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Sommarju eżekuttiv 
I Fi tmiem Jannar 2020, l-ewwel każ tal-COVID-19 ġie rreġistrat uffiċjalment fl-Ewropa. 
F’affari ta’ ftit ġimgħat, il-marda nfirxet madwar l-UE, u dan ġiegħel il-biċċa l-kbira mill-
Istati Membri jistabbilixxu miżuri biex inaqqsu r-rata ta’ infezzjoni. Billi ċ-ċittadini 
tħeġġu jibqgħu d-dar u jaħdmu minn hemm, l-istituzzjonijiet tal-UE kellhom isibu modi 
biex jiżguraw il-kontinwità tal-operat. 

II L-objettiv ta’ dan l-awditu kien li jivvaluta r-reżiljenza tal-istituzzjonijiet tal-UE: il-
livell ta’ tħejjija tagħhom, kif laħħqu mal-pandemija tal-COVID-19, u x’tagħlimiet siltu 
minnha. B’mod partikolari, aħna eżaminajna jekk l-istituzzjonijiet: 

(a) segwewx standards rikonoxxuti fil-pjanijiet għall-kontinwità tal-operat tagħhom, u 
jekk dawn il-pjanijiet kinux adattati għat-tip ta’ tfixkil ikkawżat minn pandemija; 

(b) kinux kapaċi jiffunzjonaw, filwaqt li jimminimizzaw it-tfixkil u jwettqu r-rwoli 
rispettivi tagħhom kif assenjati skont it-Trattati tal-UE; u 

(c) siltux tagħlimiet biex jadattaw għall-ambjent tagħhom ta’ wara l-COVID-19. 

III L-awditu li wettaqna kopra erba’ istituzzjonijiet tal-UE: il-Parlament Ewropew, il-
Kunsill, il-Kummissjoni Ewropea, u l-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE. L-awditu ffoka fuq kif l-
amministrazzjonijiet tal-istituzzjonijiet immaniġġaw il-kriżi bejn Frar 2020 u Lulju 2021. 
Aħna ħadna inkunsiderazzjoni d-deċiżjonijiet li ttieħdu wara Lulju 2021, jekk dawn 
kellhomx impatt fuq l-ambjent tal-istituzzjonijiet wara l-COVID-19. 

IV Aħna kkonkludejna li l-istituzzjonijiet tal-UE wrew ir-reżiljenza tagħhom quddiem 
il-pandemija tal-COVID-19. Ir-rispons tagħhom kien rapidu u flessibbli, u bbenefika 
minn investimenti preċedenti fid-diġitalizzazzjoni. Madankollu, għadhom ma evalwawx 
bis-sħiħ il-livell sa fejn modi ġodda ta’ ħidma introdotti b’rispons għall-COVID-19 
x’aktarx li jkunu effiċjenti jew iwasslu għal iffrankar fl-ambjent ta’ wara l-kriżi. 

V Sibna li l-pjanijiet għall-kontinwità tal-operat tal-istituzzjonijiet awditjati kellhom l-
istruttura meħtieġa biex iservu bħala bażi għar-rispons tagħhom għall-kriżi, iżda ma 
kinux maħsuba għal tfixkil b’terminu twil jew għal kriżi tas-saħħa b’terminu twil, u 
kellhom jiġu kkomplementati minn deċiżjonijiet ad hoc. Ma kien hemm l-ebda forum 
iddefinit fil-pjanijiet għall-kontinwità tal-operat għall-istituzzjonijiet biex jikkonsultaw lil 
xulxin malajr dwar id-deċiżjonijiet li kienu qed jieħdu biex jagħtu rispons għall-kriżi. 
Biex jiżguraw ċerta koerenza fl-azzjonijiet tagħhom, huma bnew fuq strutturi eżistenti 
biex jikkondividu l-informazzjoni u rnexxielhom jillimitaw id-diverġenza fir-risponsi 
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tagħhom. L-awtonomija tagħhom, ir-rwoli differenti tagħhom, u r-regoli nazzjonali varji 
li huma kellhom jieħdu inkunsiderazzjoni limitaw il-kapaċità tagħhom li jkollhom 
rispons identiku. 

VI Sibna wkoll li l-istituzzjonijiet awditjati fasslu u implimentaw rispons flessibbli 
għall-kriżi. Huma adattaw ir-regoli ta’ proċedura tagħhom biex jissalvagwardjaw l-
attivitajiet ewlenin tagħhom, u ddikjaraw il-bini tagħhom bħala pprojbit għall-membri 
tal-persunal li l-preżenza tagħhom ma kinitx essenzjali. Dan ippermettielhom 
jimminimizzaw it-tfixkil u jwettqu r-rwoli assenjati lilhom mit-Trattati. Fil-bidu tal-kriżi, 
l-istituzzjonijiet kellhom livelli differenti ta’ tagħmir biex il-persunal tagħhom ikun jista’ 
jaħdem mill-bogħod. Madankollu, kollha kemm huma rnexxielhom jgħammru l-
persunal kollu tagħhom b’soluzzjonijiet ta’ telexogħol fi żmien sitt ġimgħat. Bħala parti 
mir-rispons tagħhom, l-istituzzjonijiet aċċelleraw il-mobilizzazzjoni ta’ proġetti ta’ 
modernizzazzjoni tal-IT bħal għodod ġodda ta’ komunikazzjoni u kollaborazzjoni, flussi 
ta’ xogħol mingħajr karti, flimkien ma’ użu akbar ta’ firem elettroniċi u e-fatturazzjoni. 
Minkejja l-progress li sar, is-servizzi amministrattivi għadhom ma ġewx kompletament 
diġitalizzati. 

VII L-istituzzjonijiet bdew jirriflettu fuq it-tagħlimiet li nsiltu mill-kriżi tal-COVID-19 
lejn tmiem ir-rebbiegħa 2020, u komplew din ir-riflessjoni matul il-kriżi. Aħna sibna li l-
kriżi kellha impatt finanzjarju limitat b’terminu qasir għall-istituzzjonijiet, billi l-iffrankar 
miksub f’xi oqsma ta’ nfiq, bħall-ivvjaġġar, intuża biex jiffinanzja investimenti fl-IT. Il-
biċċa l-kbira mill-istituzzjonijiet awditjati kienu introduċew modi ġodda ta’ ħidma qabel 
il-kriżi tal-COVID-19. Dawn il-bidliet ġew aċċellerati mill-kriżi, u l-istituzzjonijiet kollha 
jistennew li l-maniġġar tal-ivvjaġġar u tal-bini ikun differenti wara l-COVID-19. Il-
valutazzjoni tal-effiċjenza tal-modi l-ġodda ta’ ħidma kienet parzjali – hija aktar 
avvanzata għall-attivitajiet ewlenin milli għall-kompiti ta’ appoġġ. Fl-aħħar nett, l-
impatti baġitarji u ambjentali tal-arranġamenti ta’ ħidma l-ġodda ma ġewx evalwati 
b’mod konsistenti. 

VIII Abbażi ta’ dawn is-sejbiet, aħna nirrakkomandaw li l-erba’ istituzzjonijiet 
awditjati: 

(a) fil-pjanijiet għall-kontinwità tal-operat tagħhom, jinkludu t-tfixkil b’terminu twil u 
dispożizzjonijiet għal kooperazzjoni interistituzzjonali; 

(b) jiżviluppaw aktar id-diġitalizzazzjoni tas-servizzi amministrattivi; u 

(c) jivvalutaw l-adattezza ta’ modi ġodda ta’ ħidma fl-ambjent ta’ wara l-COVID-19. 
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Introduzzjoni 
01 Fi tmiem Jannar 2020, l-ewwel każ tal-COVID-19 ġie rreġistrat uffiċjalment fl-
Ewropa. F’affari ta’ ġimgħat, il-marda nfirxet madwar l-UE, u dan ġiegħel il-biċċa l-kbira 
mill-Istati Membri jistabbilixxu miżuri biex jippruvaw inaqqsu l-firxa tagħha. 

02 F’dan il-kuntest, il-kapaċità tal-amministrazzjonijiet pubbliċi biex ikomplu 
jiffunzjonaw kienet essenzjali biex il-gvernijiet u l-organizzazzjonijiet internazzjonali 
jkunu jistgħu jwettqu r-rwoli tagħhom u jagħtu rispons għall-kriżi. Din il-kapaċità 
tissejjaħ reżiljenza: il-kapaċità ta’ assorbiment tal-impatti negattivi li jkunu nħolqu, jew 
li jkun hemm irkupru, ġaladarba diżastru jkun seħħ1. Permezz tar-reżiljenza, l-
organizzazzjonijiet isiru aktar b’saħħithom. 

03 L-istituzzjonijiet tal-UE kienu ġew ikkonfrontati bi kriżijiet tas-saħħa u s-sikurezza 
fil-passat reċenti: it-tifqigħa tal-Ebola (2014) għad-delegazzjonijiet tal-UE, u l-attakki 
terroristiċi ta’ Brussell (2016) u Strasburgu (2018). Minkejja dan, l-iskala u d-durata tal-
kriżi tal-COVID-19 kienu mingħajr preċedent. L-aspetti prinċipali tal-funzjonament tal-
istituzzjonijiet milquta mill-kriżi tal-COVID-19 kienu: 

o governanza u politiki: proċessi deċiżjonali biex tiġi żgurata l-kontinwità tal-operat, 
u aġġornament tal-programmi ta’ ħidma biex tiġi riflessa r-rivalutazzjoni tal-
prijoritajiet; 

o maniġġar tal-forza tax-xogħol: soluzzjonijiet alternattivi għall-preżenza fiżika fuq 
il-post tax-xogħol u bidliet fil-politiki tar-Riżorsi Umani biex tiġi żgurata l-
prestazzjoni kontinwa tal-persunal; 

o IT: disponibbiltà ta’ laptops u soluzzjonijiet oħra tat-telexogħol, li jippermettu t-
teħid ta’ deċiżjonijiet mill-bogħod, u jiżguraw il-kunfidenzjalità tal-informazzjoni u 
l-protezzjoni tad-data; 

o bini: manutenzjoni tal-bini fil-modalità operazzjonali, filwaqt li jiġu żgurati s-
sigurtà fiżika u l-maniġġar tal-aċċess għall-bini. 

                                                      
1 GUID 5330 – Guidance on Auditing Disaster Management. 

https://www.issai.org/wp-content/uploads/2020/12/GUID-5330-English.pdf
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04 L-aspetti tal-governanza u tal-politiki jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tal-President u 
s-Segretarju Ġenerali ta’ kull istituzzjoni. Is-Segretarji Ġenerali huma responsabbli 
wkoll minn kwistjonijiet relatati mal-maniġġar tal-forza tax-xogħol, l-IT u l-bini. F’dan ir-
rapport, ir-referenzi għal deċiżjonijiet meħuda minn istituzzjoni għandhom jinftiehmu 
bħala li jkopru kemm id-deċiżjonijiet meħuda mis-servizzi taħt ir-responsabbiltajiet tas-
Segretarji Ġenerali kif ukoll dawk meħuda mill-membri tal-istituzzjoni (Membri tal-
Parlament – MEPs, rappreżentanti tal-Istati Membri fil-Kunsill, Kummissarji, Imħallfin, 
Avukati Ġenerali u Reġistraturi tal-QĠUE). 

05 Ir-rwol ta’ kull istituzzjoni huwa ddefinit mit-Trattati2. Filwaqt li l-istituzzjonijiet 
huma indipendenti minn xulxin, huma mistennija li jipprattikaw kooperazzjoni sinċiera 
reċiproka3. Għal dak li għandu x’jaqsam ma’ maniġġar tal-forza tax-xogħol, dawn huma 
fil-biċċa l-kbira awtonomi fi ħdan il-qafas komuni stabbilit fir-regolamenti tal-persunal4. 
Kull istituzzjoni għandha r-regoli ta’ proċedura tagħha stess li jittrattaw kwistjonijiet 
bħal: organizzazzjoni interna, regoli deċiżjonali, u relazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet oħra. 
Meta taw rispons għall-kriżi, l-istituzzjonijiet segwew il-leġiżlazzjoni fis-seħħ fl-Istati 
Membri ospitanti tagħhom u aġġustaw id-deċiżjonijiet tagħhom kif meħtieġ. 

06 Il-Figura 1 turi d-deċiżjonijiet meħuda mill-istituzzjonijiet biex jagħtu rispons 
għall-evoluzzjoni tas-sitwazzjoni tas-saħħa u għar-regoli nazzjonali fis-seħħ. 

                                                      
2 It-Titolu III tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. 

3 L-Artikolu 13 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. 

4 Ir-Regolament Nru 31 (KEE), 11 (KEEA), li jistabbilixxi r-Regolamenti tal-Persunal għall-
Uffiċjali. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:12016M/TXT&from=MT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:12016M/TXT&from=MT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=MT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=MT
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Figura 1 – Deċiżjonijiet meħuda mill-istituzzjonijiet b’rispons għall-kriżi 
tal-COVID-19, Jannar 2020 sa Lulju 2021 

 
Sors: il-QEA, ibbażat fuq il-WHO, iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard, u d-data tal-
istituzzjonijiet tal-UE. 

Avvenimenti relatati mas-saħħa
Deċiżjonijiet tal-istituzzjonijiet tal-UE 

Azzjonijiet tal-Istati Membri tal-UE

24.1.2020 L-ewwel każ uffiċjali fl-Ewropa

1.5.2021 Tilqim fl-UE: 
24.6 % (doża waħda)/9.1 % (bis-sħiħ)

Minn Mejju 2021 Tneħħija progressiva tar-
restrizzjonijiet

1.7.2021 Tilqim fl-UE: 
51.3 % (doża waħda)/33.8 % (bis-sħiħ)

Dħul fis-seħħ taċ-Ċertifikat COVID Diġitali 
tal-UE biex jiffaċilita l-ivvjaġġar fl-UE

Jannar
2020 

Frar
2020 

Marzu
2020 

April
2020 

Mejju
2020 

Ġunju
2020 

Lulju
2020 

Awwissu
2020 

Settembru
2020 

Ottubru
2020 

Novembru
2020 

Diċembru
2020 

Jannar
2021 

Frar
2021 

Marzu
2021 

April
2021 

Mejju
2021 

Ġunju
2021 

Lulju
2021 

6.2.2020 Sospiż l-ivvjaġġar tal-persunal tal-
UE lejn iċ-Ċina, Hong Kong u l-Macao

24.2.2020 Restrizzjonijiet fuq l-ivvjaġġar 
għall-persunal tal-UE lejn l-Italja u partijiet 
minn Franza

27.12.2020 Bidu tal-kampanja 
ta’ tilqim fl-UE

Jannar-Frar 2021 Tilqim ta’ gruppi 
vulnerabbli

Restrizzjonijiet ta’ livell medju fis-seħħ: 
curfews, għeluq ta’ ħwienet, restrizzjonijiet 
fuq is-settur tal-ospitalità u fuq l-ivvjaġġar

9.3.2020 L-Italja l-ewwel Stat Membru tal-
UE li jidħol f’lockdown

16.3.2020 It-telexogħol huwa n-norma fl-
istituzzjonijiet tal-UE

Marzu-Mejju 2020 Lockdowns u 
restrizzjonijiet fl-UE kollha, għeluq tal-

fruntieri

25.5.2020 Il-Kummissjoni tibda l-pjan ta’ 
ritorn gradwali tagħha lejn l-uffiċċju. Jerġgħu 
jibdew is-seduti ta’ smigħ fil-Qorti tal-
Ġustizzja

Mejju-Ġunju 2020 Taffija progressiva tar-
restrizzjonijiet

Lulju-Settembru 2020 Preżenza akbar fl-
uffiċċju fl-istituzzjonijiet (sa 30 %)

Minn Ġunju 2021 Preżenza akbar 
progressiva fil-bini
Il-Parlament jirritorna lejn Strasburgu għall-
plenarja ta’ Ġunju

Minn nofs Ottubru 2020
Preżenza fl-uffiċċju fl-istituzzjonijiet limitata 
għall-persunal kritiku

Tmiem Ottubru 2020 Introduzzjoni 
progressiva mill-ġdid tar-restrizzjonijiet, 

inklużi lockdowns

Marzu-April 2021 Aktar restrizzjonijiet: 
lockdowns, curfews, għeluq ta’ ħwienet, 

restrizzjonijiet fuq is-settur tal-ospitalità u 
fuq l-ivvjaġġar 24.3.2021 Infetħu ċentri tat-tilqim għall-

persunal tal-UE fi Brussell

10.3.2020 L-ewwel Kunsill Ewropew
b’vidjokonferenza

5.3.2020 Il-plenarja ta’ Marzu tal-Parlament
ġiet ittrasferita lejn Brussell

31.12.2019 L-ewwel każijiet uffiċjali fiċ-Ċina

20.3.2020 L-ewwel laqgħa 
b’vidjokonferenza tal-Kunsill tal-UE
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07 L-istituzzjonijiet jiġu ffinanzjati taħt l-intestatura “Amministrazzjoni” tal-qafas 
finanzjarju pluriennali (QFP). In-nefqa fl-2020 taħt din l-intestatura kienet ta’ 
EUR 10 biljun. L-ispejjeż involuti jirrigwardaw prinċipalment infiq fuq ir-riżorsi umani 
(salarji tal-persunal, allowances u pensjonijiet), li jirrappreżentaw 68 % tat-total. In-
nefqa għall-bini tirrappreżenta madwar 9 % tan-nefqa amministrattiva, u n-nefqa għall-
IT tirrappreżenta 4 %. 
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Ambitu u approċċ tal-awditjar 
08 L-objettiv ta’ dan l-awditu kien li jivvaluta r-reżiljenza tal-istituzzjonijiet tal-UE: il-
livell ta’ tħejjija tagħhom, kif laħħqu mal-pandemija tal-COVID-19, u x’tagħlimiet siltu 
minnha. B’mod partikolari, aħna eżaminajna jekk l-istituzzjonijiet: 

(a) segwewx standards rikonoxxuti fil-pjanijiet għall-kontinwità tal-operat tagħhom, u 
jekk dawn il-pjanijiet kinux adattati għat-tip ta’ tfixkil ikkawżat minn pandemija; 

(b) kinux kapaċi jiffunzjonaw, filwaqt li jimminimizzaw it-tfixkil u jwettqu r-rwoli 
tagħhom assenjati skont it-Trattati; 

(c) siltux tagħlimiet biex jadattaw għall-ambjent tagħhom ta’ wara l-COVID-19. 

09 Aħna ffukajna fuq id-deċiżjonijiet meħuda mill-amministrazzjonijiet tal-
istituzzjonijiet tal-UE biex tinżamm il-kontinwità tal-operat u jiġi żgurat li l-
istituzzjonijiet wettqu r-rwoli tagħhom. Ma vvalutajniex ir-rispons ta’ politika tal-UE 
għall-kriżi tal-COVID-19 u lanqas il-leġiżlazzjoni li takkumpanjaha. 

10 L-awditu kopra d-deċiżjonijiet meħuda minn Jannar 2020 (l-ewwel miżuri biex 
jillimitaw l-ivvjaġġar tal-persunal lejn żoni infettati) sa Lulju 2021 (taffija tar-regoli 
minħabba sitwazzjoni tas-saħħa aħjar). Avvenimenti sinifikanti li seħħew wara 
Lulju 2021 tqiesu sa fejn kellhom impatt fuq l-ambjent tal-istituzzjonijiet wara l-COVID-
19. 

11 Awditjajna erba’ istituzzjonijiet tal-UE: il-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni 
Ewropea, il-Kummissjoni Ewropea, u l-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (QĠUE). 
Is-sede tal-Parlament tinsab fi Franza (Strasburgu) u għandha postijiet tax-xogħol fil-
Belġju, u fil-Lussemburgu. Il-Kunsill jinsab kollu kemm hu fil-Belġju, iżda jiltaqa’ f’April, 
Ġunju u Ottubru fil-Lussemburgu. Id-dipartimenti tal-Kummissjoni jinsabu 
prinċipalment fil-Belġju u fil-Lussemburgu, iżda ċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka tagħha 
għandu postijiet fil-Ġermanja, fi Spanja, fl-Italja u fin-Netherlands. Il-QĠUE hija bbażata 
fil-Lussemburgu. 

12 Aħna rrieżaminajna d-deċiżjonijiet u l-proċeduri tal-istituzzjonijiet relatati mar-
rispons tagħhom għall-kriżi, kif ukoll il-minuti tal-laqgħat tal-korpi involuti fil-maniġġar 
ta’ kriżijiet. Ġbarna l-feedback tad-dipartimenti amministrattivi kkonċernati permezz 
ta’ kwestjonarji, u użajna l-istħarriġiet imwettqa mill-istituzzjonijiet biex nivvalutaw il-
perċezzjoni tal-persunal tagħhom rigward il-miżuri stabbiliti. Intervistajna maniġers 
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superjuri involuti fil-maniġġar tal-kriżi, kif ukoll rappreżentanti tal-kumitati tal-
persunal. 

13 Ir-rapport tagħna huwa parti mis-sensiela ta’ xogħol tal-awditjar li l-QEA wettqet 
dwar il-COVID-19. Jipprovdi l-ewwel valutazzjoni tal-impatt tal-kriżi fuq il-funzjonament 
tal-istituzzjonijiet. Aħna wettaqna dan l-awditu qabel tmiem il-pandemija, għalhekk il-
konklużjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tagħna huma f’waqthom u rilevanti biex 
jappoġġaw l-istituzzjonijiet awditjati fit-titjib tal-effiċjenza u t-tħejjija tagħhom 
quddiem tfixkil b’terminu twil. 
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Osservazzjonijiet 

Il-pjanijiet għall-kontinwità tal-operat tal-istituzzjonijiet fil-
biċċa l-kbira segwew standards rikonoxxuti u pprovdew bażi 
għar-rispons tagħhom għall-kriżi 

Il-pjanijiet għall-kontinwità tal-operat tal-istituzzjonijiet segwew 
standards rikonoxxuti iżda ma kinux maħsuba għal tfixkil b’terminu twil 
jew għal kriżijiet tas-saħħa 

14 Ir-rwol ta’ pjan għall-kontinwità tal-operat (BCP) huwa li jippermetti lil 
organizzazzjoni tirreaġixxi għal tfixkil filwaqt li żżomm il-kapaċità li twettaq l-attivitajiet 
essenzjali u l-obbligi legali tagħha. Huwa mistenni li l-BCPs jiddefinixxu l-persuni 
inkarigati mill-implimentazzjoni tagħhom, jistabbilixxu l-attivitajiet essenzjali tal-
organizzazzjoni, jiġu adattati għar-riskji identifikati mill-organizzazzjoni u jiġu aġġornati 
u ttestjati regolarment5. 

15 L-istituzzjonijiet tal-UE bdew jirriflettu dwar il-politiki għall-kontinwità tal-operat 
tagħhom fl-2006, motivati mit-theddida tal-pandemija tal-influwenza avjarja H5N1. Il-
ħtieġa ta’ politiki komprensivi għall-kontinwità tal-operat saret saħansitra aktar ċara fl-
2009, is-sena tal-pandemija tal-influwenza H1N1. Dak iż-żmien, il-kumitat 
interistituzzjonali inkarigat mill-kooperazzjoni medika (il-bord mediku 
interistituzzjonali – IMB) stma li kien hemm possibbiltà li sa 30 % tal-persunal ma 
jkunux disponibbli, jew minħabba li jkunu morda huma stess jew inkella minħabba li 
jkunu qed jieħdu ħsieb dipendenti morda. 

16 L-istituzzjonijiet awditjati abbozzaw, għall-ewwel darba, politiki għall-kontinwità 
tal-operat u pjanijiet għall-kontinwità tal-operat bejn l-2006 u l-2013. F’konformità 
mal-istandards applikabbli dwar il-kontinwità tal-operat (ara l-paragrafu 14), il-BCPs 
kollha kellhom definizzjonijiet ċari tar-rwoli u r-responsabbiltajiet, jelenkaw l-
attivitajiet essenzjali li għandhom jinżammu fi żminijiet ta’ kriżi, u l-persunal minimu 
meħtieġ għal dak l-iskop. Il-BCPs ipprevedew xi maniġġar deċentralizzat tal-inċidenti, 
iżda l-avvenimenti kollha li kellhom impatt fuq istituzzjoni fl-intier tagħha kellhom jiġu 
maniġġati ċentralment fi ħdan kull istituzzjoni, minn tim għall-maniġġar ta’ kriżijiet li 
normalment kien magħmul mis-Segretarju Ġenerali tal-istituzzjoni u rappreżentanti 

                                                      
5 ISO 22301:2019 Security and resilience – Business continuity management systems – 

Requirements. 

https://www.iso.org/standard/75106.html
https://www.iso.org/standard/75106.html
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mid-direttorati amministrattivi tagħha. Fl-istituzzjonijiet awditjati kollha, kull direttorat 
jew direttorat ġenerali kellu l-BCP tiegħu stess, bil-lista ta’ attivitajiet essenzjali, ir-
riżorsi minimi meħtieġa biex jitwettqu u l-ħin ta’ rkupru għal kull wieħed minnhom. 
Kien hemm ukoll BCP ċentrali għat-timijiet ta’ kriżi, li kien jinkludi passi li kellhom 
jittieħdu f’każ ta’ inċident. 

17 Anki jekk pandemiji u t-tfixkil li dawn ħolqu kienu fl-oriġini tar-riflessjonijiet li l-
istituzzjonijiet għamlu dwar il-kontinwità tal-operat, fl-2020 ma kienx għad hemm 
referenza espliċita għall-pjanijiet għall-pandemiji fil-BCPs, ħlief għall-QĠUE li kienet 
żammet fil-BCP tagħha l-pjan tagħha għall-influwenza avjarja. Il-pjan tal-QĠUE għall-
influwenza avjarja stabbilixxa rabtiet diretti bejn id-deċiżjonijiet tal-Organizzazzjoni 
Dinjija tas-Saħħa u l-azzjonijiet li kellhom jiġu implimentati mill-istituzzjoni. Fl-agħar 
xenarju possibbli (riskju ta’ mewt għall-persunal), il-pjan tal-QĠUE kien jipprevedi 
sospensjoni kompleta tal-attività ġudizzjarja u l-għeluq tal-bini tagħha. 

18 Għall-istituzzjonijiet l-oħra, il-pandemiji ssemmew fil-valutazzjonijiet tar-riskju, 
iżda dan ma kienx akkumpanjat minn miżuri ta’ mitigazzjoni potenzjali adattati għal 
tfixkil b’terminu twil, u lanqas nuqqas ta’ disponibbiltà b’terminu twil tal-bini kollu. 
Dawn l-istituzzjonijiet kellhom pjanijiet ta’ riżerva u ta’ rilokazzjoni lejn binjiet differenti 
biex ilaħħqu ma’ tfixkil ta’ ftit jiem. Ma kienx previst in-nuqqas ta’ disponibbiltà tal-
binjiet kollha fl-istess ħin, jew l-impossibbiltà ta’ vvjaġġar lejn post tax-xogħol ieħor. Il-
Parlament ippreveda t-telexogħol, b’mod limitat, għal attivitajiet biss li ma setgħux jiġu 
rilokati lejn bini ieħor. Is-servizzi mediċi tal-Parlament u tal-Kunsill kellhom il-pjanijiet 
tagħhom stess għal mard li jittieħed iżda dawn ma kinux integrati fil-BCP tal-istituzzjoni 
tagħhom. 

19 B’mod ġenerali l-istituzzjonijiet awditjati kienu jaġġornaw il-BCPs tagħhom 
regolarment. Bejn l-2013 u Jannar 2020, il-BCPs tal-istituzzjonijiet ġew ittestjati wkoll 
jew permezz ta’ eżerċizzji mfassla għal dak l-iskop, jew inkella matul kriżijiet reali, minn 
inċidenti żgħar fil-bini sa attakki terroristiċi (Brussell fl-2016, Strasburgu fl-2018). 

L-istituzzjonijiet bnew fuq il-pjanijiet għall-kontinwità tal-operat 
tagħhom biex ifasslu r-risponsi tagħhom għall-kriżi 

20 Biex timplimenta rispons adegwat għal kriżi, jeħtieġ li organizzazzjoni jkollha fis-
seħħ korpi deċiżjonali f’każ ta’ kriżi, li s-setgħat tagħhom ikunu adatti għas-sitwazzjoni. 
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Jeħtieġ ukoll li hija tikkollabora b’mod adegwat mal-partijiet ikkonċernati rilevanti, u li 
tikkomunika d-deċiżjonijiet tagħha lill-persunal tagħha6. 

21 Sat-tieni nofs ta’ Frar 2020, l-istituzzjonijiet awditjati kollha bdew jattivaw l-
istrutturi ta’ maniġġar ta’ kriżijiet li kienu ppjanati fil-BCPs tagħhom. Id-direttorati tar-
riżorsi umani kienu dejjem involuti, u dan żgura l-involviment tas-servizzi mediċi, anke 
jekk indirettament biss. Xi istituzzjonijiet aġġustaw l-istruttura ta’ maniġġar ta’ kriżijiet 
tagħhom għaċ-ċirkustanzi tal-COVID-19. 

o Il-Kunsill qies li l-kompożizzjoni tat-Tim għall-Maniġġar ta’ Kriżijiet tiegħu ma kinitx 
adatta bl-aħjar mod biex tindirizza l-kriżi tal-COVID-19. Minflok, huwa serraħ fuq 
it-timijiet maniġerjali tad-direttorati ġenerali amministrattivi bl-appoġġ tal-
korrispondenti tal-operat ta’ dipartimenti oħra, u tal-kap uffiċjal mediku tiegħu. 

o Il-kap uffiċjal mediku tal-Parlament ma kienx membru tat-Tim għall-Maniġġar ta’ 
Kriżijiet u għall-Kontinwità tal-Operat tal-istituzzjoni, iżda tressaq bħala konsulent 
dirett mis-Segretarju Ġenerali. 

22 L-introduzzjoni tat-telexogħol naqqset ir-riskju li l-persunal jiġi infettat. Qatt ma 
twettaq ix-xenarju tal-2009, imħejji mill-IMB, li 30 % tal-persunal ikun marid jew 
indisponibbli, iżda l-aċċess għall-bini tal-istituzzjonijiet kien limitat minħabba 
lockdowns nazzjonali. Fis-sitwazzjoni prevista fil-BCPs, l-istituzzjonijiet kien ikollhom 
iżommu għaddejjin l-attivitajiet essenzjali biss. Madankollu, f’dak il-każ, huma setgħu 
jkomplu jwettqu l-attivitajiet kollha tagħhom, iżda kellhom jiddeċiedu liema għandhom 
jibqgħu jwettqu fuq il-post u liema għandhom iwettqu mill-bogħod. 

23 Fil-bidu ta’ Marzu 2020, qabel l-introduzzjoni ta’ lockdowns nazzjonali, il-Kunsill 
iddeċieda li jżomm biss il-persunal meħtieġ għall-organizzazzjoni tal-laqgħat tal-Kunsill 
fuq il-post. Il-QĠUE ħeġġet lil kull min kien involut biex jinqeda aktar bi skambji bil-
miktub. Għall-każijiet li fihom kienet diġà ġiet ippjanata seduta ta’ smigħ (fuq il-post), l-
imħallfin ġew mistiedna jeżaminaw jekk dawn setgħux jiġu posposti, jew jekk le, jekk 
setgħux jiġu sostitwiti b’mistoqsijiet u tweġibiet bil-miktub. Il-Parlament u l-
Kummissjoni żammew l-attivitajiet tagħhom fuq il-post sa nofs Marzu 2020. 

24 L-istituzzjonijiet jiskambjaw informazzjoni u jikkooperaw permezz ta’ diversi 
kumitati interistituzzjonali. Madankollu, l-ebda waħda mill-istituzzjonijiet awditjati ma 
kellha dispożizzjonijiet fil-BCPs tagħha dwar ir-rwoli ta’ dawn il-kumitati, minbarra xi 
rimarki ġenerali dwar li l-istituzzjonijiet l-oħra jiġu infurmati jekk il-BCPs kienu attivati. 

                                                      
6 Ibid. 
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Quddiem kriżi komuni, ma kellhomx forum iddefinit fil-kuntest tal-BCPs fejn setgħu 
jinfurmaw lil xulxin malajr bid-deċiżjonijiet li kienu ħadu. 

25 Fit-tieni ġimgħa ta’ Marzu 2020, il-president ta’ kumitat wieħed – il-kumitat ta’ 
tħejjija dwar mistoqsijiet statutorji (CPQS), b’rappreżentanti mill-istituzzjonijiet kollha – 
li jittratta kwistjonijiet relatati mar-regolamenti tal-persunal u l-kundizzjonijiet tal-
impjieg, organizza laqgħa informali biex jiġu diskussi l-miżuri implimentati fl-
istituzzjonijiet kollha. Din l-istruttura informali kompliet matul il-pandemija, u l-laqgħat 
saru regolarment. Is-CPQS ma għandu l-ebda mandat biex jieħu deċiżjonijiet għall-
istituzzjonijiet, iżda n-network informali għen, sa ċertu livell, biex jarmonizza d-
deċiżjonijiet meħuda (pereżempju, dwar kif għandhom jiġu ttrattati t-trasferimenti 
interistituzzjonali tal-persunal). Minħabba l-awtonomija tal-istituzzjonijiet, il-kompiti 
differenti tagħhom, u minħabba li r-regoli fis-seħħ fl-Istati Membri ospitanti kienu 
jvarjaw, kull istituzzjoni ħadet approċċ differenti matul il-kriżi. Aħna osservajna xi 
differenzi fil-prattiki ta’ maniġġar tar-riżorsi umani, b’mod partikolari fir-rigward tal-
kundizzjonijiet li taħthom kien permess it-telexogħol minn barra l-post ta’ impjieg (ara 
l-Anness II ). 

26 Minbarra l-kooperazzjoni interistituzzjonali, l-istituzzjonijiet ikkollaboraw 
regolarment mal-awtoritajiet nazzjonali u dawk lokali fl-Istati Membri ospitanti biex 
jiddiskutu l-miżuri tas-saħħa meħuda u l-impatt tagħhom fuq il-funzjonament tal-
istituzzjonijiet. 

27 L-istituzzjonijiet serrħu fuq xi wħud mill-kanali ta’ komunikazzjoni ppjanati fil-
BCPs għal inċidenti b’terminu qasir (e-mails jew messaġġi testwali). Lejn tmiem 
Frar 2020, huma stabbilew ukoll paġni tal-intranet iddedikati biex jinfurmaw lill-
persunal dwar il-miżuri meħuda u biex jikkondividu l-pariri mediċi l-aktar reċenti. 
Intużaw e-mails għar-rilej ta’ informazzjoni ppubblikata fuq l-intranet biex jiġi 
massimizzat it-tixrid. 

L-istituzzjonijiet irnexxielhom jimminimizzaw it-tfixkil lill-
attivitajiet ewlenin tagħhom 

L-istituzzjonijiet għaddew minn adattament biex ikomplu jaqdu r-rwoli 
tagħhom skont it-Trattati 

28 Kull waħda mill-istituzzjonijiet awditjati għandha attivitajiet ewlenin marbuta 
mar-rwol tagħhom stabbilit mit-Trattati, miġbura fil-qosor fil-Figura 2. Ir-reżiljenza tal-
istituzzjonijiet matul il-kriżi serrħet fuq il-kapaċità tagħhom li jwettqu r-rwol tagħhom 
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skont it-Trattati, u li jirrispettaw il-prinċipji stabbiliti tal-funzjonament tagħhom bħalma 
huwa l-multilingwiżmu7. 

Figura 2 – L-istituzzjonijiet awditjati tal-UE u r-rwoli tagħhom 

 
Sors: il-QEA, ibbażat fuq l-Artikoli 14, 16, 17 u 19 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. 

L-istituzzjonijiet adattaw ir-regoli ta’ proċedura tagħhom biex jiżguraw il-kontinwità 
tal-operazzjonijiet f’każ ta’ kriżi 

29 Ir-regoli ta’ proċedura fis-seħħ fl-istituzzjonijiet awditjati f’Jannar 2020 ma kinux 
tfasslu b’kunsiderazzjoni ta’ tfixkil potenzjali b’terminu twil. L-ebda waħda ma kellha 
dispożizzjonijiet speċifiċi biex tittratta restrizzjonijiet serji fuq il-kapaċità tal-membri 
tal-istituzzjoni li jiltaqgħu. 

30 Il-Parlament u l-Kunsill jeżerċitaw b’mod konġunt setgħa leġiżlattiva u baġitarja fl-
UE8. Biex jaqdu r-rwol tagħhom, jeħtieġ li jkunu jistgħu jiddibattu, jemendaw u 
jivvutaw dwar l-inizjattivi ta’ politika li jitressqu mill-Kummissjoni. Qabel il-kriżi tal-
                                                      
7 Ara l-Artikolu 24 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-UE, l-Artikolu 55 tat-Trattat dwar l-UE 

u r-Regolament Nru 1/1958. 

8 L-Artikoli 14 u 16 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. 

Il-Parlament Ewropew
Kontroll politiku u 

konsultazzjoni

Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea
Tfassil tal-politiki u koordinazzjoni

Il-Kummissjoni Ewropea
Infurzar, implimentazzjoni, ġestjoni u rappreżentanza

• Hija tissorvelja l-implimentazzjoni tad-dritt tal-Unjoni taħt il-kontroll tal-Qorti tal-Ġustizzja. 
• Timplimenta l-baġit tal-Unjoni f’kooperazzjoni mal-Istati Membri u timmaniġġa l-

programmi ta’ finanzjament
• Tippromwovi l-interess ġenerali tal-Unjoni u tipproponi inizjattivi ġodda
• Tirrappreżenta l-UE matul negozjati internazzjonali

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Awtorità ġudizzjarja

Tara li d-dritt ikun rispettat fl-interpretazzjoni u fl-
applikazzjoni tat-Trattati

Teżerċita b’mod konġunt il-funzjonijiet 
leġiżlattivi u baġitarji

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=MT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:12016M/TXT&from=MT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01958R0001-20130701&qid=1645109101023&from=MT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:12016M/TXT&from=MT


 17 

 

COVID-19, dawn l-attivitajiet kienu jsiru kważi kollha kemm huma bi preżenza fiżika 
permezz ta’ seduti tal-Parlament, laqgħat tal-ministri tal-Kunsill jew gruppi ta’ ħidma. 
Ladarba ġew stabbiliti lockdowns u restrizzjonijiet fuq l-ivvjaġġar, dawn il-laqgħat bi 
preżenza fiżika jew is-seduti ta’ smigħ fuq il-post saru aktar diffiċli u, f’xi każijiet, 
impossibbli li jiġu organizzati. Ir-regoli ta’ proċedura tal-Kummissjoni u dawk tal-QĠUE 
kellhom aktar flessibbiltà integrata, u kienu jipprovdu għażliet li setgħu jintużaw meta 
l-laqgħat bi preżenza fiżika ma kinux possibbli (ara l-Kaxxa 1). 

Kaxxa 1 

Regoli ta’ proċedura fl-istituzzjonijiet qabel il-kriżi tal-COVID-19 

Il-ħidma leġiżlattiva tal-Parlament, id-dibattiti tiegħu u l-votazzjonijiet tiegħu huma 
pubbliċi. Ma kien hemm l-ebda dispożizzjoni, fir-regoli ta’ proċedura tiegħu, għal 
arranġamenti ta’ votazzjoni alternattivi barra mill-post tal-operat. 

Il-laqgħat tal-Kunsill huma pubbliċi, meta l-Kunsill jiddelibera jew jivvota dwar att 
leġiżlattiv. L-assenza ta’ membru wieħed jew aktar hija possibbli f’laqgħa tal-
Kunsill: meta jittieħed vot, membru wieħed tal-Kunsill jista’ jaġixxi f’isem membru 
ieħor biss. Proċeduri bil-miktub kienu possibbli, iżda f’ċerti ċirkustanzi biss. 

Il-laqgħat tal-Kummissjoni mhumiex pubbliċi. Proċeduri bil-miktub huma prattika 
deċiżjonali standard fil-Kummissjoni, dment li l-kundizzjonijiet assoċjati kollha jiġu 
ssodisfati. Din hija waħda minn diversi possibbiltajiet disponibbli għall-istituzzjoni 
biex tieħu deċiżjonijiet anki jekk il-membri tagħha ma jkunux jistgħu jiltaqgħu bi 
preżenza fiżika. 

Ir-regoli tal-QĠUE jipprovdu li l-proċedimenti jkollhom kemm fażi bil-miktub kif 
ukoll fażi orali, iżda l-fażi orali mhijiex obbligatorja. Jistgħu jingħataw ukoll 
tweġibiet bil-miktub għal mistoqsijiet f’każijiet speċifiċi, u b’hekk l-istituzzjoni tkun 
tista’ żżomm l-attività tagħha meta s-seduti ta’ smigħ ma jkunux jistgħu jsiru. Ir-
regoli ta’ proċedura jippermettu wkoll li jiġu estiżi t-termini għall-preżentazzjoni 
ta’ osservazzjonijiet bil-miktub u ta’ dokumenti. 

31 Biex jiġi żgurat li kellhom il-qafas it-tajjeb biex ikomplu joperaw, l-istituzzjonijiet 
(bl-eċċezzjoni tal-QĠUE) kellhom jadattaw ir-regoli ta’ proċedura tagħhom. Fl-
20 ta’ Marzu 2020 il-Parlament emenda r-regoli li jirregolaw il-votazzjoni biex jagħti lok 
għal votazzjoni mill-bogħod matul il-plenarja, u fit-8 ta’ April 2020 emendahom għall-
votazzjoni fil-kumitati. Fl-aħħar huwa emenda r-regoli ta’ proċedura tiegħu 
f’Diċembru 2020 biex jintroduċi miżuri għal “ċirkustanzi straordinarji” li jippermettu li 
s-sessjonijiet parlamentari jiġu posposti, jiċċaqalqu lejn lok ieħor jew isiru fi kmamar 
maqsuma jew mill-bogħod. Is-sessjonijiet parlamentari matul il-perjodu awditjat saru 
bi vvutar mill-bogħod mill-MEPs, għalkemm xi wħud minn dawn kienu preżenti 
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fiżikament fil-bini. Minħabba restrizzjonijiet fuq l-ivvjaġġar, is-sessjonijiet plenarji 
ċċaqalqu minn Strasburgu għal Brussell minn Marzu 2020 sa Ġunju 2021. 

32 Permezz tal-arranġamenti ta’ votazzjoni alternattivi, setgħet titkompla l-attività 
leġiżlattiva. L-interpretar sar ikkumplikat minħabba parteċipazzjoni mill-bogħod 
(minħabba kwalità aktar baxxa fl-awdjo u nuqqas ta’ kuntatt viżiv) u d-durata tal-
laqgħat tnaqqset biex dan jittieħed inkunsiderazzjoni. Minkejja dan, l-attività 
leġiżlattiva tal-Parlament fl-2020 u fl-2021 kienet simili għal dik tal-2019 (ara t-
Tabella 1 fl-Anness I). 

33 Il-Kunsill ma emendax ir-regoli ta’ proċedura tiegħu, iżda introduċa deroga 
temporanja fit-23 ta’ Marzu 2020 biex l-użu ta’ proċeduri bil-miktub jeħfief taħt 
kundizzjonijiet speċifiċi. L-istituzzjoni kienet teħtieġ arranġamenti ta’ adozzjoni 
alternattivi peress li d-diskussjonijiet ministerjali li saru permezz ta’ vidjokonferenza 
tqiesu bħala laqgħat informali u fil-fatt l-ebda att uffiċjali tal-Kunsill ma seta’ jiġi 
adottat matulhom. Permezz ta’ din id-deroga l-Kumitat tar-Rappreżentanti Permanenti 
tal-Gvernijiet tal-Istati Membri (Coreper) seta’ jiddeċiedi, skont ir-regoli ta’ 
maġġoranza applikabbli għall-att taħt kunsiderazzjoni, li juża l-proċedura bil-miktub. 
Fil-prattika, l-att taħt kunsiderazzjoni jkun jiġi diskuss matul laqgħat informali, u 
mbagħad il-Coreper jista’ jiddeċiedi li juża l-proċedura bil-miktub. 

34 Inizjalment il-Kunsill adotta d-deroga għal xahar u estendieha matul il-kriżi; id-
deroga attwali tiskadi fi tmiem Ġunju 2022. Il-Coreper, ibbażat fi Brussell, kompla 
jiltaqa’ fiżikament matul il-kriżi. Din l-istruttura kabbret l-ammont ta’ xogħol tal-
Coreper, iżda permezz tagħha l-Kunsill seta’ jżomm l-attività leġiżlattiva tiegħu f’livell 
simili għal dak ta’ snin preċedenti (ara t-Tabella 2 fl-Anness I). Saru wkoll laqgħat fiżiċi 
tal-Kunsill kull meta kien possibbli. 

35 Il-Kummissjoni emendat ir-regoli ta’ proċedura tagħha fit-22 ta’ April 2020 biex 
tiċċara li l-laqgħat tagħha setgħu jsiru permezz ta’ mezzi ta’ sistemi ta’ 
telekomunikazzjoni li jagħtu lok għall-identifikazzjoni tal-Membri u għall-
parteċipazzjoni effettiva tagħhom, biex jiġi evitat kwalunkwe tfixkil fil-funzjonament 
tal-Kulleġġ. Il-programm ta’ ħidma tal-Kummissjoni għall-2020 ġie adattat f’Mejju 2020 
biex jirrifletti l-bidliet fil-prijoritajiet li l-kriżi tal-COVID-19 ġabet magħha. Madwar 
kwart tal-inizjattivi ta’ politika inizjalment ippjanati ġew posposti bi tlieta sa sitt xhur 
minħabba l-pandemija. B’mod parallel, il-Kummissjoni introduċiet inizjattivi ġodda 
bħala rispons ta’ politika għall-kriżi, bħall-pjan NextGenerationEU (NGEU) (ara l-
Kaxxa 2), li ġew proposti flimkien mal-qafas finanzjarju pluriennali 2021-2027. 
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Kaxxa 2 

Adozzjoni ta’ politiki fi żmien ta’ kriżi: NGEU 

F’Mejju 2020, il-Kummissjoni ressqet proposta emendata għall-QFP 2021-2027, 
biex tieħu inkunsiderazzjoni ċ-ċirkustanzi ekonomiċi mibdula li l-pandemija tal-
COVID-19 kienet ġabet magħha (il-proposta oriġinali tal-Kummissjoni kienet minn 
Mejju 2018). B’rabta ma’ din il-proposta, il-Kummissjoni pproponiet strument ta’ 
rkupru, NextGenerationEU (NGEU), b’baġit ta’ EUR 750 biljun għall-perjodu 2021-
2024. 

Il-Kunsill Ewropew iltaqa’ fiżikament bejn is-17 u l-21 ta’ Lulju 2020 (għall-ewwel 
darba fl-2020) u qabel dwar pożizzjoni rigward l-NGEU. Il-Parlament iddibatta l-
konklużjonijiet tal-Kunsill fit-23 ta’ Lulju 2020, filwaqt li l-kelliema kienu fi Brussell 
iżda l-votazzjoni saret mill-bogħod. 

In-negozjati bejn il-Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni, bi preżenza fiżika jew 
mill-bogħod, komplew sal-10 ta’ Novembru 2020. Fis-16 ta’ Diċembru 2020, il-
proposti tal-QFP u tal-NGEU fl-aħħar ġew adottati (votazzjoni bi preżenza fiżika fil-
Kunsill Ewropew, u dibattitu fiżiku b’votazzjoni mill-bogħod fil-Parlament). 

36 L-attività tal-QĠUE hija mmexxija mill-kawżi li jitressqu quddiemha. Bejn is-
16 ta’ Marzu 2020 u l-25 ta’ Mejju 2020, il-QĠUE ssospendiet is-seduti ta’ smigħ, 
peress li l-bini tagħha baqa’ magħluq għall-persunal. Is-sospensjoni tas-seduti ta’ smigħ 
ma rriżultatx f’sospensjoni tal-attività ġudizzjarja (ara l-Kaxxa 1). Matul il-perjodu meta 
s-seduti ta’ smigħ kienu sospiżi, is-sentenzi ngħataw bi preżenza fiżika mill-President 
darba fil-ġimgħa. Ladarba s-seduti ta’ smigħ reġgħu bdew, il-QĠUE stabbiliet sistema 
tal-IT li kienet tippermetti l-parteċipazzjoni mill-bogħod għal partijiet li ma setgħux 
jivvjaġġaw lejn il-Lussemburgu. L-istituzzjoni ma reġgħetx issospendiet l-attività 
ġudizzjarja fuq il-post wara l-25 ta’ Mejju 2020. 

37 L-effett ġenerali tal-COVID-19 fuq l-attività ġudizzjarja tal-QĠUE kien imħallat, 
peress li huwa marbut kemm mal-livell ta’ attività tal-qrati nazzjonali li jirreferulha l-
kawżi kif ukoll ma’ dak tal-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-UE. Fl-2020, 
kien hemm sinifikattivament inqas kawżi deħlin milli fl-2019; l-għadd ta’ kawżi 
pendenti kiber kemxejn, iżda d-durata medja tal-kawżi le (ara t-Tabella 4 fl-Anness I). 

L-istituzzjonijiet stinkaw biex iżommu l-multilingwiżmu 

38 Il-prinċipju tal-multilingwiżmu jfisser li l-lingwi uffiċjali kollha tal-Istati Membri tal-
UE huma lingwi uffiċjali u ta’ ħidma tal-istituzzjonijiet. Biex jiżguraw li dan il-prinċipju 
jiġi rispettat, l-istituzzjonijiet iserrħu fuq it-tradutturi u l-interpreti. Il-COVID-19 ġabet 
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magħha restrizzjonijiet speċifiċi għall-interpreti: il-kabini tal-interpretar ma setgħux 
jintużaw fil-kapaċità sħiħa tagħhom minħabba t-tbegħid fiżiku, u l-interpreti freelance 
mhux dejjem setgħu jivvjaġġaw. Il-bidla lejn laqgħat mill-bogħod u laqgħat ibridi ġiet bi 
sfidi tekniċi (ara l-paragrafu 32). Minkejja dan, l-istituzzjonijiet stabbilew soluzzjonijiet 
biex jissalvagwardjaw il-multilingwiżmu matul il-kriżi (ara l-Kaxxa 3). 

Kaxxa 3 

Multilingwiżmu fiż-żminijiet tal-COVID-19 

Il-Parlament ipprovda interpretar bil-lingwi kollha tal-UE f’ambjenti mill-bogħod 
mit-23 ta’ Marzu 2020 ’il quddiem, bl-użu ta’ pjattaforma ddedikata li permezz 
tagħha l-interpreti tiegħu stess setgħu jikkonnettjaw u jinterpretaw minn 
kullimkien. L-interpreti setgħu jkunu jinsabu f’kabini addizzjonali fil-bini, jew 
setgħu jinterpretaw mill-bogħod minn sit ieħor tal-Parlament, jew minn hubs li 
ġew stabbiliti f’xi bliet Ewropej (Londra, Riga, Vjenna, u Ljubljana). Pereżempju, l-
interpretar għall-plenarja ta’ Strasburgu seta’ jiġi pprovdut mill-bogħod minn 
Brussell. 

Il-QĠUE żviluppat is-sistema tagħha stess biex tippermetti lill-partijiet li 
jikkonnettjaw mill-bogħod jipparteċipaw f’seduti ta’ smigħ u jibbenefikaw minn 
interpretar dirett. F’Mejju 2020, interpretar għal lingwa waħda biss seta’ jiġi 
pprovdut taħt din is-sistema. Minn Diċembru 2020 ’il quddiem, seta’ jiġi pprovdut 
interpretar għal tliet lingwi tal-UE, ikunu li jkunu (abbażi tat-talba tal-partijiet), u 
għal massimu ta’ ħames lingwi minn Frar 2021 ’il quddiem. 

Il-Kunsill iffoka fuq li jipprovdi interpretar għal vidjokonferenzi ministerjali 
informali bil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE. Ingħatat konnessjoni waħda mill-bogħod 
lil kull Stat Membru; l-interpreti kienu jinsabu ġewwa kabini fil-bini tal-Kunsill. 
Għal-laqgħat tal-gruppi ta’ ħidma virtwali, id-deċiżjonijiet dwar l-arranġamenti ta’ 
interpretar ittieħdu fuq bażi ta’ każ b’każ. 

Il-Kummissjoni żgurat servizzi tal-interpretar bit-tliet lingwi ta’ ħidma tagħha (l-
Ingliż, il-Franċiż u l-Ġermaniż) għall-attivitajiet tal-Kulleġġ tal-Kummissarji. 

L-istituzzjonijiet issodisfaw id-dmir ta’ diliġenza tagħhom lejn il-persunal 
u żammew il-kapaċità tax-xogħol tagħhom 

39 Lill-persunal tagħhom, l-istituzzjonijiet iridu jipprovdulhom kundizzjonijiet tax-
xogħol li jikkonformaw mal-istandards xierqa tas-saħħa u s-sikurezza9. Biex iżommu l-

                                                      
9 Ara r-Regolament Nru 31 (KEE), 11 (KEEA), li jistabbilixxi r-Regolamenti tal-Persunal għall-

Uffiċjali, l-Artikolu 1e. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=MT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=MT
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kontinwità tal-operat mingħajr ma jkollhom għalfejn jissospendu attivitajiet mhux 
essenzjali, l-istituzzjonijiet kellhom ukoll iżommu d-disponibbiltà u l-prestazzjoni tal-
persunal sal-ogħla livell possibbli. 

L-istituzzjonijiet ħadu miżuri xierqa biex jipproteġu s-saħħa tal-persunal tagħhom u 
biex jipprevienu l-infezzjonijiet fil-bini tagħhom 

40 L-IMB huwa magħmul mill-uffiċjali mediċi tal-istituzzjonijiet. Ir-rwol tiegħu huwa li 
jinforma lill-kapijiet tal-amministrazzjoni tal-istituzzjonijiet dwar kwistjonijiet ta’ saħħa. 
Minn Frar 2020 ’il quddiem, huwa bagħat sensiela ta’ noti, li l-ewwel jagħtu dettalji 
dwar l-iżvilupp tal-pandemija, imbagħad, fil-fażijiet sussegwenti tal-pandemija, li 
jistabbilixxu l-kunsens li ntlaħaq mill-membri tiegħu dwar id-diversi miżuri li għandhom 
jiġu stabbiliti biex tiġi żgurata s-sikurezza tal-persunal waqt li dan ikun fil-bini, u li 
jinfurmaw dwar il-linji gwida għall-appoġġ psikoloġiku, u dwar it-tilqim. 

41 Il-persunal li reġa’ lura minn żoni ta’ riskju fi Frar 2020 intalab jagħmel telexogħol 
biex jillimita r-riskju ta’ infezzjoni, u l-istituzzjonijiet stiednu lill-persunal vulnerabbli 
biex jagħmel telexogħol mit-tieni ġimgħa ta’ Marzu 2020. Matul il-perjodu awditjat, l-
IMB irrakkomanda t-telexogħol bħala mod kif jitkissru l-ktajjen ta’ trażmissjoni. 

42 Il-Figura 3 turi kif iċ-ċifri tal-attendenza tal-persunal żviluppaw matul il-perjodu 
awditjat, abbażi tal-monitoraġġ ta’ kull istituzzjoni: 

o sakemm l-Istati Membri ospitanti żammew il-limitazzjonijiet fuq il-moviment (ir-
rebbiegħa 2020, ix-xitwa tal-perjodu 2020-2021), l-istituzzjonijiet imxew fil-passi 
tagħhom u żammew l-għadd tal-persunal fil-bini f’ammont baxx, u limitawh għall-
persunal li l-preżenza tiegħu kienet essenzjali; 

o meta r-restrizzjonijiet nazzjonali tneħħew progressivament (Ġunju 2020, u għal 
darba oħra mir-rebbiegħa 2021 ’il quddiem), l-istituzzjonijiet taw permess lil aktar 
persunal biex jidħol fil-bini tagħhom, jekk il-preżenza tiegħu kienet meħtieġa biex 
jappoġġa attivitajiet ewlenin fuq il-post (bħal sessjonijiet, laqgħat u seduti ta’ 
smigħ); 

o fi żminijiet meta s-sitwazzjoni tas-saħħa tjiebet (is-sajf u l-ħarifa tal-2020), l-
istituzzjonijiet ħeġġew ukoll lill-persunal li kien irrapporta diffikultajiet meta kien 
qed jaħdem mill-bogħod, biex jiġi fl-uffiċċju. 
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Figura 3 – L-istituzzjonijiet aġġustaw il-preżenza fil-bini skont is-
sitwazzjoni tas-saħħa 

 
*L-Indiċi tal-Istrettezza ta’ OxCGRT jirreġistra l-istrettezza tal-politiki ta’ għeluq u ta’ trażżin, li jnaqqsu l-
kuntatti bejn in-nies. Huwa ppreżentat fuq skala tal-kuluri minn aħdar (l-ebda restrizzjoni) sa aħmar 
(lockdowns). 

Sors: il-QEA, ibbażat fuq Our World in Data (għadd ta’ pazjenti li ddaħħlu l-isptar), fuq l-indiċi tal-
istrettezza ta’ Oxford, u fuq informazzjoni mingħand l-istituzzjonijiet awditjati (il-monitoraġġ kien ivarja 
bejn l-istituzzjonijiet). 

43 Biex jiżguraw is-sikurezza tal-persunal li ġie jaħdem fuq il-post, l-istituzzjonijiet 
stabbilew protokolli (tbegħid fiżiku, tindif, ilbies ta’ maskri), abbażi tar-
rakkomandazzjonijiet tal-IMB, is-servizzi mediċi tagħhom stess, u l-awtoritajiet 
nazzjonali. Il-każijiet ta’ COVID-19 (fost il-persunal, il-kuntratturi u l-viżitaturi) ġew 
intraċċati mis-servizz mediku ta’ kull istituzzjoni biex jitnaqqas ir-riskju ta’ infezzjonijiet 
fuq il-post. Il-Parlament offra wkoll ittestjar fil-bini tiegħu. 
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44 Mir-rebbiegħa 2021 ’il quddiem, l-istituzzjonijiet ħeġġew lill-persunal tagħhom 
biex jitlaqqmu, jew billi waqqfu ċ-ċentri tat-tilqim tagħhom stess bi qbil mal-
awtoritajiet lokali (fi Brussell) jew inkella billi infurmaw lill-persunal tagħhom dwar kif 
dan seta’ jiġi inkluż fil-kampanji nazzjonali ta’ tilqim (il-Lussemburgu u pajjiżi oħra). L-
istituzzjonijiet segwew ir-regoli tal-Istati Membri ospitanti tagħhom dwar it-tilqim u l-
aċċess għall-post tax-xogħol. Il-Parlament, abbażi ta’ rakkomandazzjoni mill-IMB, mar 
lil hinn mir-regoli nazzjonali u introduċa rekwiżit li jiġi ppreżentat Pass tal-COVID 
Diġitali biex jinkiseb aċċess għall-bini tiegħu minn Novembru 2021 ’il quddiem. 

L-istituzzjonijiet appoġġaw il-benesseri tal-persunal tagħhom u għenuh jadatta għall-
kundizzjonijiet tax-xogħol il-ġodda 

45 Qabel il-kriżi, l-għadd ta’ membri tal-persunal tal-UE li kienu jagħmlu telexogħol 
regolarment kien baxx: il-possibbiltà kienet ġiet offruta lil-lingwisti u lit-tradutturi sa 
mill-2009 fil-biċċa l-kbira mill-istituzzjonijiet, u kienet ġiet estiża għall-persunal eliġibbli 
kollu sa mill-2016 – dawk tal-ewwel kienu l-Parlament u l-Kummissjoni. 
F’Diċembru 2019, il-Kummissjoni rrappurtat li madwar 25 % tal-forza tax-xogħol 
tagħha (8 000 persuna) kienu qed jużaw il-possibbiltà ta’ telexogħol fuq bażi 
okkażjonali. Meta l-istituzzjonijiet introduċew it-telexogħol obbligatorju f’nofs 
Marzu 2020, il-biċċa l-kbira mill-persunal tagħhom qatt ma kien uża din il-possibbiltà 
qabel. 

46 Biex tinżamm il-prestazzjoni tal-persunal, l-istituzzjonijiet stabbilew diversi 
korsijiet ta’ taħriġ relatati mat-telexogħol u mal-għodod tal-IT il-ġodda li kienu ġew 
introdotti. Huma ffukaw b’mod partikolari fuq l-għoti ta’ taħriġ u appoġġ lill-maniġers 
intermedji biex jgħinuhom jimmaniġġaw it-timijiet tagħhom mill-bogħod, u fuq it-titjib 
tal-kundizzjonijiet għall-ħidma mid-dar (ara l-Anness II). 

47 Id-disponibbiltà tal-persunal kibret matul il-kriżi għal għadd ta’ raġunijiet. Id-data 
li ksibna, mingħand il-Kunsill u l-Kummissjoni, tindika li l-persunal irreġistra aktar sigħat 
ta’ xogħol fil-perjodu 2020/2021 milli fi snin preċedenti. L-istituzzjonijiet kollha 
rrappurtaw tnaqqis fl-għadd ta’ jiem ta’ liv minħabba mard b’terminu qasir li ttieħdu. 
Kien hemm ukoll tnaqqis fl-għadd ta’ ħaddiema part-time fl-istituzzjonijiet kollha 
(prinċipalment għall-persunal li jaħdem 80 %, 90 % jew 95 % part-time). 

48 L-istituzzjonijiet awditjati taw lill-persunal il-permess li jagħmel telexogħol minn 
barra l-post ta’ impjieg tiegħu10, bħala miżura eċċezzjonali motivata miċ-ċirkustanzi 

                                                      
10 Ara r-Regolament Nru 31 (KEE), 11 (KEEA), li jistabbilixxi r-Regolamenti tal-Persunal għall-

Uffiċjali, l-Artikolu 20. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=MT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=MT
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(iżolament, il-ħtieġa ta’ indukrar tal-qraba). Din il-possibbiltà ngħatat taħt 
kundizzjonijiet speċifiċi. Għall-Parlament, l-għażla ta’ ħidma minn barra l-post ta’ 
impjieg kienet hemm biex il-persunal ikun jista’ jindokra l-qraba u, għalhekk, ġiet 
b’rekwiżit ta’ ħidma part-time u bi tnaqqis korrispondenti fis-salarju (ara l-Anness II). 
Kien ivarja l-mod kif l-istituzzjonijiet immonitorjaw l-għadd tal-persunal li uża din il-
possibbiltà iżda, minkejja dan, iċ-ċifri kumplessivi rreġistrati kienu baxxi: qatt aktar 
minn 2 % tal-persunal tal-Parlament ma użaha fi kwalunkwe żmien; 3 % fil-QĠUE; 
madwar 5 % fil-Kummissjoni (li kellha limitu ta’ 10 ijiem fis-sena), u 5.8 % fil-Kunsill 
(immonitorjat biss fil-perjodu Mejju-Ġunju 2021). Din il-miżura eċċezzjonali ġiet 
diskontinwata gradwalment sa tmiem l-2021. 

L-istituzzjonijiet aċċelleraw il-mobilizzazzjoni ta’ proġetti ta’ 
modernizzazzjoni li kienu diġà jeżistu iżda d-diġitalizzazzjoni tas-servizzi 
amministrattivi għadha sfida 

49 Biex tinżamm il-prestazzjoni tal-persunal matul il-kriżi, l-istituzzjonijiet kienu 
jeħtieġu jiżguraw li l-biċċa l-kbira mill-membri tal-persunal ikunu mgħammra bl-għodod 
it-tajba biex jaħdmu mill-bogħod. L-istituzzjonijiet kellhom isibu soluzzjonijiet 
alternattivi għal-laqgħat fiżiċi. Kien jeħtieġ li dawn is-soluzzjonijiet ikunu siguri u 
adegwati, filwaqt li jippermettu lill-istituzzjonijiet iwettqu kemm il-kompiti ta’ appoġġ 
tagħhom kif ukoll l-attivitajiet ewlenin tagħhom. Kellhom jistabbilixxu proċessi 
amministrattivi adattati għax-xogħol mill-bogħod, b’serħan aktar fuq flussi ta’ xogħol 
mingħajr karti. 

Minkejja livelli mhux uniformi ta’ tħejjija, l-istituzzjonijiet malajr taw lill-persunal il-
kapaċità li jaħdem mill-bogħod 

50 L-istituzzjonijiet kienu ilhom mill-2016 jestendu gradwalment l-opportunità għat-
telexogħol għall-persunal kollu (ara l-paragrafu 45). B’mod parallel, kienu bdew 
jipprovdu wkoll lill-persunal tagħhom tagħmir li jippermettilhom jaħdmu mill-bogħod: 
jew b’laptops korporattivi b’aċċess għan-network privat virtwali (VPN), jew inkella 
b’liċenzji għall-infrastruttura ta’ desktop virtwali (VDI) li jippermettu lill-persunal 
jikkonnettja mal-ambjent tax-xogħol tiegħu minn apparat privat. 

51 F’Jannar 2020, l-istituzzjonijiet kellhom livelli differenti ta’ tagħmir tal-IT mobbli 
għall-persunal tagħhom. Aktar minn 90 % tal-persunal tal-Kunsill u tal-Kummissjoni 
kellhom laptops korporattivi. Iż-żewġ istituzzjonijiet kellhom biżżejjed liċenzji għall-VPN 
(dawk permanenti jew ta’ emerġenza) biex ikopru l-persunal kollu tagħhom. Kellhom 
ukoll għadd limitat ta’ liċenzji għall-VDI. 
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52 Il-Parlament u l-QĠUE kienu f’nofs il-mobilizzazzjoni tal-programmi ta’ mobbiltà 
tal-IT tagħhom meta saret il-bidla għat-telexogħol. Il-QĠUE kienet ħaffet il-programm 
tagħha fl-2019, bl-objettiv li tikkompletah sar-rebbiegħa 2020. L-objettiv tal-Parlament 
Ewropew kien li jikkompleta l-mobilizzazzjoni tiegħu ta’ laptops lill-persunal sa tmiem 
il-leġiżlatura tal-perjodu 2019-2024. Sa nofs Marzu 2020, madwar 35 % tal-persunal 
tal-Parlament u 71 % tal-persunal tal-QĠUE kienu diġà mgħammra b’soluzzjonijiet VPN 
jew VDI li ħallewhom jaħdmu mill-bogħod. Il-persunal kollu kellu aċċess għall-inboxes 
tal-e-mail professjonali tagħhom permezz ta’ għodod tal-webmail. 

53 Il-Parlament u l-QĠUE aċċelleraw il-mobilizzazzjoni tal-laptops. Iż-żewġ 
istituzzjonijiet ipprijoritizzaw servizzi kritiċi, bħar-reġistri tal-QĠUE, għad-distribuzzjoni 
tal-ħardware, u kabbru wkoll l-għadd ta’ liċenzji għall-VDI disponibbli (għall-persunal li 
kien għadu mhux mgħammar b’laptops korporattivi). Sa Mejju 2020, 95 % tal-membri 
tal-persunal tagħhom setgħu jagħmlu telexogħol bl-użu ta’ aċċess għall-VPN jew 
liċenzja għall-VDI, u sa tmiem Ġunju 2020, il-membri kollha tal-persunal kellhom it-
tagħmir. 

54 L-istituzzjonijiet kollha kienu jeħtieġu wkoll ikabbru l-kapaċità tal-infrastruttura 
tagħhom biex taqbel mal-għadd ta’ konnessjonijiet. Matul l-ewwel ġimgħat tal-bidla 
għat-telexogħol, il-persunal irrapporta xi problemi dwar il-kwalità u l-istabbiltà tal-
konnessjonijiet, iżda dawn fil-biċċa l-kbira kienu ġew solvuti sa April 2020. L-għadd ta’ 
talbiet li saru lill-helpdesks tal-istituzzjonijiet naqas sinifikattivament minn April 2020 
’il quddiem hekk kif il-persunal dera l-għodod tat-telexogħol u kibret il-kapaċità tal-
wisa’ tal-banda. 

Il-kriżi aċċellerat il-mobilizzazzjoni ta’ għodod ta’ kollaborazzjoni bbażati fuq il-cloud 
u soluzzjonijiet speċifiċi ta’ vidjokonferenzi, iżda dan ġab miegħu sfidi għall-
protezzjoni tad-data u għas-sigurtà 

55 Permezz ta’ għodod tal-IT ta’ kollaborazzjoni, il-persunal jista’ jaħdem flimkien 
mingħajr ma jkun fl-istess kamra. It-terminu jkopri firxa ta’ għodod minn soluzzjonijiet 
ta’ vidjokonferenzi, sa pjattaformi li permezz tagħhom dokumenti jiġu kondiviżi u 
editjati f’ħin reali. L-istituzzjonijiet kienu qed jużaw xi wħud minn dawn l-għodod qabel 
il-kriżi: il-Kummissjoni, pereżempju, kienet ilha mill-2013 tuża siti kollaborattivi. Fl-
istituzzjonijiet kollha, is-soluzzjonijiet ta’ vidjokonferenzi kienu komuni. Normalment 
kienu jintużaw minn kmamar mgħammra apposta, biex jorganizzaw laqgħat 
bejniethom u ma’ partijiet ikkonċernati esterni. 

56 Is-servizzi ta’ cloud ilhom mill-perjodu 2016/2017 jikbru madwar id-dinja. Dawn 
joffru possibbiltajiet ġodda għall-kollaborazzjoni, peress li mhumiex limitati minn 
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infrastruttura fiżika. Xi wħud mill-istituzzjonijiet ilhom mill-2019 jittestjaw għodod 
ibbażati fuq il-cloud, inklużi soluzzjonijiet ta’ vidjokonferenzi b’karatteristiċi 
kollaborattivi (kondiviżjoni u editjar ta’ dokumenti). Madankollu, l-użu tas-servizzi ta’ 
cloud iġib miegħu r-riskji tiegħu stess f’termini ta’ sigurtà u protezzjoni tad-data meta 
mqabbel ma’ infrastruttura fuq il-post11. 

57 L-istituzzjonijiet awditjati għandhom valutazzjonijiet differenti tar-riskji tal-
protezzjoni tad-data u tas-sigurtà tal-IT assoċjati ma’ għodod ta’ kollaborazzjoni 
bbażati fuq il-cloud, li wassluhom biex jieħdu deċiżjonijiet differenti dwar il-
mobilizzazzjoni tagħhom. Is-sentenza Schrems II12 f’Lulju 2020, u r-rakkomandazzjoni 
sussegwenti tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (EDPS)13 biex ma jiġux 
mobilizzati servizzi ġodda li jinvolvu t-trasferiment ta’ data personali barra mit-
territorju tal-UE, żiedu livell ieħor ta’ restrizzjonijiet fuq it-tip ta’ għodod ta’ 
kollaborazzjoni li l-istituzzjonijiet setgħu jużaw. L-istituzzjonijiet li jużaw is-servizzi ta’ 
cloud u l-għodod tal-vidjokonferenzi bbażati fl-Istati Uniti kellhom jirrieżaminaw il-
kuntratti tagħhom mal-fornituri tagħhom biex jiżguraw livell adegwat ta’ protezzjoni 
tad-data (ara l-Kaxxa 4). 

                                                      
11 Ir-Rapport Speċjali 05/2022: “Ċibersigurtà tal-istituzzjonijiet, il-korpi u l-aġenziji tal-UE”. 

12 Il-Kawża C-311/18 – Facebook Ireland u Schrems, 16.7.2020, li invalidat id-deċiżjoni Ħarsien 
tal-Privatezza UE-US dwar it-trasferiment u l-ipproċessar ta’ data personali. 

13 Ara l-gwida strateġika lill-istituzzjonijiet tal-UE, mogħtija mill-EDPS, minn Ottubru 2020: l-
EDPS iħeġġeġ bil-qawwa lill-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-UE biex jiżguraw 
li kwalunkwe operazzjoni ta’ pproċessar ġdida jew kuntratt ġdid ma’ kwalunkwe fornitur ta’ 
servizzi ma jinvolvux trasferimenti ta’ data personali lejn l-Istati Uniti. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_05/SR_cybersecurity-EU-institutions_MT.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=CE7CD716DE99214B334A22BDC921092C?text=&docid=228677&pageIndex=0&doclang=MT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2148551
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1250&from=MT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1250&from=MT
https://edps.europa.eu/sites/default/files/publication/2020-10-29_edps_strategy_schremsii_en_0.pdf
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Kaxxa 4 

Mobilizzazzjoni ta’ soluzzjonijiet ta’ vidjokonferenzi interni u 
interistituzzjonali 

Il-Kummissjoni kompliet bil-mobilizzazzjoni ppjanata tagħha lill-persunal kollu tal-
għodod ta’ kollaborazzjoni bbażati fuq il-cloud li kienet qed tippilota, iżda hija 
nnegozjat mal-fornitur tagħha biex tiżgura li t-trasferiment ta’ data kien konformi 
mas-sentenza Schrems II. Hija żiedet ukoll il-livelli addizzjonali ta’ sigurtà tagħha 
stess. 

Il-Kunsill ma pproċediex bil-mobilizzazzjoni sħiħa ta’ għodda tal-vidjokonferenzi 
interna iżda żammha bħala proġett pilota, sat-twettiq ta’ valutazzjoni tal-impatt u 
ġestjoni tar-riskju għall-informazzjoni. 

Il-Parlament ma pproċediex bil-mobilizzazzjoni sħiħa ta’ dawn l-għodod u, minflok, 
żammhom bħala proġetti pilota, sakemm jitwettaq rieżaminar mill-EDPS. 

Il-QĠUE ddeċidiet li ma tipproċedix bil-mobilizzazzjoni ulterjuri ta’ kwalunkwe 
għodda ta’ kollaborazzjoni bbażata fuq il-cloud, u żammet is-software oriġinali 
tagħha għall-vidjokonferenzi. Hija rrieżaminat ukoll il-kuntratt mal-fornitur ta’ dan 
is-software biex tiżgura l-konformità mas-sentenza. 

B’riżultat ta’ dan, l-istituzzjonijiet jużaw żewġ tipi differenti ta’ għodod tal-
vidjokonferenzi, jiġifieri dawk ibbażati fuq il-cloud jew dawk fil-bini, għall-
attivitajiet ta’ appoġġ tagħhom ta’ kuljum. Dawn iż-żewġ tipi ta’ għodod huma 
interoperabbli filwaqt li jiżguraw li, minkejja dan, l-istituzzjonijiet ikunu jistgħu 
jinteraġixxu ma’ xulxin. 

58 L-istituzzjonijiet immobilizzaw ukoll soluzzjonijiet speċifiċi ta’ vidjokonferenzi biex 
b’hekk attivitajiet ewlenin bħal dibattiti parlamentari, laqgħat tal-Kunsill, laqgħat tal-
Kulleġġ tal-Kummissarji, u seduti ta’ smigħ ġudizzjarji setgħu jsiru mill-bogħod. Il-
lockdown aċċellera l-implimentazzjoni ta’ proġetti ta’ vidjokonferenzi għal attivitajiet 
ewlenin fl-istituzzjonijiet. 

59 Bħala parti mill-portafoll tiegħu ta’ proġetti tal-IT għall-perjodu 2019-2021, il-
Parlament kien qed iqis kif jorganizza bis-sħiħ konferenzi mill-bogħod kemm għall-
kelliema kif ukoll għall-parteċipanti, bil-faċilitajiet kollha ta’ konferenza bi preżenza 
fiżika bħall-interpretar u d-diskussjonijiet interattivi. F’Marzu 2020, huwa kien fil-
proċess li jagħżel fornitur għal dan il-proġett, meta ttieħdet id-deċiżjoni ta’ bidla għal 
xogħol mill-bogħod, u kellha ssir għażla rapida tal-għodda. 
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60 Il-Parlament diġà seta’ joffri lill-MEPs l-infrastruttura meħtieġa biex jorganizzaw 
laqgħat tal-kumitati u plenarji mill-bogħod, b’interpretar simultanju ġimgħa wara l-
bidu tal-lockdown Belġjan (ara l-Kaxxa 3). Il-Parlament ħadem biex ifassal l-għodda 
magħżula u l-funzjonalitajiet tagħha apposta għall-ħtiġijiet tal-istituzzjoni. Meta s-
sessjonijiet plenarji fi Strasburgu reġgħu bdew wara Ġunju 2021, din ippermettiet lill-
istituzzjoni tnaqqas l-għadd tal-persunal li jivvjaġġa hemmhekk peress li l-interpretar 
seta’ jiġi pprovdut minn kwalunkwe lok. L-infrastruttura wara l-għodda li tintuża mill-
Parlament hija kompletament ibbażata fuq il-cloud. 

61 Il-Kunsill iddeċieda favur software differenti, billi għażel għodda li setgħet tintuża 
kemm permezz tas-servizzi ta’ cloud kif ukoll permezz ta’ server fuq il-post, u b’hekk 
seta’ jkun hemm kontroll sħiħ tal-konnessjonijiet għal-laqgħat tal-Ministri. 
F’Jannar 2021, il-Kunsill adotta pjan dwar l-istabbiliment ta’ pjattaforma ta’ 
vidjokonferenzi għal diskussjonijiet dwar informazzjoni sensittiva jew klassifikata sal-
livell ta’ klassifikazzjoni EU SECRET, peress li s-software li kien jeżisti seta’ jintuża biss 
għal informazzjoni mhux klassifikata u mhux sensittiva. Kwistjonijiet klassifikati u 
sensittivi jridu jiġu ttrattati fuq il-post. 

62 Kemm il-Parlament kif ukoll il-Kunsill għażlu kumpaniji bbażati fl-Ewropa (tal-UE 
jew tal-EFTA), li joperaw skont ir-regolamenti tal-UE dwar il-protezzjoni tad-data, għal 
servizzi ta’ vidjokonferenzi li permezz tagħhom setgħu jsiru dibattiti parlamentari u 
laqgħat tal-Kunsill. Il-QĠUE ma użatx servizzi bbażati fuq il-cloud (ara l-Kaxxa 4). 
Minflok, hija żviluppat is-soluzzjoni tagħha stess ta’ vidjokonferenzi għal seduti ta’ 
smigħ, abbażi tas-software diġà fis-seħħ (ara l-Kaxxa 3). 

Minkejja titjib, id-diġitalizzazzjoni tal-proċessi amministrattivi għadha xogħol fl-idejn 

63 Biex jiġi żgurat li l-kompiti ta’ appoġġ, b’mod partikolari fil-finanzi u fir-riżorsi 
umani, ikunu jistgħu jkomplu mingħajr interruzzjoni jew dewmien, l-istituzzjonijiet 
kienu jeħtieġu jiddiġitalizzaw il-flussi ta’ xogħol tagħhom. Qabel il-kriżi tal-COVID-19, il-
livell ta’ diġitalizzazzjoni tal-proċessi amministrattivi kien ivarja bejn l-istituzzjonijiet: 
kienu qed jintużaw għodod bħal e-fatturi u firem diġitali, flimkien ma’ flussi ta’ xogħol 
mingħajr karti, iżda b’livelli differenti ta’ adozzjoni. 

64 Il-proċeduri ta’ akkwist elettroniku (e-akkwist) ilhom disponibbli mill-2009 
permezz tal-pjattaforma e-PRIOR. Il-pjattaforma e-PRIOR tippermetti wkoll lill-fornituri 
joħorġu fatturi b’mod elettroniku lill-klijenti tagħhom. L-e-fatturi jippromwovu flussi ta’ 
xogħol finanzjarji diġitali, billi jiġu pproċessati b’mod awtomatiku. Madankollu, mhux il-
fornituri kollha jużaw dan is-servizz, u l-istituzzjonijiet ma jħeġġuhomx b’mod proattiv 
– dan ifisser li e-fatturazzjoni ma tintużax universalment fl-istituzzjonijiet kollha. 
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65 L-e-fatturi kienu jirrappreżentaw 57 % tal-fatturi li l-Kunsill irċieva fl-2019. Fil-
QĠUE, il-proporzjon ta’ e-fatturi kien ta’ 60 % fl-2019. It-tfixkil ikkawżat mir-
restrizzjonijiet stabbiliti biex jillimitaw it-tixrid tal-COVID-19 affettwa wkoll lill-fornituri 
tal-istituzzjonijiet, u dan wassal biex xi wħud jaqilbu għal e-fatturi. Il-Kunsill u l-QĠUE 
indikaw tkabbir nett fl-għadd ta’ e-fatturi li rċevew, li laħaq 74 % tal-fatturi kollha fiż-
żewġ istituzzjonijiet fl-2020. Il-Parlament u l-Kummissjoni ma mmonitorjawx il-
proporzjon ta’ e-fatturi li l-istituzzjonijiet tagħhom irċevew. Il-Parlament adatta r-regoli 
tiegħu dwar il-ġestjoni tal-fatturi biex jaċċetta wkoll fatturi f’format elettroniku anke 
jekk dawn ma ntbagħtux permezz ta’ e-PRIOR. 

66 Il-qafas legali attwali għall-firem elettroniċi jmur lura għall-201414. L-użu akbar ta’ 
firem elettroniċi fl-istituzzjonijiet tal-UE huwa marbut ma’ tkabbir fl-użu tal-ġestjoni 
elettronika tad-dokumenti, inkluż għall-ġestjoni tal-fajls tal-persunal. 

67 Qabel il-kriżi, il-firem elettroniċi kienu jintużaw fl-istituzzjonijiet kollha ħlief il-
QĠUE, b’livelli differenti ta’ ċertifikazzjoni skont il-ħtieġa. L-introduzzjoni ta’ telexogħol 
mifrux u l-ħtieġa li jiġu stabbiliti flussi ta’ xogħol mingħajr karti stimulaw l-użu 
tagħhom. Madankollu, l-adozzjoni kienet irregolari fl-istituzzjonijiet kollha. Il-Kunsill, 
pereżempju, aċċetta firem elettroniċi mingħand il-fornituri tiegħu, u jiffirma l-ordnijiet 
ta’ xiri tiegħu manwalment. Il-Kummissjoni kienet bdiet tintroduċi firem elettroniċi 
kwalifikati għall-iffirmar tal-kuntratti, u dan hija aċċelleratu matul il-kriżi. Peress li l-
QĠUE ma kinitx użat firem elettroniċi preċedentement, hija użat l-e-mail inizjalment 
biex tivvalida d-deċiżjonijiet dwar ir-riżorsi umani matul il-kriżi. Aktar tard hija ffirmat 
ftehim mal-Kummissjoni biex tuża l-għodda EU Sign (servizz immaniġġat mill-
Kummissjoni għall-firem elettroniċi), u b’hekk setgħet ikollha firma elettronika 
kwalifikata fis-seħħ sa tmiem l-2021. Fiż-żmien meta twettaq l-awditu, il-firem 
elettroniċi kwalifikati kienu qed jiġu introdotti progressivament fil-Parlament u fil-
Kunsill. 

                                                      
14 Ir-Regolament (UE) Nru 910/2014 dwar l-identifikazzjoni elettronika u s-servizzi fiduċjarji 

għal tranżazzjonijiet elettroniċi fis-suq intern. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910&from=MT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910&from=MT
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Bdiet il-valutazzjoni tal-effiċjenza tal-modi l-ġodda ta’ ħidma 
f’ambjent ta’ wara l-kriżi 

Il-valutazzjoni hija aktar avvanzata għall-attivitajiet ewlenin milli għall-
kompiti ta’ appoġġ 

68 Organizzazzjonijiet reżiljenti huma dawk li għandhom il-kapaċità jitgħallmu minn 
kriżi u joħorġu minnha aktar b’saħħithom15. Dan jirrikjedi li jittieħdu tagħlimiet mill-
aspetti kollha tar-rispons għal kriżi. Jirrikjedi wkoll li l-organizzazzjoni tidentifika prattiki 
tajbin stabbiliti matul il-kriżi li se jkunu għadhom rilevanti wara li tgħaddi l-kriżi. 

L-istituzzjonijiet bdew kmieni l-eżerċizzju tagħhom ta’ tagħlimiet meħuda 

69 Ladarba tneħħew ir-restrizzjonijiet tar-rebbiegħa 2020, l-istituzzjonijiet awditjati 
nedew eżerċizzji ta’ tagħlimiet meħuda dwar ir-rispons tagħhom għall-kriżi tal-COVID-
19. Dawn l-eżerċizzji bikrija ffukaw fuq il-maniġġar ta’ kriżijiet u l-mod kif il-BCPs tal-
istituzzjonijiet kienu ġew implimentati. 

70 L-ebda wieħed minn dawn l-eżerċizzji ma identifika dgħufijiet kbar fil-mod kif l-
istituzzjonijiet immaniġġaw u taw rispons għall-kriżi. It-tagħlimiet li nsiltu mill-COVID-
19 ġew inklużi fl-eżerċizzji ta’ valutazzjoni tar-riskju tal-2021, imwettqa mill-
istituzzjonijiet, li koprew ir-riskji ta’ nuqqas ta’ disponibbiltà tal-persunal minħabba 
pandemiji b’mod aktar espliċitu minn eżerċizzji preċedenti ta’ dan it-tip. L-
istituzzjonijiet ressqu t-telexogħol bħala azzjoni ta’ mitigazzjoni biex dan ir-riskju 
jitnaqqas. 

71 Minn Mejju 2020 ’il quddiem, l-istituzzjonijiet wettqu stħarriġiet tal-persunal biex 
jiġbru feedback dwar aspetti differenti tar-risponsi tagħhom (komunikazzjoni, miżuri 
tas-saħħa stabbiliti) u dwar ix-xewqat u l-aspettattivi tal-membri tal-persunal għall-
organizzazzjoni futura tax-xogħol, b’mod partikolari rigward it-telexogħol, ladarba r-
ritorn lejn il-bini kien possibbli. Hekk kif evolviet is-sitwazzjoni, l-istituzzjonijiet wettqu 
aktar stħarriġiet u kkonsultaw mal-maniġers. 

Għall-attivitajiet ewlenin tagħhom, l-istituzzjonijiet iqisu li l-interazzjonijiet fiżiċi 
huma aħjar 

72 L-istituzzjonijiet awditjati stabbilew modi ġodda kif iwettqu l-attivitajiet ewlenin 
tagħhom (ara l-paragrafi 58-62), filwaqt li serrħu aktar fuq l-użu ta’ vidjokonferenzi u 

                                                      
15 GUID 5330 – Guidance on Auditing Disaster Management. 

https://www.issai.org/wp-content/uploads/2020/12/GUID-5330-English.pdf
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għodod ġodda ta’ kollaborazzjoni. Minn Mejju 2020, il-Kummissarji reġgħu lura għal 
format fiżiku għal-laqgħat tagħhom ta’ kull ġimgħa, fid-dawl tal-fatt li dan kien aktar 
xieraq għal diskussjonijiet politiċi. Fil-bidu tal-2022, il-Parlament, il-Kunsill u l-QĠUE 
kienu għadhom qed jirriflettu dwar il-livell sa fejn il-modi l-ġodda ta’ ħidma kienu se 
jinżammu wara l-pandemija, iżda huma kienu diġà ħadu xi deċiżjonijiet, abbażi ta’ 
valutazzjoni tal-effiċjenza ta’ dawn il-modi ġodda ta’ ħidma għall-attivitajiet ewlenin 
tal-istituzzjonijiet. 

73 Fl-2021, il-President tal-Parlament nieda riflessjoni wiesgħa dwar il-Parlament ta’ 
wara l-COVID-19, imsejħa “Rethinking parliamentary democracy”. L-użu ta’ votazzjoni 
mill-bogħod f’ċirkustanzi normali, meta l-Parlament jista’ jiltaqa’ iżda xi Membri tal-PE 
ma jitħallewx jattendu, kien għadu s-suġġett ta’ dibattitu fiż-żmien meta dan l-awditu 
ġie konkluż, wara rakkomandazzjonijiet mill-gruppi fokus tal-Membri tal-PE involuti 
f’din ir-riflessjoni. Il-konklużjonijiet ta’ dawn il-gruppi fokus jindikaw li l-MEPs iqisu li d-
dibattitu parlamentari kien ta’ kwalità ogħla meta twettaq bi preżenza fiżika. 

74 B’mod parallel, l-amministrazzjoni tal-Parlament iffirmat ftehim ġdid mal-
interpreti freelance biex tagħtihom il-permess jaħdmu mid-dar, u minn hubs fl-Istati 
Membri, ftehim li tejjeb id-disponibbiltà tal-interpreti għal xi lingwi. L-amministrazzjoni 
qed tivvaluta l-possibbiltà li tkompli l-interpretar mill-bogħod għall-plenarja ta’ 
Strasburgu, u dan jista’ jwassal għal tnaqqis fl-għadd ta’ membri tal-persunal li 
jivvjaġġaw hemmhekk. 

75 Il-Kunsill wasal ukoll għall-konklużjoni li l-laqgħat fiżiċi tal-Ministri huma aktar 
effiċjenti minn dawk virtwali. Kif jidher fit-Tabella 2 fl-Anness I, il-maġġoranza tal-
laqgħat (56 %) saru fiżikament fl-2020, minkejja r-restrizzjonijiet fis-seħħ. Għal laqgħat 
ta’ livell għoli, bħal dawk tal-Kunsill Ewropew (Kapijiet ta’ Stat jew ta’ Gvern tal-Istati 
Membri tal-UE), il-format fiżiku jitqies aktar effiċjenti mill-partijiet ikkonċernati kollha. 
Din il-preferenza għal laqgħat fiżiċi hija kkonfermata mill-fatt li r-regoli li jiffaċilitaw l-
użu ta’ proċeduri bil-miktub tfasslu bħala deroga temporanja u mhux bħala emendi 
permanenti. Ladarba tintemm id-deroga, il-proċedura bil-miktub se terġa’ lura għal 
stat fejn tkun tintuża taħt il-kundizzjonijiet stabbiliti fir-Regoli ta’ Proċedura. Minkejja 
dan, il-Kunsill biħsiebu jżomm il-possibbiltà ta’ laqgħat informali mill-bogħod – ukoll 
għal diskussjonijiet sensittivi jew klassifikati (ara l-paragrafu 61) – li jinkludu laqgħat 
informali tal-ministri jew tal-gruppi ta’ ħidma, bħala komplement għal-laqgħat fiżiċi, 
billi dawn jistgħu jagħtu lok għal konsultazzjoni urġenti u skambju ta’ informazzjoni. 

76 Il-QĠUE tqis ukoll li filwaqt li l-parteċipazzjoni mill-bogħod tista’ tkun utli, din 
mhijiex ekwivalenti kollha kemm hi għal smigħ fiżiku, u jenħtieġ li tinżamm biss bħala 
possibbiltà meta parti ma titħalliex tattendi għas-seduta ta’ smigħ fiżikament. 
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It-telexogħol qed jintuża b’mod aktar wiesa’ fl-istituzzjonijiet iżda l-adattezza tiegħu 
f’ambjent ta’ wara l-kriżi għadha qed tiġi vvalutata 

77 It-telexogħol u l-għodod tal-IT li jappoġġaw il-modi l-ġodda ta’ ħidma ġew 
introdotti qabel it-tifqigħa tal-pandemija tal-COVID-19. Bi tħejjija għall-ambjent ta’ 
wara l-COVID-19, l-istituzzjonijiet estendew l-użu tat-telexogħol, iżda l-valutazzjoni li 
huma wettqu tal-effiċjenza u tal-adattezza tiegħu f’ambjent mhux ta’ kriżi kienet 
għadha għaddejja fiż-żmien meta twettaq l-awditu, minħabba li l-kriżi kienet għadha 
ma għaddietx. 

78 Il-QĠUE wettqet stħarriġ f’Mejju 2021 fejn talbet lill-persunal u lill-maniġers 
jivvalutaw liema arranġamenti ta’ ħidma kienu l-aktar adatti għall-kompiti tagħhom. Ir-
riżultati kienu jindikaw li inqas minn nofs il-persunal (40 %) qiesu li huma kienu jaħdmu 
b’mod aktar effiċjenti waqt telexogħol milli meta kienu fuq il-post biex jabbozzaw 
kompiti, 37 % ma rrappurtaw l-ebda differenza. Għall-kompiti li jirrikjedu interazzjoni 
ma’ kollegi jew għat-taħriġ, kienu biss ftit rispondenti li indikaw li dawn kienu 
jippreferu jagħmluhom mid-dar. Il-Parlament u l-Kummissjoni ma wettqux stħarriġ ta’ 
dan it-tip qabel ma rrieżaminaw ir-regoli tat-telexogħol tagħhom. Il-Parlament kien 
għadu qed jivvaluta l-effiċjenza tat-telexogħol estiż fiż-żmien meta twettaq l-awditu, 
filwaqt li l-Kummissjoni kienet qed tiffinalizza s-sett ġdid ta’ regoli tagħha stess (ara l-
Kaxxa 5). Ir-regoli tat-telexogħol tal-Kunsill kienu ġew adottati eżatt qabel ma l-COVID-
19 bdiet tinfirex, u l-istituzzjoni ma ratx il-ħtieġa li tirrevedihom. L-ebda waħda mill-
istituzzjonijiet awditjati ma offriet telexogħol full-time lill-persunal tagħha (ara l-
Anness III). 
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Kaxxa 5 

Estensjoni tat-telexogħol fl-istituzzjonijiet 

F’Settembru 2021, il-Parlament introduċa regoli ġodda li taw permess lill-persunal 
jagħmel telexogħol għal jum, jumejn jew tlett ijiem fil-ġimgħa. Fi tmiem l-awditu, l-
approvazzjoni tat-telexogħol għal aktar minn jum fil-ġimgħa kienet limitata għal 
perjodu ta’ sitt xhur f’xi servizzi, u dan jirrifletti l-ħtieġa li tiġi vvalutata l-effiċjenza 
ta’ dawn l-arranġamenti ta’ ħidma f’ċirkustanzi mhux relatati mal-COVID-19. 

Ir-regoli tat-telexogħol tal-Kunsill ġew ittestjati għal perjodu qasir biss f’ċirkustanzi 
normali. Dawn ir-regoli taw permess lill-persunal jagħmel telexogħol sa 80 % tal-
ħin tax-xogħol u, fi tmiem l-awditu, ma kien hemm l-ebda pjan immedjat biex 
dawn jiġu aġġustati. 

Il-Kummissjoni fl-aħħar mill-aħħar qed tippjana li toffri lill-persunal tagħha l-
opportunità ta’ telexogħol sa 60 % tal-ħin tax-xogħol. 

F’Settembru 2021 il-QĠUE, f’konformità mal-istħarriġ imwettaq, iddeċidiet favur 
approċċ ibbażat fuq il-kompiti għat-telexogħol, li jħalli l-implimentazzjoni f’idejn il-
maniġers, abbażi tal-ħtiġijiet tagħhom u l-kompiti li għandhom jitwettqu mill-
persunal. 

79 It-telexogħol minn barra l-post ta’ impjieg, li kien ġie permess, jew estiż, bħala 
parti mill-miżuri tad-dmir ta’ diliġenza (ara l-paragrafu 39), xorta jkun possibbli, f’forma 
limitata, skont ir-regoli ta’ wara l-COVID-19 f’xi istituzzjonijiet (ara l-Anness III). Filwaqt 
li din il-miżura hija prinċipalment rispons għal talbiet mill-persunal, l-istituzzjonijiet ma 
vvalutawx l-effiċjenza tat-tkomplija ta’ din il-miżura. 

L-impatti baġitarji u ambjentali tal-arranġamenti ta’ ħidma l-ġodda ma 
jiġux evalwati b’mod konsistenti fl-istituzzjonijiet kollha 

80 Fi snin reċenti, l-istituzzjonijiet tal-UE ppruvaw jillimitaw in-nefqa amministrattiva 
tagħhom u jiffrankaw permezz ta’ modi ta’ ħidma aktar effiċjenti16. Minbarra t-
telexogħol u l-mobbiltà tal-IT, il-pjanijiet ta’ qabel il-COVID-19 għall-modi l-ġodda ta’ 
ħidma koprew struttura ġdida ta’ uffiċċji, l-introduzzjoni ta’ spazji kollaborattivi u 
tnaqqis fl-għadd ta’ uffiċċji individwali. Dawn joffru opportunitajiet addizzjonali għall-
iffrankar, kif ukoll tnaqqis fl-impronta tal-karbonju tal-istituzzjonijiet. 

                                                      
16 Ir-Rapport Speċjali 15/2019: “Implimentazzjoni tal-pakkett ta’ riformi tal-persunal tal-2014 

fil-Kummissjoni”. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_15/SR_Staff_reform_MT.pdf
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81 Il-bidliet fil-modi ta’ ħidma matul il-kriżi tal-COVID-19 kellhom impatt imħallat fuq 
in-nefqa amministrattiva tal-istituzzjonijiet (ara l-Figura 4). 

o L-ispejjeż marbuta mal-ivvjaġġar naqsu sinifikattivament. 

o Kien hemm tkabbir fin-nefqa għall-IT minħabba l-investimenti addizzjonali 
meħtieġa biex it-telexogħol jiġi appoġġat. Id-daqs tat-tkabbir kien funzjoni tal-
investiment meħtieġ f’kull istituzzjoni (prinċipalment tagħmir, jew żvilupp ta’ 
soluzzjonijiet ġodda ta’ vidjokonferenzi). 

o In-nefqa għall-bini kienet aktar baxxa fuq xi oġġetti (sigurtà, utilitajiet) minħabba li 
l-bini kien prinċipalment vojt, iżda ogħla f’oħrajn (tindif) minħabba l-protokolli tal-
COVID-19. Ix-xogħol ta’ kostruzzjoni (il-Parlament, il-Kummissjoni) kompla, iżda xi 
drabi bi pjanijiet imfassla mill-ġdid minħabba l-impatt mistenni tal-modi l-ġodda 
ta’ ħidma. Xi istituzzjonijiet użaw il-flus li kien fadal minn linji baġitarji li kienu 
ntużaw b’mod insuffiċjenti, biex jixtru bini li kienu qed jużaw (il-Parlament) jew 
biex jagħmlu ħlasijiet lura ta’ self bil-quddiem (il-QĠUE). 

Figura 4 – Impatt tal-COVID-19 fuq in-nefqa għall-bini, għall-IT u għall-
ivvjaġġar fl-istituzzjonijiet (f’miljun EUR) 

 
Sors: il-QEA, ibbażat fuq l-implimentazzjoni tal-Baġit 2020 ippreżentata fil-Baġit 2022 tal-UE. In-nefqa 
għall-ivvjaġġar tkopri l-persunal u l-membri. L-akkwiżizzjonijiet ta’ bini mill-Parlament fl-2021 dwar 
krediti ta’ riporti mill-2020 mhumiex inklużi. 

82 L-istituzzjonijiet awditjati rrappurtaw dwar l-iffrankar li sar b’konsegwenza tal-
kriżi tal-COVID-19 fir-rapporti annwali tal-attività tagħhom għall-2020. Madankollu, 
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peress li dawn jirrigwardaw prinċipalment bini u vvjaġġar li, meħuda flimkien, 
jirrappreżentaw madwar 10 % tal-intestatura tan-nefqa amministrattiva fil-baġit tal-
UE, l-impatt li rriżulta fuq l-ispejjeż amministrattivi kien limitat. L-istituzzjonijiet 
għadhom ma ressqux proposti dwar kif dan l-iffrankar jista’ jiġi kkonkretizzat f’oħrajn 
aktar permanenti bl-estensjoni tal-modi l-ġodda ta’ ħidma. 

L-estensjoni tal-laqgħat mill-bogħod iġġib magħha ffrankar potenzjali fuq in-nefqa 
għall-ivvjaġġar 

83 Il-Parlament biħsiebu jkompli juża l-interpretar mill-bogħod, li se jnaqqas il-ħtieġa 
li l-interpreti jivvjaġġaw (ara l-paragrafu 74). L-iffrankar potenzjali minn din id-deċiżjoni 
ma ġiex ivvalutat mill-Parlament u, fil-Baġit 2022 tiegħu, l-istituzzjoni ma kinitx qed 
tippjana għal xi tnaqqis sinifikanti fin-nefqa għall-ivvjaġġar meta mqabbla mal-baġit ta’ 
qabel il-COVID-19 għall-2020. Minbarra l-interpreti, il-progress li sar fil-vidjokonferenzi 
jista’ jippermetti wkoll lill-istituzzjoni tnaqqas l-għadd ta’ persunal ta’ appoġġ li 
jivvjaġġa lejn Strasburgu għall-plenarja, u b’hekk jiftaħ il-possibbiltà ta’ aktar iffrankar. 
L-analiżi l-aktar reċenti tal-ispiża marbuta mal-ivvjaġġar għall-plenarja tmur lura għall-
2013. Dak iż-żmien, il-missjonijiet tal-interpreti lejn Strasburgu kienu jiswew 
EUR 3.1 miljun fis-sena (12 % tal-ispejjeż totali tal-ivvjaġġar lejn Strasburgu), u 
missjonijiet oħra tal-membri tal-persunal kienu jiswew EUR 12.3-il miljun fis-sena17. 

84 L-ivvjaġġar mhuwiex nefqa sinifikanti għall-Kunsill, u huwa marbut mal-attività 
politika ewlenija tiegħu aktar milli mal-kompiti ta’ appoġġ. L-istituzzjoni biħsiebha 
żżomm laqgħat informali mill-bogħod bħala parti mill-mod normali ta’ ħidma tagħha 
(ara l-paragrafu 75). Il-modi l-ġodda ta’ ħidma huma mistennija li jkollhom xi impatt 
fuq in-nefqa għall-ivvjaġġar tagħha, iżda l-firxa tagħhom għadha ma ġietx ivvalutata. 

85 F’konformità mal-istrateġija tagħha ta’ Ekoloġizzazzjoni, il-Kummissjoni biħsiebha 
tikkapitalizza fuq il-modi l-ġodda ta’ ħidma u qed tħeġġeġ lill-persunal tagħha jivvjaġġa 
biss meta l-laqgħat mill-bogħod ma jkunux adatti. F’termini baġitarji, il-baġit globali 
għall-missjonijiet (persunal u Kummissarji) għall-2022 tnaqqas bi 22 % meta mqabbel 
mal-2019. 

86 In-nefqa tal-QĠUE fuq l-ivvjaġġar hija baxxa ħafna. Minkejja dan, l-istituzzjoni qed 
tippjana tnaqqis ta’ 17 % fl-2022 meta mqabbel mal-2019. 

                                                      
17 Analiżi tal-iffrankar ta’ finanzi potenzjali għall-baġit tal-UE li kieku l-Parlament Ewropew 

jiċċentralizza l-operazzjonijiet tiegħu. 

https://www.eca.europa.eu/Other%20publications/PL1407_LETTER/PL1407_LETTER_MT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Other%20publications/PL1407_LETTER/PL1407_LETTER_MT.pdf


 36 

 

Ħlief għall-Kummissjoni, l-istituzzjonijiet ma ddeċidewx dwar bidliet sinifikanti fl-
istrateġiji immobiljarji tagħhom 

87 L-istruttura tas-sjieda għall-bini tal-istituzzjonijiet tvarja skont l-istituzzjoni u l-
lok18. Skont jekk l-istituzzjonijiet humiex is-sidien tal-bini tagħhom jew jikruhomx, 
huma ma għandhomx l-istess restrizzjonijiet finanzjarji jew l-istess inċentivi biex 
inaqqsu l-ispazju għal uffiċċji biex jiffrankaw il-flus. It-telexogħol għandu impatt fuq ir-
rata medja ta’ okkupazzjoni tal-bini. L-użu akbar ta’ telexogħol wara l-pandemija jista’ 
jnaqqas aktar il-medja taż-żona tal-uffiċċji okkupata fl-istituzzjonijiet. 

88 Il-Parlament huwa s-sid tal-biċċa l-kbira mill-binjiet tiegħu. Huwa adotta l-
istrateġija immobiljarja attwali tiegħu fl-2018. L-istituzzjoni ma ħaditx deċiżjoni dwar it-
tnaqqis tal-ispazju għal uffiċċji tagħha fi Brussell, iżda bħala parti mill-politika tagħha li 
tikkonsolida s-sjieda tal-bini tagħha, hija akkwistat (għal EUR 74.9 miljun) bini li 
preċedentement kienet tikri qrib il-bini ċentrali tagħha, bl-użu tal-fondi li kien fadal 
mill-Baġit 2020. Fil-Lussemburgu, il-pjanijiet għall-kostruzzjoni tal-bini KAD II ġew 
emendati ulterjorment, parzjalment biex il-bidliet fil-prattiki tax-xogħol jittieħdu 
inkunsiderazzjoni. Il-Parlament iddeċieda li ma jipproċedix b’xi partijiet mill-proġett, li 
l-ispiża tiegħu ġiet stmata mill-Parlament f’ammont ta’ EUR 18.6-il miljun (4 % tal-ispiża 
totali). 

89 Il-Kunsill huwa s-sid tal-uffiċċji tiegħu kollha. Fiż-żmien meta wettaqna l-awditu, 
il-Kunsill kien qed jirrifletti dwar strateġija immobiljarja ġdida. 

90 L-istruttura tal-uffiċċji tal-Kummissjoni hija aktar diversa minn dik tal-
istituzzjonijiet l-oħra, b’binjiet li hija sidhom, li tikri u li għalihom għandha lokazzjoni 
b’terminu twil. Hija wkoll l-istituzzjoni bl-akbar portafoll ta’ proprjetà u bħala tali 
għandha aktar opportunitajiet għal iffrankar. L-introduzzjoni ta’ modi ġodda ta’ ħidma 
fil-Kummissjoni ġrat qabel il-kriżi tal-COVID-19 u l-istituzzjoni ddeċidiet li tkompli 
tiżviluppa l-kunċett b’konsegwenza tal-kriżi. L-istrateġija immobiljarja tal-Kummissjoni 
għall-perjodu 2022-2030 għal Brussell tippjana tnaqqis ta’ 25 % fl-ispazju tal-bini għall-
uffiċċji okkupat sal-2030, u tnaqqis ta’ terz fin-nefqa (total ta’ EUR 73.1 miljun bejn l-
2021 u l-2030). Dawn il-pjanijiet huma bbażati fuq is-suppożizzjonijiet li mill-inqas 20 % 
tal-persunal se jkun fuq telexogħol, u li l-ispazji kondiviżi bbażati fuq l-attività 
gradwalment se jieħdu post l-uffiċċji individwali. Għadu ma ġie deċiż l-ebda tnaqqis 
kbir fl-ispazju għal uffiċċji għall-bini tal-Kummissjoni fil-Lussemburgu, iżda l-istrateġija 
immobiljarja lokali tagħha tippjana għal spazji bbażati fuq l-attività. 

                                                      
18 Ir-Rapport Speċjali 34/2018: “Ġestjoni tal-ispazji għal uffiċċji tal-istituzzjonijiet tal-UE”. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_34/SR_EU_OFFICES_MT.pdf


 37 

 

91 Il-politika tal-QĠUE hija li takkwista l-bini li qed tuża. Permezz tar-regoli tat-
telexogħol adottati f’Lulju 2021, it-telexogħol se jkun jista’ jintuża b’mod aktar wiesa’ 
minn qabel iżda, fiż-żmien meta twettaq l-awditu, l-istituzzjoni ma kinitx qed tippjana li 
tirrieżamina l-istrateġija immobiljarja tagħha b’terminu qasir, u tippreferi tistenna ftit 
snin biex tivvaluta l-ħtiġijiet li l-modi l-ġodda ta’ ħidma ġabu magħhom. 

L-opportunitajiet f’termini ta’ impatt ambjentali ma ġewx identifikati b’mod ċar 

92 Il-bidliet fl-arranġamenti tal-ivvjaġġar u fl-istruttura tal-bini, kif ukoll l-estensjoni 
tat-telexogħol, joffru lill-istituzzjonijiet awditjati opportunitajiet biex inaqqsu l-impatt 
ambjentali tagħhom. Huma lkoll konxji minnu, dan, iżda mxew b’ritmu differenti meta 
rriflettewh fl-istrateġiji ambjentali tagħhom. 

93 Fi tmiem l-2019, il-Parlament adotta sensiela ta’ indikaturi ambjentali għall-
monitoraġġ tal-prestazzjoni ambjentali tiegħu. Fil-valutazzjoni ta’ nofs it-terminu 
sussegwenti (Diċembru 2020), ġie ppreżentat l-impatt tal-modi l-ġodda ta’ ħidma 
introdotti matul il-pandemija, b’xenarji dwar kif l-istituzzjoni setgħet tikkapitalizza 
fuqhom, b’mod partikulari biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tagħha relatati mat-trasport. L-
objettiv ewlieni tal-istrateġija ta’ Ekoloġizzazzjoni tal-Kummissjoni huwa li tinkiseb in-
newtralità klimatika sal-2030, billi jitnaqqas l-ispazju għal uffiċċji tagħha, jintuża bini 
b’użu baxx ta’ enerġija, tittejjeb l-effiċjenza enerġetika tagħha (titjib tekniku u bidliet fl-
imġiba), u jitnaqqsu l-emissjonijiet tagħha mill-ivvjaġġar. Biex timplimenta dan l-aħħar 
punt, il-Kummissjoni introduċiet kalkulatur tal-emissjonijiet fil-pjattaforma li hija tuża 
biex timmaniġġa l-ivvjaġġar professjonali. 
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Konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet 
94 Aħna nikkonkludu li l-istituzzjonijiet tal-UE wrew ir-reżiljenza tagħhom quddiem 
il-pandemija tal-COVID-19. Ir-rispons tagħhom kien rapidu u flessibbli, u bbenefika 
minn investimenti preċedenti fid-diġitalizzazzjoni. Madankollu, għadhom ma evalwawx 
bis-sħiħ il-livell sa fejn il-modi l-ġodda ta’ ħidma introdotti b’rispons għall-COVID-19 
x’aktarx li jkunu effiċjenti jew iwasslu għal iffrankar fl-ambjent ta’ wara l-kriżi. 

95 Aħna sibna li l-pjanijiet għall-kontinwità tal-operat tal-istituzzjonijiet qabel il-bidu 
tal-kriżi tal-COVID-19 kienu jsegwu standards stabbiliti. Madankollu, dawn kienu 
maħsuba biex jittrattaw avvenimenti ta’ impatt kbir b’terminu qasir, mhux it-tfixkil fit-
tul li l-COVID-19 kkawżat (il-paragrafi 14-19). 

96 Il-kriżi tal-COVID-19 ma segwietx ix-xejra tat-tfixkil previst fil-pjanijiet għall-
kontinwità tal-operat tal-istituzzjonijiet. L-istituzzjonijiet żammew il-parti mill-pjanijiet 
għall-kontinwità tal-operat tagħhom li kienu rilevanti u adattawhom għall-
ispeċifiċitajiet tal-COVID-19 biex jorganizzaw ir-rispons tagħhom fuq perjodu qasir ta’ 
żmien. Ma kien hemm l-ebda forum iddefinit fil-pjanijiet għall-kontinwità tal-operat 
għall-istituzzjonijiet biex jikkonsultaw lil xulxin malajr dwar id-deċiżjonijiet li kienu qed 
jieħdu biex jagħtu rispons għall-kriżi. Biex jiżguraw xi koerenza fil-miżuri li huma kienu 
qed jimplimentaw, l-istituzzjonijiet bnew fuq strutturi eżistenti biex jikkondividu l-
informazzjoni, u rnexxielhom jillimitaw id-diverġenza fir-risponsi tagħhom. L-
awtonomija tagħhom, ir-rwoli differenti tagħhom, u r-regoli nazzjonali varji li huma 
kellhom jieħdu inkunsiderazzjoni limitaw il-kapaċità tagħhom li jkollhom rispons 
identiku (il-paragrafi 20-27). 

Rakkomandazzjoni 1 – Fil-pjanijiet għall-kontinwità tal-operat, 
jiġu inklużi tfixkil b’terminu twil u kooperazzjoni 
interistituzzjonali 

Jenħtieġ li l-istituzzjonijiet jibnu fuq l-esperjenza tar-rispons tagħhom għall-kriżi tal-
COVID-19 u jinkludu miżuri relatati mat-tfixkil b’terminu twil fil-pjanijiet għall-
kontinwità tal-operat tagħhom. Jenħtieġ li l-arranġamenti għall-kooperazzjoni 
interistituzzjonali f’każ ta’ avvenimenti li jkollhom impatt fuq l-istituzzjonijiet kollha 
jkunu wkoll parti mill-pjanijiet għall-kontinwità tal-operat. 

Data mmirata għall-implimentazzjoni: l-ewwel trimestru tal-2023 
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97 Aħna sibna li r-rispons flessibbli tal-istituzzjonijiet għall-kriżi ppermettielhom 
jimminimizzaw it-tfixkil. Huma adattaw ir-regoli ta’ proċedura tagħhom meta kien 
meħtieġ, urew flessibbiltà fl-aġġustament tal-modi ta’ ħidma biex ikunu jistgħu jwettqu 
l-attivitajiet ewlenin tagħhom, u komplew iwettqu r-rwoli assenjati lilhom skont it-
Trattati. Irnexxielhom jadottaw inizjattivi ta’ politika importanti kif ukoll il-qafas 
finanzjarju pluriennali 2021-2027, u komplew joħorġu sentenzi fuq livell simili għal dak 
tas-snin ta’ qabel il-COVID-19 (il-paragrafi 28-38). 

98 L-istituzzjonijiet ħadu miżuri biex jippreżervaw saħħet il-persunal tagħhom u biex 
iżommu l-kontinwità tal-operat. Segwew il-parir mediku pprovdut mill-bord mediku 
interistituzzjonali u qablu mal-minimu meħtieġ mil-leġiżlazzjoni nazzjonali tal-pajjiżi 
ospitanti tagħhom – jew marru lil hinn minnu. Il-miżuri introdotti biex jappoġġaw lill-
persunal (tagħmir, taħriġ, miżuri soċjali) kienu effettivi fiż-żamma tal-prestazzjoni 
matul il-kriżi (il-paragrafi 39-48). 

99 Fil-bidu tal-kriżi, l-istituzzjonijiet kellhom livelli differenti ta’ tagħmir biex il-
persunal tagħhom ikun jista’ jaħdem mill-bogħod, iżda kull waħda minnhom 
irnexxielha tgħammar lill-persunal kollu tagħha b’soluzzjonijiet tat-telexogħol fi żmien 
sitt ġimgħat (il-paragrafi 49-54). L-istituzzjonijiet inqdew tajjeb bl-għodod ta’ 
kollaborazzjoni. Ħtiġijiet speċifiċi, kwistjonijiet ta’ protezzjoni tad-data, sigurtà, u 
kunfidenzjalità wasslu lill-istituzzjonijiet biex jimmobilizzaw dawn l-għodod 
b’veloċitajiet differenti, u biex jagħżlu fornituri differenti (il-paragrafi 55-62). L-
arranġamenti ta’ ħidma stabbiliti matul il-kriżi tal-COVID-19 kabbru l-ħtieġa ta’ flussi ta’ 
xogħol mingħajr karti fl-istituzzjonijiet tal-UE. Id-diġitalizzazzjoni tal-flussi ta’ xogħol 
imxiet ’il quddiem, iżda l-implimentazzjoni tagħha flimkien ma’ soluzzjonijiet bħall-e-
fatturazzjoni u l-firma elettronika kwalifikata ma kinitx uniformi bejn l-istituzzjonijiet. 
Minkejja t-titjib li sar, is-servizzi amministrattivi għadhom ma ġewx kompletament 
diġitalizzati. Għall-e-fatturi inpartikolari, mhux l-istituzzjonijiet kollha jimmonitorjaw 
jew jistimulaw l-użu tagħhom internament (il-paragrafi 63-67). 
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Rakkomandazzjoni 2 – Tiġi żviluppata aktar id-diġitalizzazzjoni 
tas-servizzi amministrattivi 

Jenħtieġ li l-istituzzjonijiet jibnu fuq l-esperjenza tar-rispons tagħhom għall-kriżi tal-
COVID-19 u jiddiġitalizzaw aktar is-servizzi amministrattivi tagħhom billi: 

(a) javvanzaw l-introduzzjoni ta’ flussi ta’ xogħol mingħajr karti u jestendu l-użu tal-
firma elettronika, inklużi firem elettroniċi kwalifikati; 

(b) jimmonitorjaw u jestendu l-użu ta’ fatturi elettroniċi. 

Data mmirata għall-implimentazzjoni: ir-raba’ trimestru tal-2023 

100 L-istituzzjonijiet bdew l-eżerċizzji tagħhom ta’ tagħlimiet meħuda kmieni fil-kriżi 
u komplew jirriflettu dwar l-ambjent ta’ wara l-COVID-19 matul il-kriżi (il-paragrafi 68-
71). Aħna sibna li l-istituzzjonijiet awditjati kollha, li kienu introduċew modi remoti biex 
iwettqu l-attivitajiet ewlenin tagħhom, waslu għal konklużjoni simili: il-laqgħat mill-
bogħod huma soluzzjoni ta’ riżerva fi żminijiet ta’ tfixkil jew emerġenza, u jistgħu jkunu 
utli għal ċerti skopijiet bħal konsultazzjonijiet urġenti, u skambji ta’ informazzjoni, iżda 
ma jistgħux jissostitwixxu laqgħat bi preżenza fiżika għal attivitajiet ewlenin fit-terminu 
twil (il-paragrafi 72-76). L-istituzzjonijiet kabbru l-possibbiltajiet għat-telexogħol fir-
regoli li huma fasslu għall-ambjent tagħhom ta’ wara l-COVID-19. Filwaqt li livell għoli 
ta’ telexogħol wera l-utilità tiegħu f’sitwazzjoni ta’ kriżi, l-effiċjenza tiegħu meta 
mqabbla mal-arranġamenti ta’ ħidma ta’ qabel il-COVID-19 mhux dejjem ġiet ivvalutata 
għal ċirkustanzi mhux ta’ kriżi (il-paragrafi 77-79). 

101 Il-kriżi tal-COVID-19 kellha impatt finanzjarju limitat b’terminu qasir għall-
istituzzjonijiet, minħabba li l-iffrankar li sar f’xi oqsma ta’ nfiq, bħall-ivvjaġġar, intuża 
biex jiffinanzja investimenti fl-IT. Il-bidliet fl-arranġamenti ta’ ħidma ġew aċċellerati 
mill-kriżi, u l-istituzzjonijiet kollha jistennew li l-maniġġar tal-ivvjaġġar u tal-bini ikun 
differenti wara l-COVID-19. Madankollu, huma ma evalwawx b’mod konsistenti l-
iffrankar potenzjali li jirriżulta mill-modi l-ġodda ta’ ħidma. Bl-istess mod, l-
istituzzjonijiet għadhom ma vvalutawx l-impatt tal-modi l-ġodda ta’ ħidma fuq il-politiki 
ambjentali tagħhom (il-paragrafi 80-93). 
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Rakkomandazzjoni 3 – Tiġi vvalutata l-adattezza ta’ modi ġodda 
ta’ ħidma fl-ambjent ta’ wara l-COVID-19 

Fil-valutazzjoni li huma jwettqu tal-modi l-ġodda ta’ ħidma fl-ambjent ta’ wara l-COVID-
19, jenħtieġ li l-istituzzjonijiet: 

(a) jivvalutaw l-adattezza tal-laqgħat mill-bogħod għalkollox u l-laqgħat ibridi meta 
mqabbla ma’ dawk fiżiċi, u jadottaw linji gwida dwar settings mill-bogħod skont l-
attività; 

(b) jivvalutaw l-impatt tat-telexogħol u jadattaw ir-regoli ta’ wara l-COVID-19 jekk 
ikun meħtieġ; 

(c) jimmonitorjaw u jirrappurtaw dwar l-impatt baġitarju tal-modi l-ġodda ta’ ħidma, 
inpartikolari għall-bini; 

(d) jimmonitorjaw u jirrappurtaw dwar l-impatt ambjentali tal-modi l-ġodda ta’ 
ħidma. 

Abbażi ta’ dawn il-valutazzjonijiet, jenħtieġ li l-istituzzjonijiet jiddeċiedu dwar bidliet 
possibbli fl-arranġamenti ta’ ħidma ġodda tagħhom. 

Data mmirata għall-implimentazzjoni: it-tieni trimestru tal-2024 

Dan ir-Rapport ġie adottat mill-Awla V, immexxija mis-Sur Tony Murphy, Membru tal-
Qorti tal-Awdituri, fil-Lussemburgu fl-14 ta’ Ġunju 2022. 

 Għall-Qorti tal-Awdituri 

 

 Klaus-Heiner Lehne 
 Il-President 



 42 

 

Annessi 

Anness I – Impatt tal-COVID-19 fuq l-attivitajiet tal-istituzzjonijiet awditjati 
It-tabelli li ġejjin juru l-impatt li l-kriżi tal-COVID-19 kellha fuq l-attivitajiet ewlenin tal-istituzzjonijiet awditjati. 

Tabella 1 – Attività parlamentari f’ċifri għall-perjodu 2018-2021 

 Għadd ta’ sessjonijiet plenari Durata medja ta’ 
sessjoni plenarja Għadd ta’ voti 

 

sessjonijiet 
parzjali 

(sessjonijiet parzjali 
ta’ erbat ijiem li 

normalment isiru fi 
Strasburgu) 

sessjonijiet 
żgħar 

(is-sessjonijiet 
parzjali ta’ jumejn li 

saru fi Brussell) 

sigħat testi leġiżlattivi testi mhux leġiżlattivi 

2018 (sena sħiħa) 12 3 32.08 258 301 

2019 (sena sħiħa) 11 5 24.09 364 182 

2020 (sena sħiħa)* 11 6 15.29 202 182 

2021 (sal-11.2021) 10 2 28.24 185 224 
Sors: data pprovduta mill-PE (id-DĠ PRES u d-DĠ IPOL). *Kalkolu tal-QEA. 
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Tabella 2 – Attività tal-Kunsill f’ċifri (2018-2020) 

Laqgħa 2018 2019 
2020 

Total Fiżika Vidjokonferenza 

Summits 15 17 23 15 8 

Kunsilli 75 80 116 31 85 

Coreper 117 124 154 152 0 

Coreper l-Art. 50 
(Brexit) 29 28 3 3 0 

Gruppi ta’ ħidma 4 304 3 706 2 790 1 538 1 252 

Grupp ta’ ħidma l-
Art. 50 (Brexit) 61 28 0 0 0 

Total 4 601 3 983 3 086 1 739 1 345 
Sors: il-QEA, ibbażat fuq ir-Rapport Annwali tal-Attività 2020 tad-DĠ ORG. 
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Tabella 3 – Attività tal-Kummissjoni f’ċifri (2018-2021) 

 2018 2019 2020 2021 

Għadd totali ta’ atti 
adottati 

9 668 9 255 9 706 10 163 

li minnhom relatati 
mal-pandemija tal-

COVID-19 
M/A 1 372 (14.1 %) 1 102 (10.8 %) 

Sors: il-QEA, ibbażat fuq data pprovduta mill-Kummissjoni. 
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Tabella 4 – Attività ġudizzjarja f’ċifri għall-perjodu 2017-2021 

 2017 2018 2019 Medja għall-
perjodu 2017-2019 2020 2021 

Kawżi introdotti (iż-żewġ ġuriżdizzjonijiet) 1 656 1 683 1 905 1 748 1 582 1 720 

Seduti ta’ smigħ organizzati (il-Qorti tal-
Ġustizzja) 263 295 270 276 157 107 

Seduti ta’ smigħ organizzati (il-Qorti 
Ġenerali) 333 333 255 307 227 240 

Kawżi magħluqa (iż-żewġ ġuriżdizzjonijiet) 1 594 1 769 1 739 1 701 1 540 1 723 

Kawżi magħluqa (il-Qorti tal-Ġustizzja) 699 760 865 775 792 772 

Kawżi magħluqa (il-Qorti Ġenerali) 895 1 009 874 926 748 951 

Kawżi pendenti (il-Qorti tal-Ġustizzja) 912 1 001 1 102 1 005 1 045 1 113 

Kawżi pendenti (il-Qorti Ġenerali) 1 508 1 333 1 398 1 413 1 497 1 428 

Durata medja tal-proċeduri (il-Qorti tal-
Ġustizzja) 16.40-il xahar 15.70-il xahar 14.40-il xahar 15.50-il xahar 15.40-il xahar 16.60-il xahar 

Durata medja tal-proċeduri (il-Qorti 
Ġenerali) 16.30-il xahar 20.00 xahar 16.90-il xahar 19.00-il xahar 15.40-il xahar 17.30-il xahar 

Sors: il-QEA, ibbażat fuq ir-rapporti annwali tal-attività tal-QĠUE għall-perjodu 2017 sa 2020, u r-risposti għall-kwestjonarju tal-QEA. 
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Anness II – Miżuri stabbiliti biex jingħata appoġġ għat-telexogħol tal-persunal matul il-kriżi tal-COVID-19 
sa tmiem l-2021 

Miżura Il-Parlament Il-Kunsill Il-Kummissjoni Il-QĠUE 

Tagħmir 
addizzjonali tal-

IT 

Iva 
2 326 skrin, 2 069 tastiera u 

1 968 maws 
(f’Novembru 2020). 

Iva 
Pakkett tal-uffiċċju 

domestiku (skrin, tastiera, 
stazzjon għad-dokkjar) 

distribwit minn 
Novembru 2020 ’il quddiem. 

Iva 
Novembru 2020: rimborż ta’ 

skrins (sa EUR 150) 
Ġunju 2021: Pakketti tal-IT 
(stazzjonijiet għad-dokkjar, 

tastieri, mawsijiet). 

Iva 
Madwar 1 000 pakkett tal-
IT (skrin, tastiera, stazzjon 
għad-dokkjar) distribwiti 

minn Mejju 2021 
’il quddiem. 

Tagħmir 
addizzjonali 
(għamara) 

Iva 
Distribwiti 378 siġġu 
ergonomiku (minn 

Novembru 2020 ’il quddiem). 

Le 

Iva 
Minn Novembru 2020 

’il quddiem: rimborż ta’ 
siġġijiet (sa EUR 200). 

Iva 
Madwar 600 siġġu tal-

uffiċċju distribwiti 
f’Marzu 2021. 

Ħlas ta’ spejjeż 
relatati mal-

komunikazzjoni 

Iva 
EUR 40 fix-xahar Le Le Le 

Telexogħol 
minn barra l-

post ta’ impjieg 

F’ċirkustanzi debitament 
ġustifikati (familja, saħħa), 

bħala part-time bis-
sospensjoni tal-allowances 

tal-espatrijazzjoni/tar-
residenza barranija. 

Mitmum fil-31.12.2021. 

Dment li kien awtorizzat mill-
maniġment u kompatibbli 
mal-interess tas-servizz. 

Ir-regoli standard jagħtu lok 
għal 160 jum tul karriera 

flimkien ma’ 5 ijiem/sena. 

F’ċirkustanzi debitament 
ġustifikati (familja, saħħa). 

B’żieda ma’ dan ta’ hawn fuq: 
2020: 10 ijiem marbuta mal-

btajjel tal-Milied. 
2021: 10 ijiem marbuta ma’ 

mill-inqas 5 ijiem btala. 

F’ċirkustanzi debitament 
ġustifikati (familja, saħħa) u 

matul il-btajjel (l-Għid, il-
Milied, is-sajf). 

Wara Settembru 2021: 
F’ċirkustanzi debitament 

ġustifikati biss. 
Sors: il-QEA, ibbażat fuq informazzjoni pprovduta mill-istituzzjonijiet. 
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Anness III – L-arranġamenti tat-telexogħol wara l-COVID-19 fl-istituzzjonijiet awditjati 

Il-Parlament Il-Kunsill Il-Kummissjoni Il-QĠUE 

Regoli fis-seħħ minn 
Settembru 2021 ’il quddiem. 

Il-persunal jista’ jagħmel 
telexogħol, bħala perċentwal tal-
ħin tax-xogħol tiegħu: 

o 20 % (bħala dritt, mingħajr 
ħtieġa ta’ approvazzjoni tal-
maniġer); 

o 40 % (suġġett għall-
approvazzjoni tal-maniġer); 

o 60 % (suġġett għall-
approvazzjoni tal-maniġer). 

L-approvazzjoni tingħata għal sitt 
xhur jew sena, u tista’ tiġġedded. 

Mhuwiex permess telexogħol 
minn barra l-post ta’ impjieg. 

Regoli fis-seħħ minn 
Frar 2020 ’il quddiem. 

Il-persunal jista’ jagħmel 
telexogħol sa 80 % tal-ħin 
tiegħu. 

Huwa permess telexogħol 
minn barra l-post ta’ impjieg, 
sa 5 ijiem kull sena, u 160 jum 
addizzjonali matul il-karriera 
tal-membru tal-persunal, 
suġġett għall-approvazzjoni 
tal-maniġer. 

Regoli adottati f’Marzu 2022. 

Il-persunal jista’ jagħmel telexogħol 
bħala dritt sa 20 % tal-ħin tiegħu. 

It-telexogħol massimu permess, 
suġġett għall-approvazzjoni tal-
maniġer, huwa ta’ 60 %. 

It-telexogħol minn barra l-post ta’ 
impjieg huwa permess sa 10 ijiem fis-
sena, marbut ma’ mill-inqas 5 ijiem 
liv, u huwa suġġett għall-
approvazzjoni tal-maniġer. 

F’ċirkustanzi eċċezzjonali, id-
Direttorat Ġenerali tar-Riżorsi Umani 
tal-Kummissjoni jista’ jagħti 
awtorizzazzjoni għal xahar, wara 
konsultazzjoni mas-superjur 
ġerarkiku tal-persunal, li tista’ 
tiġġedded skont l-istess 
kundizzjonijiet. 

Regoli adottati f’Lulju 2021, fis-
seħħ mit-tieni semestru tal-2022 
’il quddiem. 

It-telexogħol huwa permess fis-
servizzi kollha. 

Il-modalitajiet eżatti (kompiti, 
preżenza minima fil-bini, durata 
massima tal-awtorizzazzjoni 
għat-telexogħol) huma ddefiniti 
mill-maniġment superjuri f’kull 
servizz. 

It-telexogħol huwa suġġett għall-
approvazzjoni tal-maniġer. 

Huwa permess telexogħol minn 
barra l-post ta’ impjieg, suġġett 
għall-approvazzjoni tal-maniġer, 
jekk iġġustifikat, għal perjodu 
limitat, u jekk kompatibbli mal-
interess tas-servizz. 

Sors: il-QEA, ibbażat fuq informazzjoni pprovduta mill-istituzzjonijiet. 
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Abbrevjazzjonijiet 
BCP: Pjan għall-kontinwità tal-operat 

Coreper: Kumitat tar-Rappreżentanti Permanenti tal-Gvernijiet tal-Istati Membri tal-UE 

CPQS: Comité préparatoire des questions statutaires (kumitat ta’ tħejjija dwar 
mistoqsijiet rigward ir-Regolamenti tal-Persunal) 

EDPS: Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data 

EFTA: L-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kummerċ Ħieles 

IMB: Bord Mediku Interistituzzjonali 

MEP: Membru tal-Parlament Ewropew 

NGEU: NextGenerationEU 

QFP: Qafas finanzjarju pluriennali 

QĠUE: Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea 

VDI: Infrastruttura ta’ desktop virtwali 

VPN: Network privat virtwali 

WHO: Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa 
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Glossarju 
Cloud computing: L-ipproċessar u l-ħżin mill-bogħod tad-data permezz tal-internet. 

Coreper: Kumitat tar-rappreżentanti tal-Istati Membri responsabbli mit-tħejjija tax-
xogħol imwettaq mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. 

e-fattura: Fattura li tinħareġ, tintbagħat u tasal f’format elettroniku strutturat li 
jippermetti l-ipproċessar awtomatiku. 

Firma elettronika kwalifikata: Firma elettronika li, fid-dritt tal-UE, għandha l-istess 
effett legali bħal firma bl-idejn, mingħajr l-ebda possibbiltà ta’ repudjazzjoni. 

Infrastruttura ta’ desktop virtwali: Ambjent ta’ desktop ospitat fuq server ċentrali u li 
jsir disponibbli għall-PCs u apparati oħra. 

Membru tal-istituzzjonijiet tal-UE: Persuna li tkun jew inħatret jew inkella ġiet eletta 
f’korp deċiżjonali ta’ istituzzjoni tal-UE. 

Network privat virtwali: Sistema li tippermetti lill-utenti jaċċessaw network sigur mill-
bogħod permezz tal-internet. 
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Risposti tal-istituzzjonijiet 
 

https://www.eca.europa.eu/mt/Pages/DocItem.aspx?did=61688 

 

 

Kronoloġija 
 

 

https://www.eca.europa.eu/mt/Pages/DocItem.aspx?did=61688 

 

 

  

https://www.eca.europa.eu/mt/Pages/DocItem.aspx?did=61688
https://www.eca.europa.eu/mt/Pages/DocItem.aspx?did=61688
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Tim tal-awditjar 
Ir-rapporti speċjali tal-QEA jippreżentaw ir-riżultati tal-awditi li twettaq ta’ politiki u 
programmi tal-UE, jew ta’ suġġetti relatati mal-ġestjoni minn oqsma baġitarji speċifiċi. 
Il-QEA tagħżel u tfassal dawn il-kompiti tal-awditjar biex timmassimizza l-impatt 
tagħhom billi tqis ir-riskji għall-prestazzjoni jew għall-konformità, il-livell ta’ introjtu 
jew ta’ nfiq involut, l-iżviluppi futuri u l-interess politiku u pubbliku. 

Dan l-awditu tal-prestazzjoni twettaq mill-Awla V tal-Awditjar, Finanzjament u 
amministrazzjoni tal-Unjoni, li hija mmexxija minn Tony Murphy, Membru tal-QEA. L-
awditu tmexxa minn Marek Opioła, Membru tal-QEA, li ngħata appoġġ minn        
Kinga Wisniewska-Danek, Kap tal-Kabinett u Bernard Witkos, Attaché tal-Kabinett; 
Colm Friel, Maniġer Prinċipali; Marion Kilhoffer, Kap tal-Kompitu;                        
Andreas Dürrwanger, Tomasz Kokot u Nikolaos Kylonis, Awdituri. Jesús Nieto Muñoz 
u Alexandra Mazilu pprovdew appoġġ grafiku. Richard Moore pprovda appoġġ 
lingwistiku. 

Mix-xellug għal-lemin: Nikolaos Kylonis, Jesús Nieto Muñoz, Marion Kilhoffer, 
Marek Opioła, Kinga Wisniewska-Danek, Tomasz Kokot, Colm Friel. 
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DRITT 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), il-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. 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. 

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 

Ma jistax isir użu mil-logo tal-QEA mingħajr ma jinkiseb il-kunsens tagħha minn qabel. 

PDF ISBN 978-92-847-8403-5 1977-5741 doi:10.2865/741650 QJ-AB-22-016-MT-N 
HTML ISBN 978-92-847-8361-8 1977-5741 doi:10.2865/22304 QJ-AB-22-016-MT-Q 

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/
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Dan l-awditu vvaluta r-reżiljenza tal-istituzzjonijiet tal-UE meta 
kellhom iħabbtu wiċċhom mal-COVID-19: kif laħħqu mal-
pandemija, u x’tagħlimiet siltu. Aħna kkonkludejna li għalkemm 
il-pjanijiet għall-kontinwità tal-operat tal-istituzzjonijiet kienu 
maħsuba għal tfixkil b’terminu qasir, u kellhom livelli differenti ta’ 
tħejjija, l-istituzzjonijiet urew ir-reżiljenza tagħhom quddiem il-
kriżi tal-COVID-19 bis-saħħa tar-rispons rapidu u flessibbli 
tagħhom, u bis-saħħa ta’ investimenti preċedenti fid-
diġitalizzazzjoni. Madankollu, jeħtieġ li jevalwaw aħjar il-modi l-
ġodda ta’ ħidma introdotti b’rispons għall-COVID-19 f’ambjent ta’ 
wara l-kriżi. Aħna nirrakkomandaw li, fil-pjanijiet għall-kontinwità 
tal-operat tagħhom, l-istituzzjonijiet jinkludu t-tfixkil b’terminu 
twil; jiżviluppaw aktar id-diġitalizzazzjoni tas-servizzi 
amministrattivi; u jivvalutaw l-adattezza ta’ modi ġodda ta’ ħidma 
fl-ambjent ta’ wara l-COVID-19. 

Rapport speċjali tal-QEA skont l-Artikolu 287(4), it-tieni 
subparagrafu, TFUE. 
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