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SGS 22 / 02605
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Bil-posta elettronika: Eca-DQC-contact@eca.europa.eu  

Suġġett: Tweġiba għall-osservazzjonijiet preliminari dwar l-awditu dwar "L-istituzzjonijiet tal-

UE u l-COVID-19 - Reazzjoni rapida, l-isfidi li għad fadal biex isir l-aħjar użu mill-

innovazzjoni u l-flessibbiltà li rriżultaw mill-kriżi" 

Kopja: Marek Opioła, Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri 

Għażiż Sur Lehne, 

Aħna naqblu mal-valutazzjoni ġenerali tal-Qorti li l-Kunsill wera r-reżiljenza tiegħu vis-à-vis 
l-isfida bla preċedent tal-pandemija tal-Covid-19. Is-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill (SĠK) 
irreaġixxa malajr u b'mod flessibbli u kien, għalhekk, kapaċi jiżgura l-kontinwità tal-operat 
kemmm 

 tal-Kunsill Ewropew kif ukoll tal-Kunsill tal-Ministri, li ppermettiet liż-żewġ 
istituzzjonijiet u lill-Presidenti tagħhom iwettqu l-mandati rispettivi tagħhom u 

 is-sigurtà tal-persunal tas-SĠK u dik tad-delegati u l-mistednin esterni kollha tal-bini 
tagħna. 

Għal dan il-għan, is-SĠK seta' jibni fuq l-investimenti tiegħu fid-diġitalizzazzjoni kif ukoll fit-
tħejjija għall-kriżijiet. Il-ħeffa u l-flessibbiltà tar-rispons kienu ggarantiti minn approċċ aġli u 
proattiv tal-organizzazzjoni, flessibbiltà inerenti fir-regoli u l-proċeduri eżistenti li jistgħu 
faċilment jiġu adattati fejn meħtieġ u reazzjoni rapida fl-aċċellerazzjoni tal-proġetti ta' 
modernizzazzjoni li għaddejjin bħalissa, huwiex fil-qasam tal-IT, huwiex f'modi ġodda ta' 
ħidma b'mod aktar ġenerali. Il-komunikazzjoni mal-persunal, id-delegati u l-mistednin 
esterni kienet kruċjali matul dan il-perjodu iebes, kif ukoll l-interazzjoni, il-qsim ta' 
informazzjoni u l-koordinazzjoni fejn xieraq mal-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE kif ukoll l-
awtoritajiet nazzjonali. 
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Fir-rigward tal-valutazzjoni mill-Qorti dwar it-telexogħol minn barra l-post tax-xogħol, is-
SĠK jixtieq jisħaq li jqis li din hija miżura li hija fl-interess tas-servizz taħt ċerti 
kundizzjonijiet definiti fid-deċiżjoni tas-SĠK dwar it-telexogħol. 

Fir-rigward tar-rakkomandazzjonijiet tal-awditu u mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe 
pożizzjoni li l-Kunsill jista' jieħu dwar ir-rapport meta jeżaminah: 

Rakkomandazzjoni 1: Is-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill jaċċetta r-rakkomandazzjoni. Is-
SĠK iqis li minħabba n-natura tal-ħidma tiegħu u l-karatteristiċi 
taż-żewġ istituzzjonijiet li lilhom jaqdi, il-pjanijiet eżistenti tiegħu 
għall-kontinwità tal-operat jipprevedu biżżejjed riassigurazzjoni u 
flessibbiltà biex jirreaġixxi għal kriżijiet fuq perjodu qasir, medju u 
twil ta' tipi differenti. Is-SĠK iqis ukoll li l-interazzjoni, il-qsim ta' 
informazzjoni u l-koordinazzjoni mal-istituzzjonijiet l-oħra ħadmu 
tajjeb ħafna matul il-fażijiet varji tal-pandemija bl-użu tal-mezzi u l-
fora eżistenti. Madankollu l-pjanijiet għall-kontinwità tal-operat ser 
jiġu aġġornati fir-rigward ta' kriżi aktar dejjiema. Is-SĠK ser 
jikkontribwixxi għall-koordinazzjoni interistituzzjonali fuq din ir-
rakkomandazzjoni fil-kuntest tas-CCA u fora possibbli oħra. 

Rakkomandazzjoni 2: Is-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill jaċċetta r-rakkomandazzjoni. Il-
ħidma ser titmexxa 'l quddiem fil-kuntest ta' proġetti tal-IT li 
għaddejjin bħalissa dwar il-firma elettronika, inkluż dwar l-għoti ta' 
kuntratti diġitali u l-firma elettronika ta' dokumenti finanzjarji kif 
ukoll użu akbar ta' għodod tal-akkwist elettroniku, filwaqt li titqies 
il-leġiżlazzjoni nazzjonali f'dan ir-rigward. 

Rakkomandazzjoni 3: Is-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill jaċċetta r-rakkomandazzjoni. Xi 
wħud mill-valutazzjonijiet mitluba fir-rakkomandazzjonijiet bdew 
isiru. Il-valutazzjoni tal-linji l-oħra ta' modi ġodda ta' ħidma ser issir 
fil-kuntest tal-iżvilupp tal-istrateġija l-ġdida tal-Kunsill dwar il-bini, 
il-valutazzjoni tal-proġett pilota NWOW u l-ħidma tal-kumitat ta' 
tmexxija ambjentali. 

 

William SHAPCOTT 

Direttur Ġenerali 


