
IT-TWEĠIBIET TAL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA TAL-UNJONI EWROPEA GĦAR-

RAPPORT SPEĊJALI TAL-QORTI EWROPEA TAL-AWDITURI 

“L-ISTITUZZJONIJIET TAL-UNJONI EWROPEA U L-COVID-19: IRREAĠIXXEW 

B’ĦEFFA IŻDA FADAL SFIDI X’JINGĦELBU SABIEX JINSTILET L-IKBAR 

VANTĠĠ POSSIBBILI MILL-INNOVAZZJONI U MILL-FLESSIBBILTÀ LI 

WASSLET GĦALIHOM IL-KRIŻI SANITARJA” 

 

 

KONKLUŻJONIJIET U RAKKOMANDAZZJONIJIET 

Rakkomandazzjoni 1 – Inklużjoni tal-interruzzjonijiet għal żmien twil u tal-

kooperazzjoni interistituzzjonali fil-pjanijiet għall-kontinwità operattiva 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (iktar ’il quddiem il-“Qorti tal-

Ġustizzja”) taċċetta r-rakkomandazzjoni. 

Peress li l-pjan għall-kontinwità operattiva tagħha (iktar ’il quddiem il-“PKO”) 

kien diġà jinkludi xenarji ta’ interruzzjonijiet għal żmien twil, bħal fil-każ ta’ 

pandemija, il-Qorti tal-Ġustizzja tilqa’ din l-ewwel rakkomandazzjoni, li bdiet 

timplimenta, u ser iżżomm din il-prassi f’aġġornamenti futuri tal-PKO tagħha. 

Barra minn hekk, il-Qorti tal-Ġustizzja hija disposta li tipparteċipa fi u 

tippromwovi kull skambju interistituzzjonali intiż li jifformalizza l-

kooperazzjoni interistituzzjonali fil-każ ta’ kriżi sa fejn il-kooperazzjoni 

intensiva li seħħet f’diversi fora matul il-pandemija kienet partikolarment utli. 

 

Rakkomandazzjoni 2 – Żvilupp ulterjuri tad-diġitalizzazzjoni tas-servizzi 

amministrattivi 

ll-Qorti tal-Ġustizzja taċċetta din ir-rakkomandazzjoni. 

Il-Qorti tal-Ġustizzja hija kburija li, bis-saħħa tas-solidità tas-sistema 

informatika tagħha, tal-kapaċità tagħha għall-innovazzjoni u tal-ħeffa li biha 

tmexxew l-inizjattivi ambizzjużi f’termini ta’ diġitalizzazzjoni mnedija qabel il-

kriżi, hija diġà avvanzat fl-oqsma koperti minn din ir-rakkomandazzjoni. 
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L-użu ta’ fatturi elettroniċi kien parti mill-proċeduri standard tal-Qorti tal-

Ġustizzja qabel il-kriżi u għadu jiżviluppa b’ħeffa. Bl-istess mod, il-Qorti tal-

Ġustizzja introduċiet is-sistema ARES/Han fil-flussi tax-xogħol tagħha u 

estendiet din is-sistema għad-dipartimenti amministrattivi tagħha kollha, 

b’tali mod li toffrilhom aċċess faċli għal iffirmar elettroniku (inkluż iffirmar 

ikkwalifikat). Fir-rigward tal-attività ġudizzjarja, tajjeb jissemma li l-iffirmar 

elettroniku kkwalifikat ilu jintuża minn April 2022. 

L-intenzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja hija li tikkonsolida dan l-approċċ, intenzjoni 

li hija riflessjoni tal-impenn tagħha li tapprofitta kemm tista’ mill-

opportunitajiet offruti mid-diġitalizzazzjoni fil-kuntest tal-attivitajiet kollha 

tagħha. 

 

Rakkomandazzjoni 3 – Evalwazzjoni tan-natura adegwata ta’ metodi 

ġodda ta’ xogħol f’kuntest post-COVID-19 

Il-Qorti tal-Ġustizzja taċċetta din ir-rakkomandazzjoni. 

Fil-qasam ġudizzjarju, il-Qorti tal-Ġustizzja tgħallmet il-lezzjonijiet tal-prattiki 

marbuta max-xogħol mill-bogħod li rriżultaw mill-kriżi, b’mod partikolari fir-

rigward tal-użu tat-trattazzjonijiet magħmula mill-bogħod jew tal-

introduzzjoni ta’ webstreaming ta’ seduti (minn April 2022). 

Fil-kapaċità amministrattiva tagħha, il-Qorti tal-Ġustizzja indirizzat ukoll xi 

aspetti tax-xogħol mill-bogħod wara li evalwat l-effettività tiegħu u l-impatt 

potenzjali tiegħu fuq il-volum tax-xogħol (pereżempju sabiex jiġi 

rrazzjonalizzat u ottimizzat l-użu estiż ta’ ittri elettroniċi li jirriżulta mix-xogħol 

mill-bogħod).  

Il-politika magħżula mill-Qorti tal-Ġustizzja fir-rigward tal-proprjetà immobbli 

tirriżulta effettiva ħafna u tiżgura li l-Qorti tal-Ġustizzja ser tkun tista’ 

tikkunsidra, b’serenità u b’aġilità, kull bidla fil-futur li tista’ titqies li hija 

adegwata għas-sitwazzjoni maħluqa mill-metodi ġodda ta’ xogħol. Il-Qorti tal-

Ġustizzja ser tkompli ssegwi l-effett ta’ dawn il-metodi ġodda u ser tadatta l-

politika tagħha skont kif meħtieġ. 

F’dan il-kuntest, il-Qorti tal-Ġustizzja bdiet proċess ta’ riflessjoni dwar kif 

għandha tieħu inkunsiderazzjoni l-impatt ta’ dawn il-metodi ġodda ta’ xogħol 
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bl-iktar mod preċiż u effettiv possibbli fil-kuntest tal-politika ambjentali 

tagħha u ser tkompli tagħmel dan fit-tħejjija għat-tiġdid tar-reġistrazzjoni 

EMAS tagħha fl-2022. 

 

3 ta’ Ġunju 2022 


