatorju tal-Latvja. L-awtoritajiet Latvjani ġew 
investigati dwar l-istanza indikata mill-Qorti u rrappurtaw li t-talba ġiet ippreżentata 
bħala li tissodisfa l-kundizzjonijiet imsemmija hawn fuq.  Fid-dawl ta’ dan ta’ hawn fuq, 
il-Frontex qieset li l-proċess jagħti assigurazzjoni suffiċjenti tar-realtà tal-ispejjeż 
rimborżati bħala li jiddependu fuq l-assigurazzjoni tal-ambjent ta’ kontroll tal-Latvja. 
Matul il-kontroll ex post, l-Aġenzija vverifikat l-infiq ikkontestat mar-rendikonti bankarji. 
Madankollu, wara l-osservazzjoni tal-Qorti, il-benefiċjarju ġie nnotifikat li l-fatturi 
proforma mhux se jibqgħu jiġu aċċettati aktar bħala dokumenti ta’ sostenn. 

19. L-Awtorità Pollakka ppreżentat it-talba għal pagament finali jum wara d-data ta’ 
skadenza uffiċjali. L-Aġenzija tixtieq tfakkar li fl-2018, kienet ġiet introdotta skema ta’ 
għotjiet simplifikata għall-iskjerar ta’ uffiċjali. Il-pagamenti finali għall-għotjiet tal-2018 
kienu tal-ewwel taħt l-iskema l-ġdida ta’ finanzjament u l-proċedura ta’ pagament finali 
kienet għalhekk estiża ħafna sabiex tiġi żgurata ġestjoni finanzjarja tajba.  F’konformità 
mal-Artikolu 20 tal-ftehim ta’ għotja, il-Frontex bdiet il-verifika tad-dokumentazzjoni 



 

 

ppreżentata. Imbagħad intgħażel it-tieni kampjun skont il-politika ta’ kontroll ex ante fis-
seħħ, il-kampjun ġie vverifikat u r-rapport ta’ monitoraġġ finali tlesta fis-
17 ta’ Ġunju 2019. Fit-18 ta’ Ġunju 2019 il-Polonja ssottomettiet talba kkoreġuta għall-
pagament finali bbażata fuq ir-rapport ta’ monitoraġġ finali. 

Osservazzjonijiet dwar il-kontrolli interni 

21. Il-valutazzjoni tal-livelli ta’ sodisfazzjon ta’ kwalunkwe kriterju (għajr it-tip ta’ iva/le) 
minn membri individwali tal-Kumitati tal-Għażla hija att ta’ ġudizzju individwali magħmul 
parzjalment skont l-għarfien espert u l-esperjenza speċifiċi ta’ kull membru u skont l-
iskala komuni stabbilità mill-kumitat. Il-kumplimentarjetà tal-atti individwali tal-ġudizzju 
toħloq flimkien il-bilanċ fil-konklużjonijiet tal-bord u mhijiex indikatur ta’ nuqqas ta’ 
kolleġġjalità u allinjament fil-konklużjonijiet milħuqa. Il-Frontex torganizza taħriġ għall-
membri tal-Kumitat tal-Għażla biex tiżgura li jkollhom l-għarfien xieraq biex iwettqu r-
rwol tagħhom filwaqt li jirrispettaw il-marġini ta’ diskrezzjoni u indipendenza li għandu 
kull kumitat tal-għażla. Il-punteġġ “konsolidat” biss miftiehem u approvat mill-membri 
kollha tal-Kumitat tal-Għażla huwa l-uniku eżitu uffiċjali ta’ deliberazzjonijiet kollettivi 
tal-Kumitati tal-Għażla. 

Id-drittijiet u l-intitolamenti stabbiliti mill-PMO għall-persunal ġew ikkomunikati lill-
Frontex fis-6 ta’ Frar 2020, wara l-pubblikazzjoni u l-ħlas tal-pagi. Is-salarji tal-membri l-
ġodda huma kkontrollati skont id-deċiżjonijiet dwar id-drittijiet u l-intitolamenti u fil-każ 
ta’ diskrepanzi skoperti, il-PMO għandu jkun infurmat sat-12-il jum tax-xahar. Din l-
informazzjoni ntbagħtet lill-PMO fil-limitu ta’ żmien stipulat u l-korrezzjoni, b’effett 
retroattiv, saret mal-pagi ta’ Marzu. 

Osservazzjonijiet dwar ġestjoni finanzjarja tajba 

22. Ix-xogħlijiet ta’ rikostruzzjoni ma setgħux jitlestew kif ippjanat minħabba 
diffikultajiet serji fis-suq tal-kostruzzjoni tal-Polonja li baqgħu mhux fil-kontroll kemm 
tal-Frontex kif ukoll tal-proprjetarju. Dawk l-iżviluppi negattivi affettwaw il-proġett 
qabel, iżda kien biss lejn l-aħħar tas-sena li sar possibbli li wieħed jassumi b’livell 
suffiċjenti ta’ assigurazzjoni liema xogħlijiet se jitlestew fl-2019 u liema se jkun meħtieġ 
li jiġu ffinalizzati fl-2020. 
Il-prefinanzjament kien soluzzjoni li ppermettiet li titkompla u titlesta r-rikostruzzjoni 
tal-bini. L-Aġenzija ma ċedietx kontroll ewlieni, anzi għall-kuntrarju baqgħet f’kontroll 
sħiħ: il-prefinanzjament tħallas lill-proprjetarju u mhux lill-kuntrattur; il-proprjetarju ma 
jagħmel l-ebda pagament lill-kuntrattur sakemm porzjon tax-xogħlijiet li tlestew ikun ġie 
aċċettat kemm mill-Frontex kif ukoll mill-proprjetarju. Il-proprjetarju se jirritorna lura 
lill-Frontex kwalunkwe fondi mhux użati, b’dan kollu jiġi ggarantit b’salvagwardji 
kuntrattwali. 



 

 

Mil-lat ta’ proporzjonalità, il-prefinanzjament jikkorrispondi għal madwar 3.5 spejjeż tal-
kera fix-xahar imħallsa minn Frontex taħt il-kuntratt ta’ kiri għalhekk kwalunkwe użu 
ħażin potenzjali tal-fondi mill-proprjetarju jista’ jiġi paċut kontra l-fatturi attwali għall-
kera. Fid-dawl ta’ dan t’hawn fuq, l-Aġenzija żammet il-monitoraġġ xieraq tal-baġit u tal-
attivitajiet tagħha, anke lejn l-awtoritajiet baġitarji. 



 

DRITTIJIET TAL-AWTUR 
© L-Unjoni Ewropea, 2020. 

Il-politika tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) dwar l-użu mill-ġdid hija implimentata 
bid-Deċiżjoni Nru 6-2019 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri 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), il-kontenut tad-dokumenti tal-QEA, li huwa proprjetà tal-UE, huwa liċenzjat 
taħt il-liċenzja Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Dan ifisser li 
l-użu mill-ġdid huwa awtorizzat, dment li l-awturi jingħataw kreditu xieraq u li l-bidliet
jiġu indikati. Il-persuni li jużaw mill-ġdid dan il-kontenut ma jistgħux ibiddlu s-sinifikat
jew il-messaġġ oriġinali tad-dokumenti. Il-QEA ma għandhiex tkun responsabbli għal
kwalunkwe konsegwenza relatata mal-użu mill-ġdid.

Inti meħtieġ tikseb drittijiet addizzjonali ċari jekk kontenut speċifiku juri individwi 
privati identifikabbli, pereżempju f’ritratti li jkun fihom il-membri tal-persunal tal-QEA, 
jew jekk ikun jinkludi xogħlijiet ta’ parti terza. Fejn ikun inkiseb permess, tali permess 
għandu jikkanċella 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, inti jista’ jkun li jkollok 
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 u inti ma għandekx il-liċenzja biex tużahom. 

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

Użu tal-logo tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri 

Ma jistax isir użu mil-logo tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri 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/
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