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Kelmtejn minn qabel 

 
 

 

Bil-wasla ta’ tmexxija ġdida fil-maġġoranza tal-istituzzjonijiet tal-UE 
(il-Parlament Ewropew, il-Kunsill Ewropew, il-Kummissjoni Ewropea 
u l-Bank Ċentrali Ewropew), u b’segwitu tal-elezzjonijiet għall-
Parlament Ewropew, fl-2020 l-UE tinsab f’salib it-toroq importanti u 
trid tibni fuq il-momentum biex tikseb riżultati. Ir-rwol tagħna bħala 
l-awditur indipendenti estern tal-UE huwa li nivverifikaw li l-UE u l-
Istati Membri tagħha jwasslu dawn ir-riżultati u li l-fondi tal-UE 
jinġabru u jintnefqu skont ir-regoli u r-regolamenti rilevanti, u li jiġu 
kontabilizzati b’mod korrett. 

Għalkemm il-baġit annwali totali tal-UE, f’ammont ta’ 
EUR 140 biljun, jista’ jidher li huwa kbir, f’termini baġitarji huwa 
pjuttost żgħir, billi jirrappreżenta biss madwar 1 % tal-introjtu 
nazzjonali gross tal-Istati Membri kollha tal-UE, li l-infiq totali tal-
amministrazzjonijiet pubbliċi tagħhom huwa 50 darba ogħla. 
Għalhekk, huwa verament ta’ importanza kbira li l-baġit tal-UE 
jintnefaq b’mod effettiv, u din hija r-raġuni għalfejn il-ħidma tagħna 
tiffoka dejjem aktar fuq il-valutazzjoni ta’ jekk il-politiki u l-
programmi tal-UE jilħqux l-objettivi tagħhom u jagħtux valur miżjud.  

Il-Programm ta' Ħidma tagħna għall-2020, l-aħħar programm ta’ 
ħidma taħt l-istrateġija attwali tagħna, ikopri firxa wiesgħa ta’ 
kwistjonijiet li jirriflettu l-isfidi li l-UE qed tiffaċċja bħalissa. Huwa 
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jindirizza l-preokkupazzjonijiet ewlenin, fosthom l-użu sostenibbli 
tar-riżorsi naturali, it-tkabbir u l-inklużjoni, il-migrazzjoni, is-sigurtà 
u l-iżvilupp globali, is-suq uniku, kif ukoll UE li jkollha obbligu ta’ 
rendikont u li tkun effiċjenti. Aħna se nkomplu neżaminaw dawn l-
oqsma kollha sabiex nistabbilixxu jekk l-UE hijiex qed twettaq dak li 
wiegħdet. 

Aħna għażilna l-kompiti tal-awditjar tagħna fuq il-bażi ta’ 
valutazzjoni tar-riskji prinċipali għall-infiq tal-UE u t-twettiq tal-
politiki tagħha, filwaqt li ħadna kont tas-suġġerimenti li saru. Din is-
sena, u għall-ewwel darba, identifikajna xi oqsma b’fokus tematiku 
biex jiggwidaw ix-xogħol tal-awditjar tagħna, bħax-xjenza u t-
teknoloġija, il-kompetittività ekonomika, is-sostenibbiltà fiskali u ż-
żona tal-euro, id-diġitalizzazzjoni u l-gvern elettroniku, it-theddidiet 
għas-sigurtà, l-istat tad-dritt u l-valuri demokratiċi, il-pressjoni 
migratorja, it-tibdil fil-klima, u l-iżbilanċi soċjali u ekonomiċi 
f’soċjetajiet Ewropej. Aħna se neżaminaw ukoll is-sistema ta’ 
aċċertament li l-Kummissjoni Ewropea tuża għall-Koeżjoni għall-
perjodu ta’ programmazzjoni 2014-2020. 

Is-sostenibbiltà għandha post importanti fuq l-aġenda politika fl-UE 
u fl-Istati Membri tagħha, u għalhekk aħna wkoll qegħidnieha fil-
qalba tal-ħidma tagħna għall-kompiti tal-awditjar u tal-analiżi li se 
jibdew fl-2020. Aħna se niffukaw speċifikament fuq l-azzjonijiet 

meħuda mill-UE f’kooperazzjoni mal-Istati Membri tagħha biex 
jilħqu l-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli (SDGs) tan-NU. B’mod 
ġenerali, is-17-il SDG kollha, għajr tlieta minnhom, huma koperti 
minn mill-inqas wieħed minn dawn il-kompiti magħżula 
reċentement għall-Programm ta' Ħidma għall-2020. Fl-aħħar nett, 
aħna se nkomplu nagħmlu kull sforz biex nillimitaw il-piż 
amministrattiv tax-xogħol tal-awditjar tagħna fuq l-entitajiet li 
nawditjaw. 

Hawn taħt qed tiġi ppreżentata lista dettaljata tar-rapporti speċjali 
u tal-prodotti analitiċi li biħsiebna nippubblikaw fl-2020.  

Aħna nemmnu li l-firxa wiesgħa ta’ suġġetti koperti fil-Programm ta' 
Ħidma tagħna għall-2020 se tiżgura li nkunu nistgħu nkomplu 
nipprovdu liċ-ċittadini tal-UE, lill-partijiet interessati u lis-sħab 
istituzzjonali tagħna, kemm fil-livell tal-UE kif ukoll f’dak tal-Istati 
Membri, rapporti indipendenti u oġġettivi dwar kwistjonijiet 
ewlenin għall-futur tal-UE, billi nenfasizzaw dak li jiffunzjona tajjeb, 
u niġbdu l-attenzjoni għal dak li ma jiffunzjonax kif suppost.  

 
Klaus-Heiner Lehne 
President 
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Qasam ta’ prijorità 
ddefinit fl-istrateġija 

tal-Qorti għall-
perjodu 2018-2020 

Kategorija 
ta’ prijorità 

Isem tal-Kompitu Objettiv tal-Kompitu 

Użu sostenibbli tar-
riżorsi naturali u l-
indirizzar tat-tibdil 

fil-klima 

Prijorità 
għolja 

Pestiċidi Li jivvaluta jekk l-azzjonijiet tal-UE naqqsux ir-riskji relatati mal-użu ta’ pestiċidi. 

Skart tal-plastik 
Li jidentifika nuqqasijiet, ostakli, saħħiet u opportunitajiet li jirriżultaw mill-approċċ tal-UE biex 
tindirizza l-iskart tal-plastik, speċjalment l-iskart tal-plastik mill-imballaġġ. 

Prijorità 

Sikurezza nukleari Li jeżamina jekk il-Kummissjoni applikatx il-qafas ta’ sikurezza nukleari tal-UE b’mod effettiv. 
Ekodisinn u tikketti tal-
enerġija 

Li jivvaluta kemm l-azzjonijiet tal-UE dwar l-Ekodisinn u t-Tikkettar tal-Enerġija kkontribwew b’mod 
effettiv għall-effiċjenza enerġetika u l-objettivi ambjentali tal-UE. 

Bijodiversità Agrikola 
Li jivvaluta jekk l-agrikoltura żiditx il-kontribut tagħha biex il-bijodiversità tinżamm u tissaħħaħ sal-
2020. 

Pollinaturi Li jawditja jekk il-Kummissjoni ħaditx azzjoni effettiva biex tindirizza t-tnaqqis fil-pollinaturi. 
Teknoloġija ġdida fil-
monitoraġġ tal-
agrikoltura 

Li jidentifika eżempji tal-aħjar prassi u l-isfidi li jfixklu l-użu aktar rapidu u usa’ ta’ teknoloġiji ġodda 
għall-ħolqien ta’ immaġni għall-monitoraġġ tal-PAK mill-Istati Membri u l-Kummissjoni.  

Produzzjoni tal-ħalib u 
tal-prodotti tal-ħalib 

Li janalizza jekk il-miżuri li ġew introdotti mill-Kummissjoni b’rispons għall-prezzijiet neżlin ġewx 
immaniġġjati tajjeb u jekk laħqux l-objettivi tagħhom b’mod effiċjenti. 

Ambjent tal-baħar 
Li jivvaluta jekk l-azzjoni tal-UE tipproteġix b’mod effettiv l-ambjent tal-baħar mit-tniġġis u mis-sajd 
eċċessiv, kif ukoll billi b’mod xieraq jiġu stabbiliti żoni tal-baħar protetti. 

ETS wara l-2020 Li jivvaluta l-allokazzjoni bla ħlas ta’ allowances tal-ETS (l-Iskema għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-
Emissjonijet). 

Investiment għall-
Koeżjoni, it-Tkabbir 

u l-Inklużjoni 

Prijorità 
għolja 

Toroq li jikkollegaw ir-
reġjuni Ewropej 

Li jivvaluta jekk l-azzjonijiet tal-Kummissjoni jiżgurawx li l-istrateġiji dwar it-toroq tal-Istati Membri u l-
finanzjament mill-UE humiex allinjati mal-prijoritajiet tal-UE sabiex in-netwerk ewlieni TEN-T jiġi 
kkompletat f’waqtu u sabiex titjieb il-konnettività għaċ-ċittadini. 

Investimenti kulturali 
tal-UE 

Li jivvaluta l-effettività, is-sostenibbiltà u l-komplementarjetà tal-finanzjament mill-UE fil-qasam tal-
kultura. 

Diġitalizzazzjoni tal-
Industrija Ewropea  

Li janalizza jekk l-UE kinitx effettiva fl-appoġġ tagħha ta’ strateġiji nazzjonali għad-diġitalizzazzjoni tal-
industrija u fl-appoġġ tagħha ta’ Hubs ta’ Innovazzjoni Diġitali biex titkabbar l-innovazzjoni diġitali. 

Prijorità 

Spiża tal-
implimentazzjoni tal-
Fondi SIE għall-
perjodu 2014-2020 

Li jivvaluta l-eżistenza u l-affidabbiltà tal-informazzjoni disponibbli dwar l-ispiża tal-implimentazzjoni 
tal-Politika ta' Koeżjoni, kif ukoll l-użu li l-Kummissjoni u l-Istati Membri jagħmlu minn din l-
informazzjoni. 
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Qasam ta’ prijorità 
ddefinit fl-istrateġija 

tal-Qorti għall-
perjodu 2018-2020 

Kategorija 
ta’ prijorità 

Isem tal-Kompitu Objettiv tal-Kompitu 

Flagships fis-settur tat-
trasport 

Li janalizza l-mod li bih il-Kummissjoni qed timmaniġġja l-ippjanar fuq terminu twil u l-kosteffiċjenza ta’ 
investimenti f'infrastrutturi kbar tat-trasport. 

Konġestjoni urbana 
Li janalizza l-politiki tat-trasport urban sostenibbli li hemm fis-seħħ, l-ostakli li jistgħu jfixklu l-
implimentazzjoni tagħhom u kif il-Kummissjoni tista’ tieħu azzjoni biex timmitigahom. 

Faqar fost it-tfal 
Li jivvaluta l-effettività tal-miżuri meħuda mill-Kummissjoni u mill-Istati Membri biex jiġġieldu l-faqar 
fost it-tfal.  

Għeluq tal-istrumenti 
finanzjarji għall-
perjodu 2007-2013 

Li janalizza jekk l-Istati Membri u l-Kummissjoni vvalutawx b’mod adegwat l-eliġibbiltà tal-infiq 
iddikjarat mill-istrumenti finanzjarji tal-FEŻR u tal-FSE fl-għeluq għall-perjodu ta' 
programmazzjoni 2007-2013. 

Programmi 
transkonfinali 

Li jivvaluta l-effettività tal-appoġġ li l-UE tagħti għal programmi ta’ kooperazzjoni transkonfinali (CBC) u 
l-isfidi ta’ implimentazzjoni speċifiċi għall-perjodu 2014-2020. 

Sfidi relatati mal-
migrazzjoni, is-

sigurtà u l-iżvilupp 
sostenibbli globali 

Prijorità 
għolja 

Edukazzjoni f’Emerġenzi 
Li jivvaluta jekk l-azzjonijiet tal-UE għall-appoġġ tal-edukazzjoni f’emerġenzi umanitarji u kriżijiet fuq 
perjodu twil humiex effettivi biex jipprovdu lit-tfal b’aċċess għal edukazzjoni sikura, inklużiva u ta’ 
kwalità. 

Prijorità 

Il-Kenja Li jivvaluta jekk l-appoġġ li l-UE tagħti lill-Kenja huwiex ikkoordinat tajjeb u komprensiv f’kuntest fejn 
huma involuti bosta donaturi kbar oħra. 

Diżinformazzjoni Li jivvaluta l-effettività tal-miżuri ta’ reżiljenza biex tissaħħaħ iċ-ċibersigurtà fl-UE. 
Aġenzija Ewropea għall-
Gwardja tal-Fruntiera u 
tal-Kosta  

Li jivvaluta jekk il-Frontex immaniġġjatx tajjeb l-implimentazzjoni tal-mandat il-ġdid tagħha bħala 
Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta: jekk kinitx kapaċi tirdoppja l-persunal tagħha u tiżviluppa u 
timplimenta l-proċeduri biex tixtri t-tagħmir proprju tagħha. 

Stat tad-dritt fl-Ukrajna 
Li janalizza r-rilevanza u jivvaluta l-effettività tal-azzjonijiet tal-UE biex jiġu indirizzati l-kawżi ewlenin 
tal-korruzzjoni fl-Ukrajna. 

Suq Uniku li 
jiffunzjona u Unjoni 

Monetarja 
sostenibbli 

Prijorità 
għolja 

Għajnuna mill-Istat 
għall-Banek fl-UE 

Li jivvaluta l-effiċjenza u l-effettività tal-infurzar tar-regoli dwar l-Għajnuna mill-Istat u l-Għajnuna mill-
Fondi fl-UE mid-DĠ Kompetizzjoni. 

Skambju ta’ 
informazzjoni dwar it-
taxxa 

Li jivvaluta l-effettività tas-sistema stabbilita mill-Kummissjoni għall-iskambju awtomatiku ta’ 
informazzjoni dwar it-taxxa. 
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Qasam ta’ prijorità 
ddefinit fl-istrateġija 

tal-Qorti għall-
perjodu 2018-2020 

Kategorija 
ta’ prijorità 

Isem tal-Kompitu Objettiv tal-Kompitu 

Prijorità 

Analiżi panoramika 
dwar il-prevenzjoni ta’ 
Kriżi Finanzjarja 

Li jagħti ħarsa orizzontali lejn dak li qed tagħmel l-UE biex ittejjeb ir-reżiljenza għal kriżi finanzjarja 
futura. 

Politika tal-
Kompetizzjoni tal-UE 

Li jivvaluta l-infurzar tal-politika tal-kompetizzjoni tal-UE fil-qasam tal-fużjonijiet, tal-kartelli u tal-
antitrust. 

Prestazzjoni tal-aġenziji Li jivverifika l-effettività tas-sistemi għall-ġestjoni tal-prestazzjoni fl-Aġenziji Ewropej. 
Strumenti għad-Difiża 
tal-Kummerċ 

Li jivvaluta l-applikazzjoni tal-Istrumenti għad-Difiża tal-Kummerċ mill-Kummissjoni Ewropea. 

Mekkaniżmu Uniku ta’ 
Riżoluzzjoni 

Li jivvaluta jekk l-SRB żgurax, ibbażat fuq manwali, proċeduri u gwida xierqa, li jiġu stabbiliti pjanijiet 
ta’ riżoluzzjoni komprensivi u li l-MREL jiġi determinat b’mod xieraq. 

Unjoni tas-Swieq 
Kapitali 

Li jivvaluta l-objettiv tal-Kummissjoni li tiżgura aċċess aktar faċli għal finanzjament privat għall-SMEs, 
permezz ta’ analizzar tat-tfassil u l-implimentazzjoni tal-azzjonijiet speċifiċi meħuda fi ħdan l-istrateġija 
tal-unjoni tas-swieq kapitali. 

Assi Spazjali tal-Ewropa 
Li jeżamina kemm kienet effettiva l-Kummissjoni fil-promozzjoni tal-użu ta’ servizzi pprovduti mill-
programmi spazjali prinċipali tal-UE, Copernicus u Galileo, fis-snin inizjali tagħhom ta’ sfruttament. 

Sorveljanza ta’ wara l-
programm 

Li jivvaluta l-effettività tas-sorveljanza ta’ wara l-programm, imwettqa mill-Kummissjoni, ta’ Stati 
Membri li rċevew assistenza makrofinanzjarja.  

Finanzjament u 
amministrazzjoni tal-

Unjoni b’mod 
responsabbli u 

effiċjenti 

Prijorità 
għolja 

Regolamentazzjoni 
Aħjar 

Li jippreżenta ħarsa ġenerali lejn il-qafas attwali “Regolamentazzjoni Aħjar” tal-Kummissjoni u li 
jenfasizza tagħlimiet ewlenin dwar l-għodod u l-proċeduri l-prinċipali: valutazzjoni tal-impatt, 
konsultazzjoni mal-partijiet interessati, monitoraġġ tal-applikazzjoni tad-dritt tal-UE, analiżi u 
evalwazzjoni ex post. 

Aġenda Strateġika għall-
Kooperazzjoni bejn l-UE 
u l-Asja 

Li janalizza r-rispons tal-UE għall-Inizjattiva “Belt and Road” taċ-Ċina, b’mod partikolari l-istrateġija 
dwar il-konnessjoni bejn l-UE u l-Asja. L-analiżi hija ppjanata li tiġi segwita minn awditu dwar l-
Implimentazzjoni tal-istrateġija. 
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Qasam ta’ prijorità 
ddefinit fl-istrateġija 

tal-Qorti għall-
perjodu 2018-2020 

Kategorija 
ta’ prijorità 

Isem tal-Kompitu Objettiv tal-Kompitu 

Finanzjament ta’ 
investiment sostenibbli 

Li jivvaluta l-effettività tal-azzjonijiet tal-UE fil-promozzjoni u r-regolamentazzjoni tal-finanzjament 
sostenibbli. 

Rappurtar dwar il-
legalità u r-regolarità fil-
Koeżjoni 

Li jivvaluta l-adegwatezza tal-ħidma tal-Kummissjoni kif ukoll l-affidabbiltà tar-rappurtar tagħha, fir-
rapporti annwali tal-attività (RAA) u r-rapport annwali dwar il-ġestjoni u l-prestazzjoni (AMPR), dwar il-
legalità u r-regolarità tal-infiq fil-qasam tal-Koeżjoni. 

Prijorità 

Ċentru Ewropew ta' 
Konsulenza għall-
Investimenti 

Li jivvaluta jekk it-tfassil taċ-Ċentru Ewropew ta’ Konsulenza għall-Investimenti u s-sistemi ta’ ġestjoni 
u ta’ monitoraġġ stabbiliti jiżgurawx li l-inizjattiva hija effettiva. 

Ġestjoni tar-riskji 
doganali biex jiġu 
salvagwardjati l-
interessi finanzjarji tal-
UE 

Li jivvaluta jekk il-qafas, użat mill-Kummissjoni ta’ kriterji u standards tar-riskji finanzjarji komuni 
huwiex xieraq, u jekk l-Istati Membri humiex ippreparati tajjeb biex jimplimentaw dan il-qafas biex 
tinkiseb armonizzazzjoni tal-għażla ta’ kontrolli doganali. 

Kontribuzzjonijiet minn 
pajjiżi terzi 

Li jieħu kont tal-kontribuzzjonijiet minn pajjiżi terzi lill-baġit tal-UE biex jiġu ffinanzjati politiki Ewropej. 

 
  



7 

 

Dwarna 

 
Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri hija l-awditur estern tal-UE. Il-QEA ġiet 
stabbilita fl-1977, u hija waħda mis-seba’ istituzzjonijiet tal-UE. Is-
sede tal-QEA tinsab fil-Lussemburgu u hemm madwar 900 membru 
tal-persunal, min-nazzjonalitajiet kollha tal-UE, impjegati f’din l-
istituzzjoni fil-qasam tal-awditjar, ta’ appoġġ u f’dak amministrattiv. 
Il-Kulleġġ tal-Qorti huwa magħmul minn Membru wieħed minn kull 
Stat Membru tal-UE.  
 
 

 
 
 

Il-missjoni tagħna hija li nikkontribwixxu għat-titjib tal-ġestjoni 
finanzjarja tal-UE, li nippromwovu l-obbligu ta’ rendikont u t-
trasparenza, u li naġixxu bħala l-gwardjan indipendenti tal-interessi 
finanzjarji taċ-ċittadini tal-UE. Aħna nwissu dwar riskji, nipprovdu 
aċċertament, u niġbdu l-attenzjoni għan-nuqqasijiet kif ukoll għas-
suċċessi. Aħna noffru wkoll gwida lil dawk li jfasslu l-politika u lil-
leġiżlaturi tal-UE dwar kif jistgħu jtejbu l-politiki u l-programmi tal-
UE.  
 
Ir-rapporti u l-opinjonijiet tal-awditjar tagħna huma element 
essenzjali tal-katina ta’ obbligu ta’ rendikont tal-UE. Dawn jintużaw 
biex jintalab rendikont mingħand dawk li huma responsabbli mill-
implimentazzjoni tal-politiki u l-programmi tal-UE: il-Kummissjoni, l-
istituzzjonijiet u l-korpi l-oħra tal-UE, u l-amministrazzjonijiet fl-Istati 
Membri. 
 
Fl-aħħar nett, permezz tal-ħidma tagħna, aħna nixtiequ ngħinu liċ-
ċittadini tal-UE biex jifhmu b’mod aktar ċar kif l-UE u l-Istati Membri 
tagħha qed jiffaċċjaw l-isfidi attwali u tal-futur.
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L-output tagħna 
Aħna noħorġu:  

— rapporti annwali dwar il-baġit tal-UE u dwar il-Fondi Ewropej għall-Iżvilupp, inkluża Dikjarazzjoni ta’ Assigurazzjoni; 

— rapporti annwali speċifiċi li jippreżentaw l-opinjonijiet tal-awditjar finanzjarju li noħorġu dwar kull waħda mid-diversi aġenziji u korpi 
tal-UE;  

— rapport annwali dwar aspetti tal-prestazzjoni; 

— rapporti speċjali dwar suġġetti tal-awditjar magħżula, li jiġu ppubblikati matul is-sena, u li huma prinċipalment ir-riżultat ta’ awditi tal-
prestazzjoni;  

— rapporti analitiċi bħal analiżijiet panoramiċi, dokumenti informattivi u analitiċi, jew analiżijiet rapidi dwar każijiet speċifiċi; 

— opinjonijiet, li l-Parlament Ewropew u l-Kunsill Ewropew jużaw meta jkunu qed japprovaw liġijiet tal-UE u deċiżjonijiet oħra.  



  

Kif tikkuntattja lill-UE 

Personalment 

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

Bit-telefown jew bil-posta elettronika 

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

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

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

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

Kif issib tagħrif dwar l-UE 

Onlajn 

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

Pubblikazzjonijiet tal-UE 

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

Il-liġi tal-UE u dokumenti relatati 

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

Dejta Miftuħa mill-UE 

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

https://europa.eu/european-union/contact_mt
https://europa.eu/european-union/contact_mt
https://europa.eu/european-union/index_mt
https://publications.europa.eu/mt/publications
https://europa.eu/european-union/contact_mt
http://eur-lex.europa.eu/
http://data.europa.eu/euodp/mt
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