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Il-Kummissjoni Ewropea trid issaħħaħ is-sorveljanza li 
twettaq tal-applikazzjoni tad-dritt tal-UE mill-Istati 
Membri, jgħidu l-Awdituri 
Skont Analiżi Panoramika ġdida li nħarġet mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, jeżistu opportunitajiet 
biex il-Kummissjoni Ewropea tkompli ssaħħaħ is-sorveljanza li twettaq tal-mod kif id-dritt tal-UE jiġi 
applikat fl-Istati Membri. L-analiżi teżamina l-attivitajiet ta’ sorveljanza mwettqa mill-Kummissjoni u 
tidentifika l-isfidi u l-opportunitajiet fil-futur. Hija tissottolinja wkoll il-ħtieġa għal trasparenza, 
obbligu ta’ rendikont u awditjar fl-applikazzjoni tad-dritt tal-UE.  

Permezz tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni Ewropea għandha l-obbligu li tissorvelja l-
applikazzjoni tad-dritt tal-UE mill-Istati Membri. Dan ir-rwol huwa essenzjali biex jiġu żgurati l-
prestazzjoni u l-obbligu ta’ rendikont kumplessivi tal-UE. L-attivitajiet ta’ sorveljanza mwettqa mill-
Kummissjoni jiffukaw fuq il-ġestjoni tar-riskju ta’ ksur potenzjali tad-dritt tal-UE mill-Istati Membri, li 
jista’ jwassal għal proċedimenti formali ta’ ksur.  

L-analiżi li l-awdituri wettqu kopriet diversi oqsma ta’ politika tal-UE fejn l-Istati Membri jridu japplikaw 
id-dritt tal-UE fil-ġurisdizzjoni tagħhom kif ukoll l-attivitajiet ta’ sorveljanza tad-direttorati ġenerali tal-
Kummissjoni li huma responsabbli għal dawk l-oqsma. Analiżi mhijiex awditu; hija tippreżenta 
deskrizzjonijiet u analiżijiet ibbażati fuq informazzjoni li tkun ġiet ippubblikata u fuq informazzjoni li l-
parteċipanti fl-analiżi jkunu qablu li ssir pubblika.  

“Il-Kummissjoni qed tiffaċċja xenarju legali kumpless kemm fil-livell tal-UE kif ukoll f’dak tal-Istati 
Membri, u b’riżultat ta’ dan is-sorveljanza tal-applikazzjoni tad-Dritt tal-UE mhix qed tkun attività 
faċli,” qal Leo Brincat, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri responsabbli għall-analiżi. “L-analiżi 
tagħna tiġbed l-attenzjoni għal diversi opportunitajiet li jeżistu biex il-funzjoni ta’ sorveljanza tal-
Kummissjoni tissaħħaħ billi jiġu kkonsolidati aktar il-karatteristiċi ewlenin u l-punti pożittivi tal-approċċ 
attwali tagħha.” 

Hemm għadd ta’ fatturi li jinfluwenzaw ir-riskju li jseħħu każijiet ta’ ksur u li jippreżentaw sfidi għas-
sorveljanza tal-applikazzjoni tad-dritt tal-UE. Dawn jinkludu d-daqs tal-korpus ta’ liġijiet li jrid jiġi 
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mmonitorajt u l-kumplessità ta’ bosta strumenti legali, id-disponibbiltà relattivament faċli tal-fondi tal-
UE u l-eżistenza ta’ alternattivi għall-proċedura ta’ ksur fl-oqsma differenti ta’ politika, kif ukoll l-
arranġamenti leġiżlattivi u ta’ sorveljanza li jintużaw mill-Istati Membri. 

L-awdituri jiġbdu l-attenzjoni għall-modi differenti ta’ kif il-Kummissjoni rreaġiet sa issa. Hija stabbiliet 
prijoritajiet għall-infurzar kif ukoll parametri referenzjarji għat-trattament tal-ilmenti taċ-ċittadini u tal-
każijiet ta’ ksur suspettat. Hija organizzat is-sorveljanza tagħha skont il-qasam ta’ politika u inkorporat 
din is-sorveljanza fi ħdan l-aġenda għal Regolamentazzjoni Aħjar, is-sistema li permezz tagħha l-politiki 
u l-liġijiet jitfasslu b’mod li jkunu jistgħu jilħqu l-objettivi prinċipali tagħhom, biex b’hekk jippermettu 
lill-awtoritajiet pubbliċi jibbażaw l-għażliet tagħhom fuq l-evidenza. Hija tivverifika sistematikament il-
mod ta’ kif il-leġiżlazzjoni tal-UE tkun ġiet implimentata fil-liġi nazzjonali, tindirizza l-ilmenti taċ-ċittadini 
u twettaq investigazzjonijiet biex tidentifika każijiet suspettati ta’ nuqqas ta' konformità. Hija rrinfurzat 
il-kooperazzjoni u l-iskambju ta’ informazzjoni mal-Istati Membri biex tippromwovi l-konformità, 
tikkomunika direttament mal-partijiet ikkonċernati kif ukoll tirrapporta lill-pubbliku dwar l-attivitajiet 
ta’ sorveljanza tagħha. 

L-analiżi tipprovdi wkoll eżempji tax-xogħol imwettaq mill-Istituzzjonijiet Supremi tal-Awditjar tal-Istati 
Membri fir-rigward tal-konformità fil-livell nazzjonali u tissottolinja l-ambitu tal-Qorti Ewropea tal-
Awdituri għat-twettiq ta’ xogħol relatat mal-arranġamenti ta’ sorveljanza fil-livell tal-UE. 

L-awdituri jifformulaw diversi riflessjonijiet dwar kif il-Kummissjoni Ewropea tista’ tindirizza l-isfidi u 
tieħu l-opportunitajiet għal titjib li ssottolinjaw fl-analiżi tagħhom. Huma jistiednu lill-Kummissjoni biex 
tikkunsidra li ssaħħaħ aktar il-funzjoni ta’ sorveljanza tagħha billi: 

• tapplika l-approċċ għal Regolamentazzjoni Aħjar fil-politika tagħha dwar il-kontroll tal-
applikazzjoni tal-liġi u twettaq rendikont tal-attivitajiet ta’ sorveljanza tagħha; 

• tuża l-baġit tal-UE b’mod aktar ikkoordinat biex tgħin tiżgura li l-Istati Membri japplikaw id-
dritt tal-UE; 

• tħeġġeġ lid-direttorati ġenerali fl-oqsma differenti ta’ politika biex jikkondividu l-għarfien u l-
kompetenzi tal-Istati Membri;  

• tippromwovi l-konformità b’mod li jkun aktar immirat għall-ħtiġijiet tal-Istati Membri 
individwali u aktar konsistenti fost l-oqsma differenti ta’ politika; 

• tiżviluppa l-prijoritajiet ta’ infurzar u l-parametri referenzjarji f’qafas kumplessiv għall-ġestjoni 
tas-sorveljanza; 

• tipprovdi aktar informazzjoni aggregata u analiżi għall-partijiet ikkonċernati. 

Noti lill-Edituri 

Analiżijiet panoramiċi huma dokumenti deskrittivi u analitiċi dwar oqsma ta’ politika jew kwistjonijiet 
ta’ ġestjoni kumplessi u fuq skala kbira, li fihom il-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) tippreżenta l-
esperjenza u l-għarfien akkumulati tagħha dwar is-suġġett magħżul, spiss minn perspettiva trażversali. 

L-analiżi panoramika tal-QEA “L-applikazzjoni tad-dritt tal-UE fil-prattika: Ir-responsabbiltajiet ta’ 
sorveljanza tal-Kummissjoni Ewropea skont l-Artikolu 17(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea” hija 
disponibbli fuq is-sit web tal-QEA (eca.europa.eu) bl-Ingliż; lingwi oħra se jkunu disponibbli fi żmien 
debitu. 
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Nhar it-Tnejn l-24 ta’ Settembru, il-QEA se torganizza konferenza fi Brussel biex tiddiskuti din l-analiżi 
panoramika u l-applikazzjoni tad-dritt tal-UE fil-prattika ma’ diversi partijiet ikkonċernati. Se jkun 
hemm għadd limitat ta’ postijiet għall-istampa. Jekk tixtieq tattendi u tikseb aktar informazzjoni, 
jekk jogħġbok ikkuntattja lill-uffiċċju stampa tal-QEA mill-aktar fis possibbli u qabel l-
10 ta’ Settembru 2018 biex tesprimi l-interess tiegħek. 

 


