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Stqarrija għall-Istampa 
Il-Lussemburgu, id-19 ta’ Lulju 2019 

L-istituzzjonijiet tal-UE huma, b’mod 
ġenerali, mgħammra tajjeb biex jittrattaw 
każijiet ta’ mġiba mhux etika, iżda jeħtieġ li 
jsir titjib ulterjuri fir-regoli, jgħidu l-
Awdituri 
Skont rapport ġdid li nħareġ mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, b’mod ġenerali l-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni stabbilew oqfsa etiċi li huma adegwati. Madankollu, l-
awdituri identifikaw ukoll ċerti oqsma fejn il-kopertura, l-ispeċifiċità, iċ-ċarezza, u l-livell ta’ 
gwida jistgħu jittejbu u jiġu armonizzati, kif ukoll eżempji ta’ prattika tajba. Barra minn hekk, l-
awdituri jgħidu li s-sensibilizzazzjoni u l-perċezzjoni tal-persunal dwar il-qafas etiku u l-kultura 
etika għandhom jissaħħu. 

L-oqfsa etiċi huma intenzjonati biex jgħinu sabiex jiżguraw li l-imġiba mhux etika tiġi evitata, 
identifikata u ttrattata b’mod korrett. Fl-istituzzjonijiet tal-UE, id-dispożizzjonijiet dwar l-etika 
japplikaw kemm għall-persunal kif ukoll għall-membri eletti u maħtura, bħall-Membri tal-
Parlament Ewropew jew il-Kummissarji. Huma jikkonċernaw il-politiki dwar ir-rigali u d-
divertiment, l-attivitajiet jew l-inkarigi esterni, il-kunflitti ta’ interess, l-attivitajiet wara t-tmiem 
tal-impjieg jew ta’ mandat f’istituzzjoni tal-UE, il-fastidju u l-iżvelar ta’ informazzjoni protetta. 

L-awdituri eżaminaw jekk l-oqfsa etiċi tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni kinux 
stabbiliti tajjeb. B’mod partikolari, huma eżaminaw ir-rekwiżiti etiċi legali ta’ dawn l-
istituzzjonijiet u l-proċeduri biex dawn ir-rekwiżiti jiġu infurzati. Huma wettqu wkoll stħarriġ biex 
jivvalutaw is-sensibilizzazzjoni fost il-persunal. F’dan l-istadju, madankollu, huma ma analizzawx 
il-mod kif l-oqfsa etiċi kienu ġew implimentati. 

“Kwalunkwe mġiba mhux etika, jew saħansitra l-perċezzjoni tagħha, min-naħa tal-Membri jew 
tal-persunal tal-istituzzjonijiet tal-UE tattira livelli għoljin ta’ interess pubbliku u tnaqqas il-fiduċja 
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fl-UE”, qal Mihails Kozlovs, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri responsabbli għar-
rapport. “L-awditu tagħna se jgħin lill-istituzzjonijiet tal-UE biex itejbu aktar l-oqfsa etiċi tagħhom 
u biex ir-riskju ta’ mġiba mhux etika jitnaqqas għall-minimu.” 

L-awdituri jirrikonoxxu li elementi essenzjali tal-oqfsa etiċi huma preżenti f’kull waħda mit-tliet 
istituzzjonijiet. Huma stabbilew politiki li jissodisfaw ir-rekwiżiti prinċipali, u l-oqfsa etiċi tagħhom 
huma sostnuti debitament minn mekkaniżmi ta’ investigazzjoni u ta’ sanzjoni.  

Fl-istess ħin, l-awdituri identifikaw ċerti oqsma fejn jeħtieġ isir titjib. Pereżempju, huma josservaw 
li l-proċeduri għall-verifikazzjoni tad-dikjarazzjonijiet mill-persunal u mill-Membri mhumiex 
formalizzati biżżejjed. Minbarra dan, il-qafas etiku rigward il-kunflitti ta’ interess huwa fil-biċċa l-
kbira bbażat fuq awtodikjarazzjonijiet u ma għandux gwida adegwata u proċeduri standardizzati 
għall-verifikazzjoni tal-preċiżjoni, l-affidabbiltà jew il-kompletezza ta’ dawn id-dikjarazzjonijiet.  

L-awdituri sabu wkoll oqsma li jistgħu jiġu armonizzati u fejn tista’ ssir kondiviżjoni akbar tal-aħjar 
prattika. Pereżempju, il-valur massimu tar-rigali li l-persunal jista’ jaċċetta mingħajr ma jkollu 
għalfejn jikseb permess minn qabel, ivarja minn istituzzjoni tal-UE għal oħra, għalkemm il-
persunal ta’ dawn l-istituzzjonijiet huwa suġġett għall-istess regoli tal-impjieg. Barra minn hekk, il-
Kunsill għad ma għandux qafas etiku komuni li jirregola x-xogħol tar-rappreżentanti tal-Istati 
Membri.  

Fl-aħħar nett, l-awdituri wettqu stħarriġ biex jiksbu fehim approfondit dwar il-kultura etika fost il-
persunal tal-UE. Ir-riżultati jippreżentaw stampa mħallta fir-rigward tas-sensibilizzazzjoni u l-
perċezzjoni tal-persunal dwar kwistjonijiet etiċi. Il-biċċa l-kbira mill-persunal iqisu li huma jistgħu 
jirrikonoxxu mġiba mhux etika meta jarawha, għalkemm minoranza biss tagħhom irċevew taħriġ 
dwar l-etika. Fl-istess ħin, l-istħarriġ wera li xi wħud joqogħdu lura milli jirrappurtaw każijiet ta’ 
mġiba mhux etika. 

Biex jindirizzaw aħjar l-isfidi identifikati, l-awdituri jagħmlu għadd ta’ rakkomandazzjonijiet. 
B’mod partikolari, jenħtieġ li l-istituzzjonijiet tal-UE:  

• ikomplu jtejbu l-oqfsa etiċi tagħhom; 
• jaħdmu flimkien biex jarmonizzaw elementi tal-oqfsa etiċi tagħhom u jagħmlu sforzi 

ulterjuri biex jikkondividu prattika tajba; u 
• itejbu s-sensibilizzazzjoni u l-perċezzjoni tal-membri tal-persunal dwar il-qafas etiku u l-

kultura etika tagħhom. 
 

 
Noti lill-Edituri 

Ir-rekwiżiti etiċi legali fl-istituzzjonijiet tal-UE jindirizzaw għadd ta’ kwistjonijiet ewlenin, bħal 
forom varji ta’ kunflitt ta’ interess (inkluż dak li jikkonċerna r-reklutaġġ u l-attivitajiet ta’ wara t-
tmiem tal-impjieg, ir-rigali u d-divertiment, l-attivitajiet esterni u l-impjieg tal-konjuġi), it-
trasparenza, il-politiki kontra l-fastidju u l-mekkaniżmi ta’ infurzar.  

Ir-Rapport Speċjali Nru 13/2019 “L-oqfsa etiċi tal-istituzzjonijiet tal-UE li ġew awditjati: hemm lok 
għal titjib” huwa disponibbli fuq is-sit web tal-QEA (eca.europa.eu) bi 23 lingwa tal-UE. 
Il-QEA tippreżenta r-rapporti speċjali tagħha lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill tal-UE, kif ukoll lil 
partijiet ikkonċernati oħra bħall-parlamenti nazzjonali, il-partijiet ikkonċernati tal-industrija u r-
rappreżentanti tas-soċjetà ċivili. Il-maġġoranza l-kbira tar-rakkomandazzjonijiet li nagħmlu fir-
rapporti tagħna jiddaħħlu fil-prattika. 
 



3 

 MT 

Kuntatt għall-istampa għal dan ir-rapport 

Vincent Bourgeais – E: vincent.bourgeais@eca.europa.eu  
T: (+352) 4398 47502 / M: (+352) 691 551 502 
 

 

mailto:vincent.bourgeais@eca.europa.eu

