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Il-Lussemburgu, l-1 ta’ Settembru 2021

L-awdituri se jeżaminaw irreżiljenza tal-istituzzjonijiet tal-UE
matul il-pandemija
Il-pandemija tal-COVID-19 kellha effetti estensivi fuq il-funzjonament tal-istituzzjonijiet
tal-UE. Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) qed twettaq awditu dwar ir-reżiljenza talistituzzjonijiet tal-UE meta ffaċċjaw il-kriżi pandemika, u t-tagħlimiet li qed jieħdu
minnha.
“Il-pandemija tal-COVID-19 kienet tirrikjedi li l-organizzazzjonijiet madwar id-dinja jadattaw ilmetodi ta’ ħidma tagħhom biex jibqgħu operazzjonali,” qal Marek Opiola, il-Membru tal-Qorti
Ewropea tal-Awdituri responsabbli għall-awditu. “L-istituzzjonijiet tal-UE mhumiex eċċezzjoni:
huma ġew mġiegħla jirreaġixxu u jadattaw għaċ-ċirkostanzi l-ġodda. L-awditu tagħna jiffoka fuq
kif irreaġew u fuq it-tagħlimiet li ħadu.”
Il-QEA qed tawditja r-reżiljenza tal-istituzzjonijiet prinċipali tal-UE (il-Parlament, il-Kunsill, ilKummissjoni u l-Qorti tal-Ġustizzja) għall-pandemija tal-COVID-19. L-awditu se jkopri r-rispons li
ngħata fi Brussell, fil-Lussemburgu, fi Strasburgu, u fil-pajjiżi differenti fejn jinsab iċ-Ċentru Konġunt
tar-Riċerka tal-Kummissjoni.
B’mod partikolari, l-awdituri se jeżaminaw jekk l-istituzzjonijiet tal-UE kellhomx pjanijiet għallkontinwità u ta' tħejjija tal-operat li kienu komprensivi u aġġornati regolarment, u jekk dawk ilpjanijiet kinux isegwu standards rikonoxxuti. L-awdituri se jivverifikaw ukoll kif ir-rispons talistituzzjonijiet żviluppa matul il-kriżi, u kif kienu kapaċi jissodisfaw il-mandati rispettivi tagħhom
filwaqt li jwieġbu għall-isfidi l-ġodda li ġew skattati mill-kriżi. Fl-aħħar nett, l-awditu se janalizza ttagħlimiet li l-istituzzjonijiet qed jieħdu biex iħejju għall-ambjent ta’ wara l-pandemija.
Dan l-awditu huwa parti minn sensiela ta’ awditi mwettqa mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri biex
tivvaluta l-impatt tal-kriżi tal-COVID-19 fl-UE. Xogħol ieħor jiffoka fuq ir-rispons tal-politika tal-UE;
dan l-awditu se jeżamina l-istituzzjonijiet tal-UE – l-abilitaturi ta’ dan ir-rispons – infushom.
Reċentement il-QEA ppubblikat żewġ rapporti analitiċi dwar ir-rispons tal-UE għall-kriżi tal-COVID19, wieħed dwar is-saħħa u l-ieħor dwar l-aspetti ekonomiċi, kif ukoll rapport speċjali dwar idL-iskop ta’ din l-istqarrija għall-istampa huwa li jingħataw il-messaġġi prinċipali tal-previżjoni ta’ awditu maħruġa mill-Qorti Ewropea talAwdituri. Il-previżjoni sħiħa hija disponibbli bl-Ingliż fuq eca.europa.eu.
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drittijiet tal-passiġġieri tal-ajru matul il-pandemija. Fil-programm ta’ ħidma tagħha għall-2021 u lil
hinn hija ħabbret li wieħed minn kull erba’ awditi ġodda tagħha din s-sena se jkun relatat malCOVID-19 u mal-pakkett għall-irkupru.
Informazzjoni ġenerali
Kull istituzzjoni tal-UE topera prinċipalment b’mod indipendenti. F’dak li jirrigwarda l-ġestjoni talforza tax-xogħol, l-istituzzjonijiet huma fil-biċċa l-kbira awtonomi fi ħdan qafas regolatorju komuni.
Kwistjonijiet bħal pjanijiet għall-kontinwità tal-operat, valutazzjonijiet tar-riskju, sigurtà tal-IT,
kundizzjonijiet tax-xogħol u ġestjoni tal-bini huma rregolati mir-regoli interni ta’ kull istituzzjoni.
L-awditu huwa skedat li jiġi kkompletat f’nofs l-2022. Il-previżjonijiet ta’ awditi huma bbażati fuq
xogħol ta’ tħejjija li jsir qabel ma jinbeda awditu u jenħtieġ li ma jitqisux bħala osservazzjonijiet,
konklużjonijiet jew rakkomandazzjonijiet tal-awditjar. Il-previżjoni ta’ awditu sħiħa hija disponibbli
bl-Ingliż fuq is-sit web tal-QEA (www.eca.europa.eu).
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